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RESUMO  

 

Esta pesquisa objetiva a investigação da configuração de blogs sobre o uso das Novas 

Tecnologias da Comunicação e da Informação na educação mantidos por professores e 

outros profissionais do contexto educacional e das interações que se dão por meio desse 

ambiente. A fundamentação teórica que embasou este estudo constitui-se em três partes: 

a origem, constituição e uso pedagógico de blogs (FELITTI, 2009, 2010; EFIMOVA & 

FIEDLER, 2004; PRIMO & SMANIOTTO, 2006; GOMES, 2005, 2007; BALTAZAR 

& AGUADED, 2005), a noção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e do blog como 

um deles (HAGUENAUER et al, 2009; KENSKI, 2005; PEREIRA et al, 2007; 

RIBEIRO et al, 2007) e o conceito de interação e como esta ocorre em blogs (PRIMO, 

2001, 2008; ANDERSON, 2003; REBS & ZAGO, 2011; MATTAR, 2008; 

GONÇALVES, 2004). Este estudo é qualitativo, com a adoção de uma perspectiva 

etnográfica e fazendo uso de instrumentos típicos deste tipo de pesquisa. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos para geração de dados: registro dos blogs, um 

Roteiro de Observação da Interação e entrevistas. Por meio da análise do registro de dez 

blogs, observamos que sua configuração é similar tanto na forma de abordagem da 

temática como na inclusão de recursos semióticos e conexões para Redes Sociais. Por 

meio do uso do Roteiro de Observação de Interação e da entrevista com o fim de 

analisar as interações que ocorrem nos blogs, notamos que: (a) o espaço para 

comentários e as enquetes abertas são o principal canal de interação entre os 

participantes, visto que podem proporcionar interação mútua e (b) as interações ocorrem 

de formas distintas, tendo em vista os participantes envolvidos e as ações realizadas, 

com exceção dos agradecimentos e relatos de experiência, que predominam nos três 

blogs selecionados para a pesquisa.  

 

Palavras-chave: Interação; Blogs; Educação a Distância; Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem 
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ABSTRACT 

This research aims to investigate the configuration of blogs about the use of the New 

Technologies of Communication and Information in education as well as the 

interactions that happens through them. These blogs are held by teachers and other 

professionals working in the educational context. The theoretical foundation of this 

research can be divided in three parts: the origin, constitution and pedagogical use of 

blogs (FELITTI, 2009, 2010; EFIMOVA & FIEDLER, 2004; PRIMO & 

SMANIOTTO, 2006; GOMES, 2005, 2007; BALTAZAR & AGUADED, 2005) the 

notion of Virtual Learning Environments and the blog as one of them (FELITTI, 2009, 

2010; EFIMOVA & FIEDLER, 2004; PRIMO & SMANIOTTO, 2006; GOMES, 2005, 

2007; BALTAZAR & AGUADED, 2005) and the concept of interaction and how this 

process occurs in blogs (PRIMO, 2001, 2008; ANDERSON, 2003; REBS & ZAGO, 

2011; MATTAR, 2008; GONÇALVES, 2004). This is a qualitative study, adopting an 

ethnographic perspective and making use of typical instruments of this type of research. 

We used the following instruments for data generation: the record of content of some 

blogs, an Observation Guide for Interactions and interviews. By analyzing the content 

of ten blogs, we found that their configuration is similar in both the approach to the 

subject and the inclusion of semiotic resources and connections to Social Networks. 

Through the use of the Observation Guide and the interview in order to analyze the 

interactions that occurs in blogs, we observed that: (a) the space for comments and the 

open pools are the main channels for interaction between participants, because they can 

provide mutual interaction and (b) interactions occur in different ways, owing the 

participants involved and the actions taken, with the exception of comments to show 

gratefulness and report experiences, which predominated in the three blogs selected for 

the study. 

Key Words: Interaction; Blogs; Distance Education; Virtual Learning Environments  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nesta breve introdução, discorreremos sobre o contexto no qual se insere esta 

investigação e a justificativa para a mesma, as perguntas de pesquisa e, por último, a 

organização desta dissertação. 

 A inserção das Novas Tecnologias da Comunicação e Informação (doravante 

NTIC) na vida diária tem crescido consideravelmente. Tais tecnologias têm tido 

impacto na maneira pela qual realizamos diversas atividades, desde a compra e venda de 

produtos às mais diversas formas de entretenimento, como fazer uso de jogos e ouvir 

música, por exemplo. No entanto, as NTIC ultrapassam o objetivo de proporcionar 

meios para a realização dessas atividades. Elas atendem também aos participantes do 

processo de ensino-aprendizagem, um grupo específico e com objetivos definidos, que 

as utilizam para propósitos diferentes do uso amplo como “mídias, voltadas para 

informação e entretenimento” (KENSKI, 2005, p. 72). Como defende Almeida,  

ainda que as TDIC
1
 sejam usadas esporadicamente nas escolas e não estejam 

incorporadas aos projetos pedagógicos, elas entram nos espaços educativos 

mediante o pensamento dos estudantes e dos professores, que vivem em um 

mundo permeado de tecnologias que interferem nas relações estabelecidas 

nas atividades educativas” (ALMEIDA, 2010, p. 70). 

 Sob este ponto de vista, não há como excluir completamente as novas 

tecnologias da prática pedagógica visto que, mesmo de forma indireta, elas penetram 

nos espaços educacionais por fazerem parte do cotidiano de professores e alunos e, uma 

vez nestes espaços, têm impacto sobre as atividades realizadas.  

 Assim como as tecnologias estão sendo integradas ao processo de ensino-

aprendizagem presencial também surgiram, no cenário virtual, diversos contextos de 

educação a distância ou semipresencial. Ou seja, não existem apenas cursos ministrados 

totalmente online nem, por outro lado, somente a inserção das NTIC em contexto 

presencial. Há, entre um e outro desses casos, uma gama de possibilidades nas quais a 

tecnologia pode ser utilizada para atender a fins pedagógicos. 

 Como Kenski (2005) nos lembra, o ensino presencial não exclui 

obrigatoriamente o ensino a distância e vice-versa. Percebemos isso se refletirmos, por 

exemplo, nos exercícios e atividades propostos “como tarefas domiciliares” que, com ou 
                                                           
1
 Segundo Almeida, a sigla TDIC significa “Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação” (2010, 

p. 67). Usamos a sigla NTIC para identificá-las neste trabalho. 



sem apoio da tecnologia, “já expõem o caráter semipresencial das atividades de 

aprendizagem” (p. 72). Da mesma forma, a educação a distância não exclui a presencial 

no sentido em que, em algumas ocasiões, alunos e professor(es) de cursos online podem 

se encontrar para resolução de dúvidas, entre outros fins. Assim, muitos são os 

contextos, à distância, semipresenciais ou presenciais, nos quais o processo de ensino-

aprendizagem pode englobar o uso das NTIC. 

Nesses contextos, também há diversas possibilidades de ambientes a serem 

utilizados como complemento ou como espaço para que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra. Por exemplo, na literatura corrente na área de Linguística 

Aplicada (doravante LA), há relatos de uso de plataformas (como, por exemplo, o 

Moodle
2
) (DELGADO, 2009), de jogos virtuais (NÓBOA, 2011), de portais de 

informação (MUSSI, 2011), entre outros recursos, na educação.  

Além desta diversidade em termos de ambientes, os temas de pesquisas que 

podem ser desenvolvidas a fim de investigar o uso de AVA também são muitos. 

Luciano et al (2005, p. 212), por exemplo, apesar de listarem alguns desses temas, não 

esgotam todas as possibilidades existentes. Os autores afirmam que: 

as discussões sobre como utilizar AVAs giram em torno de questões acerca 

de como propiciar a interação, como possibilitar a cooperação entre os 

interagentes, como coordenar essa comunicação e como utilizá-la na 

construção da aprendizagem. 

Apesar de os recursos e temas de investigação envolvendo AVA serem diversos, 

a pesquisa relatada nesta dissertação, entretanto, focalizará o uso de blogs, conforme 

detalharemos adiante. Antes, é relevante definir a que nos referimos quando usamos a 

palavra “blog”.  

Primo (2008a, p. 123) esclarece que há três sentidos diferentes para “blog”: 

como texto, programa ou espaço. O autor ilustra a diferença entre os sentidos por meio 

dos seguintes exemplos: “Como programa: “Parei de usar o Blogger. Instalei o 

Wordpress”; como espaço: “Não encontrei seu blog no Google. Qual o endereço 

dele?”e como texto: ”Li ontem o seu blog e gostei do que você escreveu”” (p. 123). 

Conforme demonstra o primeiro exemplo, o blog pode ser compreendido como um 

                                                           
2
 Algumas especificidades deste ambiente serão abordadas posteriormente. Disponível em 

www.moodle.com Acesso em 15 de maio de 2011. 

 

http://www.moodle.com/


programa visto que, algumas vezes, é necessário que o blogueiro baixe e instale um 

programa em seu computador, que apresentará as ferramentas necessárias para a 

elaboração e publicação do seu blog. Nesta pesquisa, não abordaremos este tipo de 

procedimento, visto que este tipo de programa não é gratuito e, por esse motivo, não 

costuma ser utilizado pelo público que é alvo da pesquisa, os professores. 

Observaremos, por outro lado, como blogs podem ser criados por meio de plataformas 

que oferecem serviços gratuitos. O segundo uso do termo, blog como espaço, diz 

respeito ao ambiente e o terceiro, blog como texto, refere-se às informações que 

obtemos ao acessar um blog, seja em forma escrita, imagética ou sonora. Utilizaremos o 

termo blog nesta pesquisa ora para denominar o espaço (ou ambiente) virtual pelo qual 

se pode navegar, ora para nos referir ao texto presente neste espaço. 

Embora os blogs analisados estejam disponíveis na internet, a pesquisa aqui 

relatada esteve inserida em um contexto específico de investigação acerca dos usos dos 

AVA, a saber, o Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da 

Comunicação
3
 (LATEC/UFRJ). Entre as pesquisas vinculadas aos LATEC, esta é a 

primeira que aborda o uso de blogs. Conforme discutiremos posteriormente, nesta 

pesquisa focalizaremos a possível utilização de blogs como AVA, possibilidade que 

pode ocorrer em contextos e com propósitos diversos, realizando, dessa forma, o mesmo 

tipo de investigação que já vem sendo conduzido há algum tempo pelos membros do 

LATEC.  

 Os blogs utilizados para fins educacionais são também costumeiramente 

chamados edublogs (GOMES, 2005). Em muitas das investigações realizadas a respeito 

destes, observamos que o foco recai sobre o uso dos mesmos como auxiliares no 

processo de elaboração e publicação de textos, tanto de professores como de alunos 

(individualmente) ou grupos de alunos (KOSIKOSKI, 2007; FONSECA, 2009; 

RODRIGUES, 2008); para o desenvolvimento de tarefas, ou atividades (LANZA, 

2007), como auxiliares ao processo de ensino de uma língua estrangeira (SOUSA, 2009; 

GONÇALVES, 2009), entre outros.  

 A interação também é um tema presente em pesquisas nas quais se utilizou 

blogs. Entre as pesquisas as quais tivemos acesso, Rezende (2008), por exemplo, 

analisou o blog jornalístico como “dispositivo organizador de padrões interativos”, com 

                                                           
3
 Disponível em http://www.latec.ufrj.br/latec/ Acesso em 22 de outubro de 2011. 

http://www.latec.ufrj.br/latec/


ênfase nas interações que ocorreram no espaço para comentários (p. 5). Oliveira (2010) 

também investigou blogs jornalísticos, com o fim de “definir como cada leitor utiliza 

seus comentários para se relacionar” com outros leitores e com o blogueiro, além de 

descrever como ocorre uma conversação entre os participantes (p. 8). Wang (2008), 

também utilizando um blog jornalístico, analisou as “interações verbais”, investigando 

“possíveis controles mútuos” entre os participantes (p. 12).  

 Embora a interação em blogs seja um tema investigado em outras áreas, como a 

jornalística, como vimos por meio dos exemplos, o mesmo não se pode afirmar a 

respeito do contexto com o qual lidamos nesta investigação. Não havia, entre as 

pesquisas às quais tivemos acesso e que foram realizadas em contextos de ensino-

aprendizagem, trabalhos que contemplassem o estudo das relações interacionais em 

blogs ou que investigassem a perspectiva dos envolvidos nessas interações. Dessa 

forma, esta investigação se propõe a apresentar algumas considerações iniciais sobre 

este tema, na tentativa de preencher tal lacuna.  

Esta lacuna, no entanto, não foi o único fator motivador para a pesquisa. Como 

leitora de edublogs, a pesquisadora já havia observado, por diversas vezes, o efeito que 

algumas postagens provocam nos leitores, induzindo à participação. Também havia 

observado a expressiva quantidade de comentários deixados pelos leitores, que dizem se 

beneficiar do conteúdo dos posts e das interações que ocorrem nesse espaço. Além 

disso, como graduanda, havia colaborado com uma professora na elaboração e uso de 

blogs educacionais – voltados para alunos de ensino médio – durante um breve período, 

podendo notar as possibilidades de interação e aprendizagem por meio deles.  

 Entretanto, ao estabelecer os objetivos dessa pesquisa, notamos que não era 

possível observar e analisar edublogs de todos os tipos (de professores, de alunos, de 

turmas, para desenvolver atividades, para publicar informação sobre a escola etc.). 

Assim, era necessário reduzir a variedade de blogs que seriam objeto dessa 

investigação. Escolhemos blogs de professores que abordam o uso das NTIC por dois 

motivos: primeiro, parece crescer a cada dia a necessidade e o interesse de profissionais 

dessa área em compreender e utilizar tais tecnologias o que, por sua vez, gera a 

motivação dos blogueiros em escrever sobre o tema e, segundo, por ser na área de 

tecnologia educacional que se encontra a autora deste trabalho.  



Com base neste contexto e a partir da motivação mencionada acima, este estudo 

busca responder três perguntas de pesquisa. A primeira delas é: 

1. Como se configuram os edublogs sobre tecnologia e educação disponíveis 

na internet? 

Nesta fase da pesquisa, buscamos compreender a configuração de edublogs que 

têm como tema o uso de tecnologia na educação. A segunda pergunta de pesquisa é:  

2. Como se dá a interação entre os participantes, isto é, blogueiro(s) e 

leitores em blogs sobre uso de tecnologia na educação? 

 Com base nesta pergunta, objetivamos investigar os mecanismos que 

proporcionam interação em blogs, bem como as formas pelas quais ela ocorre nos blogs 

selecionados para esta pesquisa, de acordo com as proposições teóricas que embasam 

este estudo. A terceira pergunta de pesquisa é: 

3. Na perspectiva dos blogueiros, como os processos de interação 

contribuem para o alcance dos objetivos do blog? 

 Ou seja, visamos compreender a perspectiva dos blogueiros envolvidos no 

processo de interação que ocorre em seus blogs e como este contribui para o alcance dos 

objetivos do blog.  

Essa dissertação foi organizada em seis capítulos, da seguinte forma: o primeiro 

tem por objetivo apresentar o contexto geral e específico no qual este estudo se situa, 

bem como a justificativa para a realização do mesmo e as perguntas que regem a 

pesquisa.  

Os capítulos dois e três apresentam o referencial teórico que embasa a pesquisa. 

O segundo capítulo compreende uma revisão de literatura sobre blogs, expondo seus 

aspectos tecnológicos (em termos de plataformas e ferramentas), seu uso como AVA e 

as propostas teóricas para utilização no processo de ensino-aprendizagem. O terceiro 

capítulo apresenta considerações teóricas sobre interação em AVA e sua aplicação para 

blogs, mais especificamente. Abordaremos também questões como a diferenciação entre 

os termos interação e interatividade e as formas de interação entre os participantes em 

blogs. 



Apresentaremos a metodologia de pesquisa no quarto capítulo. Ele divide-se nas 

seguintes seções: caracterização da pesquisa, sendo esta uma investigação qualitativa 

(com poucos elementos quantitativos) e de cunho etnográfico; descrição do contexto, 

dos participantes, instrumentos de pesquisa e procedimentos de análise. Também 

abordaremos, neste capítulo, algumas questões relacionadas à ética na pesquisa. 

O quinto capítulo trata da apresentação e análise dos dados obtidos nessa 

investigação, por meio do uso de instrumentos de pesquisa (observação não-

participante, “Roteiro de Observação da Interação” e entrevista). Por fim, no sexto e 

último capítulo, traçamos algumas considerações finais e apontamentos para futuras 

pesquisas.  



2.   O Blog 

 

Nesse capítulo, apresentaremos algumas considerações teóricas acerca dos blogs 

sob três perspectivas: como ferramenta tecnológica (incluindo as características mais 

comuns de algumas plataformas para elaboração de blogs e as ferramentas mais 

utilizadas), como AVA e sobre seu uso na educação, com base em algumas propostas 

teóricas. Primeiramente, no entanto, é necessário discutir o que alguns pesquisadores 

têm apontado como sendo um blog.  

Pouco tempo depois do surgimento dos blogs, alguns pesquisadores passaram a 

discutir sua utilização, bem como possibilidades de definição para os mesmos. Siemens 

foi um dos que apresentaram uma definição pouco tempo depois do surgimento dos 

blogs.
4
 Em 2002, o autor os caracterizou da seguinte forma:  

Blog, [...] possui um formato constante (arquivos, links, marcação de 

horários, listagem cronológica de pensamentos e links), personalizado, 

linkado a uma comunidade, social, interativo, democrático, um novo modelo 

inovador construído sob os atributos únicos da internet (SIEMENS, 2002, 

online)
5
. 

 A caracterização apresentada por esse autor é relativamente abrangente, em 

comparação com outras, fornecidas na mesma época por outros pesquisadores. Por 

exemplo, dois anos depois que Siemens publicou seu artigo, Ward (2004, p. 1) defendeu 

a implementação do que denominou “Blog Assisted Language Learning (BALL)” (em 

português “Aprendizagem de Línguas Mediada por Blogs”), uma variação da sigla 

CALL, “Computer Assisted Language Learning” (em português “Aprendizagem de 

Línguas Mediada por Computador”). Neste mesmo artigo, Ward define blog como  

uma página na internet que é regularmente atualizada e organizada 

cronologicamente de acordo com a data e em ordem reversa com as entradas 

mais recentes na frente. Weblogs podem também prover direitos de acesso 

descentralizados que permitem múltiplos autores (2004, p. 1). 

  Podemos perceber que o foco da definição de Ward (2004) é a estrutura dos 

blogs, especificamente em torno das características de publicação. Outra concepção 

apresentada nessa mesma época é a que menciona blogs como diários pessoais online. 
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No Brasil, Santos (2003) é uma das pesquisadoras que ofereceu uma definição desse 

tipo, afirmando que  

 

muitos sujeitos estão contemporaneamente publicizando suas identidades no 

ciberespaço, o que era antes apenas restrito ao espaço atômico dos diários 

pessoais, hoje é socializado para o mundo inteiro através de interfaces 

digitais chamadas blogs (p. 12).  

Ainda se tratando de pesquisadores brasileiros que defenderam essa perspectiva 

acerca dos blogs, Marcuschi (2004) alegou que estes “são diários pessoais na rede, uma 

escrita autobiográfica com observações diárias ou não, agendas, anotações, em geral 

muito praticados pelos adolescentes na forma de diários participativos” (p. 29). 

 Esse tipo de definição, de blog como diário pessoal, pautou-se numa observação 

das práticas correntes na data em que foram apresentadas, ou seja, no início dos anos 

2000 muitos blogueiros (ou a maior parte deles) utilizavam blogs para esse fim. 

Entretanto, com o passar do tempo e o surgimento de novas formas de uso, surgiram 

também novas definições. Por esse motivo, defendemos que a definição de Siemens 

apresentada acima é abrangente, visto que inclui diferentes características do blog, 

como ser “social, interativo e democrático”, o que, já no ano de 2002, constituiu um 

avanço em relação às ideias dos outros autores. 

 Corroborando a visão de Siemens e avançando para o final dos anos 2000, Braga 

(2006, p. 21) defende uma definição de blogs como “interfaces simplificadas para 

veiculação de conteúdos online” usadas como “meio de expressão individual e coletiva” 

e Primo (2008a, p. 1), sendo mais direto e argumentando que “Blogs não são diários 

pessoais online”, ou seja, não podem ser reduzidos a isso, propõe uma “matriz para a 

tipificação da blogosfera”. Pode-se notar nas reflexões apresentadas por esses 

pesquisadores um ponto de vista abrangente similar ao de Siemens, reconhecendo que 

blogs são mais que diários online.  

 Ainda sobre a questão da definição, Ward (2004) apresenta algumas 

comparações entre blogs e outras ferramentas e espaços (e-mail, websites e fóruns) que 

nos ajudam a compreender mais claramente seu funcionamento. Podemos notar, com 

base na síntese apresentada no quadro abaixo que, embora os blogs possuam alguns 

aspectos similares (apresentados como “similaridades” no quadro) a esses espaços, em 



muito também se diferenciam (“divergências” no quadro), em especial dos websites, 

com os quais muitas vezes são assemelhados. 

 Blog e E-mail Blog e Fóruns Blog e Website 

Similaridades Conteúdo dinâmico 

do blog é similar ao 

mecanismo “enviar 

para todos” de um 

programa de e-mail. 

Natureza interativa. Se parecem 

“fisicamente”, ou seja, 

em sua forma. 

Divergências O blog é menos 

“intrusivo” que o 

recurso “enviar para 

todos” do e-mail, 

visto que o 

conteúdo 

permanece em um 

espaço autônomo, 

próprio. 

 

No blog, o conteúdo 

é organizado por um 

indivíduo (o 

blogueiro) ou grupo, 

não pelo fluxo de 

participantes, como 

no fórum. 

Blogs são mais “fáceis” 

de manter;  

Blogs são projetados para 

uma audiência mais 

“ampla” (outros 

blogueiros) que páginas 

pessoais; 

Espaço para comentários 

não está disponível em 

páginas. 
Quadro 1. Semelhanças e diferenças entre blogs, e-mail, fóruns e websites, com base em Ward (2004) 

  
 Assim, embora as características de cunho estrutural (ordem reversa de 

publicação, apresentação de data de publicação, entre outras) ainda sejam abordadas nas 

atuais definições para blogs, os autores também têm levado em consideração as de 

cunho social, como as citadas por Siemens, em suas definições. Isto se dá porque, como 

Recuero (2003, p. 152) nos lembra, “é consequência de sua apropriação pelos atores 

sociais o seu uso conversacional”, ou seja, são os leitores, blogueiros e visitantes que 

moldam o real propósito dos blogs. 

 Primo (2008, p. 125), em uma fase inicial de seu estudo sobre blogs, afirma que 

há ao menos cinco categorias de blogs: diário pessoal, filtro, K-log, misto e outros. 

Diários pessoais são blogs nos quais se registra e publica informações de cunho pessoal, 

como se o próprio diário de uma pessoa fosse transferido para o ambiente virtual. Esse 

tipo de blog será abordado posteriormente. Blogs do tipo filtro são aqueles nos quais se 

apresenta uma lista de indicações de links para outros blogs e sites. K-log são blogs nos 

quais se publica registros e informações sobre um campo específico de conhecimento e 

blogs mistos são aqueles que apresentam mais de um tema, como a conjugação de 

várias atividades de interesse do blogueiro ou de atividades e assuntos pessoais. Por fim, 

a categoria outros dá a entender que há muito mais tipos de blogs do que se pode 

classificar, sendo as quatro categorias anteriores apenas exemplos de alguns deles. 



2.1 O blog como ferramenta tecnológica 

Blogs são parte integrante da chamada web 2.0, que tem como uma de suas 

principais características a possibilidade apresentada aos internautas de produzir e 

publicar informação em ambiente virtual. Paiva, discorrendo acerca deste aspecto, 

afirma que na web 2.0 “o usuário deixa de ser mero consumidor de conteúdo e passa 

também a produtor” (2009, p. 09). Primo também argumenta que o termo web 2.0 está 

relacionado não somente às inovações tecnológicas em si, mas também a “um 

determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e 

a processos de comunicação mediados pelo computador” (2008a, p. 01 – grifo nosso). 

Assim, produção de conhecimento e comunicação mediada por computador (CMC) são 

dois aspectos fundamentais dessa segunda fase da internet. 

 Neste contexto, os blogs surgiram com a finalidade primária de publicar 

informação. Todavia, é de certa forma evidente, a partir de uma observação dos blogs 

disponíveis na rede, que tanto a forma de publicação como o conteúdo publicado eram 

significativamente diferentes nos primeiros anos de utilização dos blogs. Hoje, seu uso 

se ampliou. Assim, consideraremos, neste subtópico, um breve histórico dos blogs, a 

fim de verificar as modificações sofridas ao longo do tempo e as principais 

características estruturais dos mesmos. 

2.1.1 Surgimento dos blogs 

  Os blogs surgiram em meados da década de 1990. Eram elaborados e 

publicados por programadores que tinham por objetivo indicar links interessantes que 

encontravam durante a navegação na web. Um dos primeiros blogs, o de Justin Hall
6
, 

serviu exatamente a esse propósito. Outro exemplo de blog que surgiu na mesma época 

foi o de Jorn Barger, denominado “Robot Wisdom”
7
, ainda disponível para consulta. 

Esse blog também reúne links para outros sites, como pode ser observado na imagem 

abaixo: 
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Figura 1. Blog “Robot Wisdom”, de  Jorn Barger 

 Em dezembro de 1997, Barger cunhou o termo “weblog” para designar esse tipo 

de espaço. Esta palavra foi usada, segundo ele, para nomear “o conjunto de links 

publicados pelo programador ao encontrar conteúdos interessantes ao navegar” 

(FELITTI, 2009, p. 03). O termo é a união de duas palavras da língua inglesa: web (rede 

de computadores) e log (espécie de diário de bordo) (MARCUSCHI, 2004, p. 60). 

Pouco tempo depois, em 1999, Peter Merholz abreviou o termo para um que logo se 

popularizou: blog (FELITTI, 2009, p. 03). 

 Além desses dois novos termos (weblog e sua redução, blog), surgiram muitos 

outros relacionados, como 

blogar (ação de administrar um blog), blogueiro (pessoa que administra o 

blog), blogosfera (conjunto de blogs), post (registro realizado no blog, 

através de textos, imagens, vídeos), postar (ação de registrar um texto, 

imagem ou vídeo no blog), entre outras (BOEIRA et al, 2009, p. 154). 

 Em relação ao surgimento dos blogs no Brasil, alguns fatos são relevantes. O 

primeiro blog brasileiro de que se tem notícia é o de Viviane Menezes, que foi criado 

em 1998, com posts
8
 escritos em língua inglesa. A blogueira tinha por objetivo manter 

uma versão eletrônica de seu diário pessoal. Em entrevista concedida a Felitti (2009, p. 

86), ela relata: “As atualizações eram quase diárias, longos textos, praticamente uma 

vez por dia, atualização manual mesmo, criar páginas HTML, adicionar links pro dia 
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anterior e seguinte e tal”. No entanto, o primeiro blog brasileiro escrito em língua 

portuguesa foi o de Renato Pedroso Junior, denominado “Diário da Megalópole”
9
. 

 Nessa época, devido ao grande aumento do uso do blog como diário virtual, 

passou-se a compreendê-lo como recurso para atender apenas a essa finalidade, visto 

que, como afirma Felitti (2009, p. 15), “blogs eram encarados como versões digitais e 

coletivas dos tradicionais diários pessoais, em que se encontrava a narrativa íntima do 

seu autor”. Lemos (2002), ao definir blogs como “ciberdiários”, afirma que estes se 

inserem na “prática contemporânea de escrita online, onde usuários comuns escrevem 

sobre suas vidas privadas, sobre suas áreas de interesse pessoais ou sobre outros 

aspectos da cultura contemporânea” (p. 3). Os blogs foram considerados, por algum 

tempo, como um “escoamento de discursos pessoais”, uma forma de reedição de 

práticas “antigas” que ocorriam por meio dos diários pessoais, como no caso do blog de 

Viviane Menezes (LEMOS, 2002, p. 4).  

 No entanto, conforme os blogs foram se multiplicando, novos usos foram 

surgindo. Atualmente é possível, por exemplo, que um blog seja mantido por mais de 

um blogueiro. Estes são conhecidos como blogs “coletivos”. Eles podem ser mantidos 

por um grupo de “amigos”, cada um expressando sua opinião acerca de temas 

previamente acordados. Blogs grupais, ou coletivos, com fins comerciais, por outro 

lado, “podem ser simplesmente um veículo de divulgação de releases (até mesmo sem 

serviço de comentários) ou um espaço de interação com clientes e fornecedores” 

(PRIMO, 2008, p. 5).  

 Entre os blogs para publicação de conteúdo, destacamos aqui a diferença entre 

blogs temáticos e blogs mistos. Blogs temáticos são aqueles nos quais se publica que 

gira em torno de um único assunto, por exemplo, blogs sobre moda, jornalismo, política 

etc., nos quais se publica apenas posts relacionados a esses temas. Blogs mistos, por sua 

vez, são aqui compreendidos como aqueles nos quais há uma reunião de assuntos 

diversos, ou que servem a diferentes propósitos, como blogs em que se publica 

informação pessoal e profissional, por meio do revezamento desses diferentes assuntos 

dentro dos posts ou na alternância deles. 
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 Ainda em relação à época de surgimento dos blogs, vale ressaltar que o primeiro 

blog brasileiro, de Menezes, foi publicado pouco tempo depois (aproximadamente um 

ano) do surgimento dessa ferramenta nos Estados Unidos, o que indica certa 

proximidade entre o desenvolvimento dessa ferramenta no país de origem e no Brasil. 

Além disso, como Felitti observa, há certa proximidade entre as áreas de atuação dos 

primeiros blogueiros, visto que 

todos os pioneiros [...] têm relações com o mercado de tecnologia, reiterando 

o processo histórico de apropriação da ferramenta blog por entusiastas antes 

de sua popularização entre usuários sem conhecimento técnicos (2010, p. 5). 

 Além dessa breve descrição do surgimento dos blogs, discorreremos sobre os 

recursos mais comuns presentes nessa ferramenta. No próximo subtópico, abordaremos 

apenas os mais gerais: para criação, leitura e busca em blogs. Posteriormente, 

apresentaremos outros recursos. 

2.1.2 Plataformas e ferramentas de blogs 

Nos primeiros anos de utilização dos blogs, era necessário possuir conhecimento 

de linguagem de programação para publicar conteúdo. No entanto, essa realidade logo 

mudou. Efimova e Fiedler (2004), abordando a “infraestrutura técnica” que torna 

possível a utilização de blogs, afirmam que as ferramentas necessárias podem ser 

categorizadas segundo sua função. As autoras argumentam que há “ferramentas de 

blogs” em si (usadas para criação e publicação); “ferramentas para leitura” de blogs e 

“ferramentas para busca” em blogs (p. 02).  

O primeiro tipo, utilizadas para elaboração e publicação, são as ferramentas que 

as autoras denominam “weblog tools” (“ferramentas de weblogs”) ou plataformas de 

blogs. As autoras classificam esse tipo de ferramenta como uma versão menos 

elaborada de um “Sistema de Gerenciamento de Conteúdo” (SGC, do original em inglês 

CMS, “Content Management System”), como veremos mais adiante. 

Com o surgimento de tais programas, tornou-se possível a praticamente qualquer 

internauta elaborar e publicar um blog. Felitti, ao abordar tal questão, afirma que o 

primeiro desses serviços foi a Open Diary (em outubro de 1998), seguido de perto pelo 

Blogger, lançado pela empresa Pyra Labs em julho de 1999, posteriormente comprado 

pelo Google, em 2003 (2010, p. 5). O mesmo autor, ao discorrer sobre a função de tais 

serviços, (FELITTI, 2009, p. 23) afirma que estes eram “plataformas online que não 



exigiam conhecimento prévio e permitiam que qualquer um criasse seu espaço para 

reflexões no ciberespaço”.  

 Em termos simples, esse tipo de programa permite, de forma rápida, a criação e 

publicação na rede. Basta que o usuário se cadastre e faça algumas escolhas – como o 

modelo, cores, título, entre outras – para que realize, em alguns instantes, suas primeiras 

publicações de posts. Acreditamos, assim como Silva afirma, que “a prática da 

produção de blogs não encoraja um comportamento passivo, ao contrário, conduz o 

usuário a pesquisar novos recursos na rede para melhorar a performance de seu sítio” 

(2003, p. 2), por levarmos em consideração as diferentes opções para configuração do 

espaço disponibilizadas por cada programa, ou seja, apesar de oferecem o mesmo tipo 

de serviço, as plataformas variam em número e tipos de ferramentas.  

No Brasil, o primeiro de tais programas é reconhecidamente o Blig, blog do 

provedor iG, apesar de serviços tais como o Desembucha e o Weblogger terem sido 

lançados anteriormente. O lançamento do Blig ocorreu em novembro de 2001. No ano 

seguinte, o Blogger também foi lançado no país (FELITTI, 2010, p. 7, 8). Como 

resultado da maior facilidade de publicação, em 2007, quase uma década depois do 

surgimento do primeiro serviço para elaboração, já havia mais de 70 milhões de blogs 

disponíveis na rede. A esses são acrescentados cerca de 120 mil outros a cada dia, de 

acordo com dados da Technorati
10

.  

 Os três blogs que serão analisados nesta dissertação sob a perspectiva da 

interação foram elaborados a partir de duas plataformas de blogs: Blogger e Wordpress. 

Elas podem ser criados por apenas uma ou mais pessoas. Descreveremos brevemente os 

procedimentos para criação de um blog por meio dessas plataformas, visando 

compreender as características para criação de blogs em cada uma delas.  

O Blogger, como já mencionado, é a plataforma para criação de hospedagem do 

Google. Para criar um blog, o usuário deve acessar a página principal
11

 e realizar login a 

partir de uma conta de e-mail provida pelo Google. Se não possui, poderá obtê-la por 

meio de um cadastro. Tendo acessado o sistema, o usuário segue apenas dois passos 

para a criação do blog: primeiro, deverá escolher o título e parte do domínio (endereço) 
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no qual o blog será hospedado e, logo após, escolher um modelo com base no qual o 

blog será criado, dentre as possibilidades fornecidas pela plataforma. Nesta fase, não há 

especificação de que características cada modelo possui em termos de configurações ou 

que recursos podem ser incluídos e qual será a disposição dos mesmos no blog. Estes 

elementos variam de um modelo para outro, mas o blogueiro só tomará conhecimento 

das especificações por meio da testagem dos modelos. As imagens abaixo apresentam 

as duas páginas iniciais de elaboração de um blog. 

 

Figura 2. Página de escolha do título e endereço do blog (Blogger) 

 

Figura 3. Página para escolha de modelo do blog 

 Depois dessas duas etapas, o blogueiro é, então, direcionado para a página 

“painel”, na qual pode visualizar seu perfil e iniciar as postagens. O sistema apresenta 



ao usuário a possibilidade de publicação do conteúdo de forma automática, isto é, no 

mesmo momento em que é escrito ou que salve para publicação posterior (“guardar 

mensagem”). Também permite a elaboração de páginas diferentes (acessadas por meio 

de abas), como observamos na figura 4. 

 

Figura 4. Página para edição de posts 

 Notamos, nesta mesma página, que há possibilidade de inclusão de imagens e 

vídeos como conteúdo de um post. Ao clicar, por exemplo, em “adicionar imagem”, é 

aberta uma página por meio da qual o usuário pode escolher inserir uma imagem 

armazenada no próprio computador ou procurar e adicionar uma imagem que se 

encontra na internet. A barra de ferramentas vista abaixo é que possibilita estas 

inserções. 

Figura 5. Barra de ferramentas para a escrita de posts 

Ainda nesta página, o blogueiro pode registrar as tags correspondentes ao post que está 

em processo de escrita, incluindo-as em “etiquetas para esta postagem”. Em relação ao 

design geral do blog, o usuário pode realizar modificações envolvendo modelos, fundo, 

largura, esquemas e algumas configurações avançadas. No caso específico dos 

comentários, o Blogger oferece ao usuário a possibilidade de ocultar ou não este espaço. 



Ao clicar em “opções de mensagem” (ver figura 6), no final do formulário de escrita de 

comentários, o sistema disponibiliza ao blogueiro esta alternativa. 

 

Figura 6. “Opções de mensagem” referentes a um post 

 Outros recursos podem ser acessados por meio do botão “adicionar uma mini-

aplicação”, disponível na página de edição do blog. Havia, no dia de acesso a estes 

dados (30 de agosto de 2011), 45 diferentes mini-aplicações fornecidas pela plataforma, 

além das contribuições de programadores “terceiros” (desenvolvidos por internautas e 

outras empresas), que passavam de mil. Dentre as mini-aplicações fornecidas pelo 

sistema, na categoria “básico”, destacamos: “seguir por e-mail”, que possibilita ao leitor 

tornar-se seguidor do blog; “estatísticas do blog”; “caixa de pesquisa”; “barra de vídeo”, 

entre outras.  

A plataforma Wordpress
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 exige do usuário passos semelhantes para a criação de 

um blog. Acessando a página principal do serviço o usuário visualiza o botão “Get 

started here” (“Começe aqui”) e é direcionado a uma página na qual escolhe um 

endereço para o blog, além de indicar alguns dados pessoais para o cadastro na 

plataforma, que garantem o futuro acesso. Pode escolher também, nesta etapa, a língua 

na qual deseja que seu blog seja construído. Retratamos esta página abaixo: 
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Figura 7.  Página de criação de um blog pela plataforma Wordpress 

 A página para qual o usuário é conduzido mostra o painel para obtenção de 

informação a respeito então do blog criado. Nesta, há um formulário rápido para escrita 

de posts, tornando desnecessário o acesso à página que contém apenas o formulário ou, 

por meio do botão “adicionar novo”, o usuário pode ser conduzido à página com o 

formulário para confecção de posts. Esse formulário pode ser visualizado abaixo: 

 

Figura 8. Formulário para escrita de posts na plataforma Wordpress 

 Observamos, na imagem acima, que para publicar uma entrada o usuário deve 

preencher os campos com o título e a mensagem. Há, também, uma barra semelhante 

àquela disponível na plataforma Blogger, que permite a escrita em negrito e itálico, a 

inclusão de sinalizadores, aspas, hiperlinks, imagens e vídeos. Ao clicar no último botão 



dessa barra, o usuário observará novas opções (Figura 9), como sublinhar passagens, 

retornar, avançar, entre outras. Depois de todas essas escolhas, deve-se clicar no botão 

“publicar” e a postagem será realizada. 

 

Figura 9. Opções para configuração de um post na plataforma Wordpress 

 Notando o percurso do usuário desde o acesso à página inicial da plataforma até 

a publicação do primeiro post, podemos observar alguns aspectos que diferenciam o 

processo de elaboração dos blogs nas duas plataformas. Primeiramente, embora os 

usuários preencham apenas um formulário para inscrição em cada plataforma, os 

formulários variam. Na plataforma Blogger, ao mesmo tempo em que o usuário cria um 

blog, está também abrindo uma conta de e-mail (Gmail) e, por esta razão, o usuário tem 

de fornecer mais informações, como sexo e data de nascimento. Por outro lado, o 

formulário na página inicial da plataforma Wordpress cria apenas o blog, não sendo 

preciso informar muitos dados.  

 Em relação à elaboração de posts, a plataforma Wordpress apresenta mais 

recursos que a Blogger. Isto é observável por meio da comparação entre a barra de 

menu vertical do Wordpress (Figura 10) e a vertical do Blogger (Figura 11) e entre as 

barras de ferramentas para escrita de posts (Figuras 5 e 9). Para um usuário iniciante, 

entretanto, a plataforma Blogger, com uma quantidade menor de ferramentas, pode 

parecer mais acessível.  

 

Figura10. Menu vertical na plataforma Wordpress 



Figura 11. Menu horizontal na plataforma Blogger 

 Por meio dessas plataformas, os blogs podem ser criados por um ou mais 

blogueiros.  Há casos em que os blogueiros assumem a autoria do blog de forma 

colaborativa, isto é, todos são responsáveis por todas as publicações que ocorrem no 

blog, sendo ou não os posts escritos de forma colaborativa. Conceberemos estes como 

blogs colaborativos. Em outros casos, embora o mesmo blog possua mais de um autor, 

estes se revezam ao escrever e publicar posts, isto é, cada blogueiro publica um ou 

determinada quantidade de posts durante um período. 

 O segundo tipo de ferramenta indicado por Efimova e Fiedler (2004) é usado 

para leitura de blogs. As autoras citam os agregadores, também conhecidos como 

leitores de RSS (p. 2).  Este tipo de programa inscreve o leitor (geralmente por meio do 

endereço de e-mail) para receber as atualizações de determinado blog diretamente em 

sua caixa de entrada, sem que haja necessidade de ir diretamente ao espaço do blog na 

internet. As pesquisadoras ainda indicam que blogueiros que não utilizam esse recurso 

talvez levem certo tempo para conseguir regularidade nas visitas ao seu blog (Idem).  

 Felitti (2009) define o recurso RSS da seguinte forma: 

A RSS é uma tecnologia que permite a “assinatura” do blogue em questão, 

com conteúdos novos publicados levados ao usuário ao invés de exigir que o 

site seja visitado constantemente para checar visualizações. Programas e 

serviços online, denominados leitores de RSS, permitem o cadastro dos 

chamados “feeds”, canais por onde as atualizações são levadas ao usuário, 

que podem ser classificados e agrupados conforme sua vontade (p. 25).  

 Por último, as “searching and tracking tools” (“ferramentas de busca e 

rastreamento”) são ferramentas para busca de conteúdo em um blog ou em vários. Há, 

por exemplo, recursos que permitem a notificação sobre novos comentários, assim 

como o rastreamento de hiperlinks entre blogs (EFIMOVA & FIEDLER, 2004, p. 2). 

Um exemplo desse tipo de ferramenta é a caixa para busca por palavra ou expressão, 

disponibilizada por alguns programas para criação de blogs.  

 Outro recurso que se enquadra nesta classificação é o trackback. É utilizado a 

fim de enviar um aviso para o blogueiro responsável pelo post inicial (o comentado) 

quando surgem comentários a respeito dele. A plataforma Wordpress, por exemplo, 



oferece ao usuário trackback automático para outros blogs do mesmo sistema, além de 

uma ferramenta adicional para blogs de outros sistemas. Ser avisado sobre um 

comentário pode gerar certa curiosidade e motivar o blogueiro, por sua vez, a visitar o 

endereço de onde ele procede, o que pode resultar em interação entre os escritores.  

 Na imagem abaixo, observamos a referência que um autor faz a outros blogs que 

realizaram algum tipo de citação do conteúdo que ele havia publicado. Isso é possível 

graças ao recurso trackback. 

 

Figura 12. Espaço para apresentação de trackback
13 

Além das ferramentas de criação, busca e leitura acima mencionadas, há também 

as que elencamos sob o conjunto das que estão inseridas nos blogs e são escolhidas com 

base na disponibilidade apresentada pela plataforma. Além de apresentar algumas delas, 

apresentaremos as especificidades dos posts, ou entradas, que são a parte principal para 

publicação de conteúdo dessa ferramenta.  

 Comentários: A "ferramenta de comentários" (PRIMO & SMANIOTTO, 2006, 

p. 06) é um dos recursos mais conhecidos e utilizados para estabelecer a comunicação 

entre os interagentes
14

 em um blog. Como Braga (2006) afirma, “a maioria dos weblogs 

disponibiliza um espaço de interação, de sociabilidade, de debate, de “arena pública”, 

onde visitantes podem deixar seus comentários, criticar interagir com o/a blogueiro/ e 

com os/as demais participantes” (p. 21). Este espaço propicia que, assim como o termo 

indica, os usuários façam comentários sobre as postagens de um blog.  

 Para deixar um comentário em um blog, o leitor pode escrever diretamente 

abaixo do post ao qual o comentário se relaciona ou por meio da abertura de uma janela, 

na qual há um espaço destinado a esse fim. Em ambas as opções há, geralmente, um 

pequeno formulário a ser preenchido. Primo e Smaniotto (2006) também relatam que é 
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possível que uma conversação iniciada em um blog se espalhe por outros, "ampliando-

se através de posts em outros blogs e de seus respectivos comentários” (p. 06). Assim, 

quando um leitor faz referência a um post em um segundo blog, o autor ou leitores 

podem recorrer ao blog do qual a informação se origina. Tendo esses aspectos em 

mente, concordamos com a observação de Felitti (2009, p. 45), que defende que este 

mecanismo é o “principal mediador da interação entre autor e leitor”.  

Neste espaço, além de comentários iniciais sobre o que é escrito, também é 

possível responder a outros leitores, configurando-se réplicas e tréplicas. O blogueiros 

também podem comentar, a fim de responder uma pergunta, por exemplo. Além disso, 

quem comenta sobre uma postagem pode se identificar, geralmente, por meio de um 

nome/pseudônimo e imagem, escolhidos pelo próprio usuário. É importante ressaltar 

que a maior parte dos comentários se mantém como uma reação ao post original, mas 

nada impede que os interagentes levem o assunto para outro rumo (PRIMO & 

SMANIOTTO, 2006, p. 7). No entanto, assim como Oliveira (2010) mostra em seu 

estudo sobre a relação entre os interagentes, a maioria deles ainda trata o espaço para 

comentários como um para publicação de ideias isoladas (p. 8). 

Permalink: link permanente e intransferível para uma postagem, que contém 

como base a data da publicação ou o título do post. Podem ser colados/escritos na barra 

de endereço do usuário e encaminham diretamente para a postagem. São geralmente 

criados automaticamente pelo sistema da plataforma. O permalink permite ao leitor ir 

diretamente ao post desejado, sem que haja necessidade de visitar a página inicial do 

blog. 

Blogroll: é uma espécie de lista de blogs ou sites que o autor considera útil ou 

recomenda aos leitores. Nas palavras de Zago (2008, p. 5), o blogroll é uma “lista de 

blogs recomendados pelo autor de um determinado blog, geralmente disposta na barra 

lateral de um blog, e que representa os blogs que o blogueiro costuma ler”. Geralmente, 

funciona como uma sequencia de links. Pode ou não ser dividido por assuntos ou 

categorias. 

Alguns pesquisadores argumentam que tal mecanismo existe desde o início da 

utilização dos blogs, visto que os primeiros formatos serviam ao propósito de reunir 

links, como vimos anteriormente. O blogroll pode propiciar uma espécie de comunidade 



entre os blogueiros, visto que os escritores, ao conhecerem os blogs uns dos outros, 

passam a realizar conexões. 

 A escolha para os blogs que compõe o blogroll pode-se basear em diversos 

critérios do autor, entre eles: as temáticas envolvidas no blog ou categorias de 

relacionamento (blogs de amigos, familiares, colegas de trabalho), por exemplo. 

Podemos observar, na imagem abaixo, um exemplo de blogroll: 

 

 

 

 

 

 

    Figura 13. Exemplo de blogroll
15  

 Widgets (botões): pequenos aplicativos e funcionalidades que aparecem, em 

especial, nas barras laterais dos blogs e ao final de cada post e podem direcionar os 

leitores a outros sites/programas ou oferecer serviços. 

 

Figura 14. Widgets para e-mail, impressão e redes sociais
16

 

 Há plataformas de blogs que permitem a inclusão de widgets que criam uma 

conexão entre o blog e sites de redes sociais
17

. Pode-se utilizar ícones para alguns sites 

desse tipo, como Orkut, Facebook e Twitter. Um fator a levar em consideração no que 

tange a relação entre blogs e sites de redes sociais é que muitas vezes a interação 

iniciada em um blog se estende para estes espaços, como alguns pesquisadores sugerem. 

É o fenômeno que Recuero (2009a) denomina “espalhamento” ou “migração 
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conversacional”. Segundo ela, as “conversações mediadas pelo computador tendem a 

espalhar-se por diversas ferramentas e sistemas, em um processo de migração 

conversacional” (p. 120). Braga (2008) atribui esse fenômeno ao que denomina 

“complementaridade das mídias”, afirmando que  

[...] as interações ocorrentes na rede dispersam-se por várias estruturas deste 

meio, e estendem-se para ambientes que ultrapassam os limites digitais, em 

uma dinâmica interacional na qual diferentes meios são empregados de modo 

complementar, a serviço da comunicação entre os/as interagentes, a 

configurar o que denominei complementaridade das mídias (BRAGA, 

2008, p. 15).  

 Nardi et al (2004) ratificam a existência dessas relações por meio de sua 

pesquisa sobre blogs, na qual afirmam que os interagentes “constantemente 

continuavam as discussões sobre os tópicos do blog em outra mídia, incluindo 

mensageiros instantâneos, telefone e e-mail, assim como face-a-face” (p. 4). Dessa 

forma, esse tipo de relação se estabelece não apenas entre blogs e sites de redes sociais. 

Pode também incluir interações que se dão presencialmente, ou com auxílio de outras 

ferramentas tecnológicas, como o telefone visto que, como Braga aponta nas 

considerações finais de sua pesquisa (2008, p. 15), 

A utilização da tecnologia do computador participa como recurso 

complementar ao processo comunicacional. Ao longo da interação, se faz 

referências ao e-mail, MSN, ICQ, Orkut, fotologs, microfone+PC, weblogs 

associados e ao próprio LV
18

, na internet, e ainda, telefone celular, telefone 

fixo, correio convencional e encontros presenciais. Cada uma dessas mídias é 

acionada para atender a diferentes demandas geradas pela situação, como 

privacidade, agilidade, coletividade, sociabilidade e legitimidade. [...]  

Seguidores: barra que permite a visualização do perfil dos leitores que “seguem” 

o blog. Para tornar-se seguidor, é necessário cadastrar um e-mail, mesmo que o 

internauta não seja cadastrado no programa. A figura abaixo mostra um exemplo de 

configuração dessa ferramenta em um blog. 
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 Livro de visitas (em blogs). 



Figura 15. Visualização de seguidores de um blog
19 

 Barras: são espaços nos quais se agrega variados tipos de informação. Esse tipo 

de informação é aquela que o blogueiro deseja manter estática na página inicial do blog 

e que frequentemente não está inclusa nos posts. Geralmente se localizam nas laterais 

dos blogs. Podem servir a interesses diversos, como o blogroll, listas de posts recentes, 

listas de comentários, entre outros. Uma possibilidade encontra-se abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Visualização de barras em um blog 

 Enquetes: são pesquisas, geralmente de opinião, geradas por meio da plataforma 

ou de programas terceiros e incluídas no blog, com intuito de coletar votos dos leitores. 

Podem ser classificadas como: a) abertas, nas quais o interagente pode deixar 

comentários acerca da enquete e sugerir novas opções; b) semi-abertas, nas quais o 

interagente pode escolher uma opção ou criar mais opções e, c) fechada, na qual o 

votante pode apenas escolher uma das opções já registradas. Podemos visualizar um 

exemplo na imagem a seguir: 
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Figura 17. Exemplo de enquete do tipo fechada
20

 

 Arquivos: registro dos posts escritos em um blog, mantidos em barra lateral e 

agrupados, geralmente, de acordo com a data de publicação. Quando os arquivos não 

são armazenados em local específico, cabe ao leitor navegar por cada página sequencial 

do blog, para visualizar os posts mais antigos. Visualizamos um exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Exemplo de registro de arquivos em um blog
21

 

 Trackback: mecanismo utilizado para alertar sobre a existência de comentários a 

respeito de um post. Primo e Smaniotto afirmam que ele “serve como um rastro, um 

aviso de que um blog de terceiro está comentando aquele post, e oferece um link direto 

para lá." (2006, p. 06). De acordo com Felitti, esse mecanismo “indica novos posts 

escritos na blogosfera que tenham trechos, concordem ou discordem de um determinado 

post publicado pelo blogueiro” (2009, p. 49). Há um exemplo de trackback na figura 13. 
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 Tags: são palavras-chave ou termos sob os quais os posts de blogs são reunidos. 

Estas são escolhidas pelo autor, que também elenca a quais delas cada post estará 

relacionado. Um post pode ser vinculado a inúmeras palavras-chave, desde que estas 

figurem no arquivo de termos do blog. Podem ser apresentadas em forma de nuvem ou 

em coluna. Caregnato e Sousa (2010) definem tags como “links direcionados às 

postagens e que cumprem o papel de organizar e permitir a recuperação de informação 

nos blogs, indicando as ocorrências de palavras-chave, por meio das quais os leitores 

acessam o universo de postagens e as informações (p. 58)”. Vemos um exemplo na 

imagem a seguir: 

 

Figura 19. Apresentação das tags em um blog
22 

 As informações disponibilizadas em blogs são publicadas, majoritariamente, por 

meio de posts. Em sua pesquisa, Herring et al (2004) obtiveram algumas descobertas 

acerca de aspetos estruturais dos posts. As pesquisadoras reconhecem, entretanto, que 

suas considerações se baseiem na amostra que consideraram e estão intimamente 

relacionadas ao programa escolhido para elaboração do blog (p, 8) tendo, dessa forma, 

algumas limitações. A primeira constatação importante é referente ao tipo de 

informação encontrada em cada parte da estrutura de uma entrada (cabeçalho, rodapé 

etc.). Segundo elas, 

A informação mais frequentemente encontrada no cabeçalho do post é a data 

e o título da postagem; o rodapé contém, tipicamente, o horário da postagem 

ou o nome (ou pseudônimo) do autor e links para uma cópia permanente da 

postagem, que é armazenada em outra parte do blog. Um link para adicionar 

ou ler comentários, se houver, aparece usualmente no rodapé da postagem. 

(2004, p. 8).  
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 Além disso, as autoras também constataram que blogs são “image-poor” (p. 7), 

ou seja, que neles não são incluídas muitas imagens, em comparação com outros 

gêneros e com a web como um todo. No entanto, apresentam duas possíveis explicações 

para esse fato: primeiro, essa exclusão de imagens pode ser exigência do programa de 

criação que os blogueiros usam, além de as próprias autoras terem suprimido da 

pesquisa posts que não possuíssem texto escrito, ou seja, os que eram compostos apenas 

por imagens.  

 De forma contrária a esse posicionamento, outros pesquisadores afirmam que 

pode mos encontrar muitas imagens em blogs, visto que fazem parte da constituição 

deles. Gomes (2005) afirma que os posts são constituídos “por imagens e/ou textos 

normalmente de pequenas dimensões” (p. 1), bem como alega que “alguns serviços de 

blogs, para além de texto, permitem incorporar imagens digitalizadas e estabelecer 

ligações para ficheiros de vídeo e áudio permitindo assim constituir assim verdadeiros 

portfólios digitais multimédia” (p.4).  

 Acreditamos que o uso de imagens depende quase inteiramente da intenção do 

blogueiro, assim como de sua familiarização com o programa de criação que escolheu, 

visto que ele precisa estar a par do processo de inserção de imagens no blog/no post. 

Independentemente desses fatores, consideramos as imagens como parte essencial da 

estrutura dos blogs encontrados nessa pesquisa, tendo em vista que a grande maioria 

deles utiliza esse recurso, como argumentaremos durante a análise dos dados. 

 Como vimos no decorrer das duas primeiras seções deste capítulo, para criar e 

publicar um blog na rede basta acessar e se cadastrar em uma plataforma e realizar 

algumas escolhas no momento da elaboração. Outras opções também são relacionadas 

aos recursos que se empregará no blog, visto que alguns deles são optativos, como os 

arquivos, a barra com a visualização dos seguidores, as enquetes, as widgets, entre 

outros. Quanto mais conhecimento da plataforma, mais eficazmente o blogueiro 

utilizará as ferramentas disponíveis. Também vimos que os blogs, que tiveram sua 

primeira forma de utilização como um espaço para publicação de links, tornaram-se, 

com o passar do tempo, diários virtuais e, ao se proliferarem na rede, assumiram outras 

formas de uso. Muitas dessas novas formas de uso se encontram no campo educacional.  

2.2. Blogs como Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

 Após considerar o percurso histórico de desenvolvimento dos blogs, bem como 

seus principais recursos passaremos, neste tópico, a caracterizar os blogs como um 



Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para este fim, discorreremos sobre o que 

são AVA e porque podemos encarar os blogs como tal. Posteriormente, abordaremos as 

diferenças entre blogs, SGC (Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo) e SGA 

(Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem).  

2.2.1 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

Os muitos relatos de experiência encontrados em anais de eventos (congressos, 

encontros, seminários, entre outros) na área educacional evidenciam que há um 

crescente interesse na utilização de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-

aprendizagem, possivelmente incitado por algumas características das mesmas, como o 

dinamismo e a possibilidade de personalização por parte do professor, como 

argumentam Pereira et al (2007, p. 1).  

 Evidentemente, tal interesse é também instigado, mesmo que parcialmente, pela 

inserção cada vez maior das NTIC na vida diária de uma considerável parcela da 

população. Uma das formas de inclusão destas na educação se dá por meio da utilização 

de AVA como apoio a cursos presenciais (sejam eles em nível de ensino fundamental e 

médio, ou de graduação e pós-graduação) ou como parte de cursos semi-presenciais ou 

totalmente a distância. 

 Discutiremos, nesta subseção, o que são e como são usados os AVA neste 

contexto. Para este fim, objetivamos: [a] apresentar algumas considerações sobre este 

conceito, contrastando concepções de diversos autores disponíveis na literatura sobre o 

tema, verificando os pontos de divergência e complementaridade nas teorizações, assim 

como [b] caracterizar os blogs como AVA. 

Embora os AVA já sejam utilizados há algum tempo, não há, na literatura 

corrente, uma definição conclusiva para o termo. Pesquisadores de diversos campos 

apresentam visões diferentes sobre tais ambientes, em certos aspectos complementares, 

como veremos adiante. É provável que proveniente da heterogeneidade das áreas nas 

quais os pesquisadores estão localizados surja a falta de uma noção definida sobre o 

conceito. Como observam Mello et al. (2010),  

Em diferentes domínios de pesquisa e aplicação surgem conceitualizações 

para os AVAs, que vão desde definições genéricas, aplicáveis em diversos 

contextos, até definições de escopo limitado a uma aplicação específica (p. 

257). 



Um exemplo dessa falta de definição precisa é certa desordem conceitual entre 

os termos comumente relacionados aos AVA, como apontam Haguenauer et al (2009). 

Em um trabalho sobre definição e singularidades desses ambientes, estes autores 

observam que  

é comum encontrar-se na bibliografia a falta de clareza e uma aparente 

confusão nos significados atribuídos aos dos termos Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), Ambiente Colaborativo e Sistema de Gerenciamento 

de Aprendizagem (SGA). Muitos autores utilizam um ou mais desses termos 

como sinônimos, quando na verdade não o são (p. 02).  

 Neste trabalho, não visamos propor uma conceituação definitiva para o termo, 

mas apresentar alguns aspectos que são recorrentes na visão de diferentes autores. Por 

exemplo, ao abordar a definição de AVA, Santos (2003) apresenta algumas 

considerações sobre o sentido das palavras “ambiente” e “virtual”, que compõem o 

conceito. A autora define ambiente como “tudo aquilo que envolve pessoas, natureza ou 

coisas, objetos técnicos” (p. 02). Apesar de esta ser uma definição consideravelmente 

ampla, acreditamos que as exposições de Santos sobre o termo virtual podem ajudar a 

elucidar a concepção de AVA. 

 Citando Pierre Levy (1996, apud SANTOS, 2003, p. 02), a autora argumenta que 

o virtual se opõe a noção de atual, não de real. “Virtual é o que existe em potência, não 

em ato” (Idem), explica. Ela ilustra esse conceito mencionando o exemplo oferecido por 

Levy, em seu livro “O que é virtual?” (1996), envolvendo uma árvore e uma semente. A 

autora argumenta que, potencialmente, a semente pode ser encarada como árvore. 

Entretanto, não é possível afirmar se ela realmente se tornará uma árvore ou se algum 

fator externo impedirá seu crescimento. Da mesma forma, o virtual é o que pode (ou 

não) se realizar, o que pode tornar-se “um espaço fecundo de significação onde seres 

humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim a construção de 

conhecimento, logo a aprendizagem” (SANTOS, 2003, p. 2), ou seja, é a oferta de um 

espaço para interações que poderão vir a ocasionar a aprendizagem.  

 Sendo assim, embora reconheçamos que a aprendizagem poderá, evidentemente, 

dar-se em ambientes não mediados por recursos tecnológicos, também é possível 

concluir que “essas tecnologias digitais podem potencializar e estruturar novas 

sociabilidades e consequentemente novas aprendizagens”, como Santos argumenta 

(2003, p. 3).  



 Kenski (2005) propõe outras considerações sobre o tema. A pesquisadora 

considera que tais ambientes possuem características que beneficiam o processo de 

aprendizagem como, por exemplo, a interatividade (p. 76), visto que oferecem ao 

usuário a possibilidade de interação síncrona e/ou assíncrona
23

. Outras duas 

características relevantes mencionadas são a hipertextualidade e a conectividade, 

encaradas como meios para “propagação de atitudes de cooperação”, resultantes da 

possibilidade de navegação em um ambiente hipertextual e de, em qualquer lugar e 

momento, conectar-se ao ambiente (p. 76). Kenski afirma que estas características 

garantem “o diferencial” para aprendizagem, tanto individualmente, como em grupo 

(Idem).  

 Ainda outra pesquisadora oferece algumas considerações sobre a concepção do 

termo AVA, acrescentando elementos relevantes para sua compreensão. De acordo com 

ela, estes ambientes permitem uma integração de diferentes “mídias, linguagens e 

recursos” (SILVA, 2003, p. 332). Assim, é possível unir texto escrito, imagético, 

sonoro, além de outros meios semióticos no ambiente. Entretanto, um dos aspectos que 

ainda parece dividir os pesquisadores diz respeito aos ambientes estarem veiculados ou 

não ao ciberespaço. Neste respeito, Pereira et al. (2007) argumentam que “AVAs 

consistem em mídias
24

 que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir 

interação entre os atores do processo educativo” (2007, p. 04).  

Haguenauer et al (2009) contrapõem essa visão, defendendo que tais ambientes 

não estão disponíveis somente online. Segundo estes autores, os AVA podem localizar-

se na internet, mas também podem ser utilizados off-line, a partir de um CD ou DVD-

rom (p. 3). Um exemplo de utilização de um AVA offline é um curso de língua inglesa 

para fins específicos, denominado “IngRede” (Inglês em Rede), fruto de um consórcio 

entre dez universidades brasileiras (PAIVA, 2009 p. 2). Os participantes deste curso 

poderiam acessá-lo online, visto que está disponível em um Sistema de Gerenciamento 

de Aprendizagem (SGA) na internet ou off-line, por meio do CD-rom do curso. Paiva, 

uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, menciona essa segunda possibilidade ao 

afirmar que, depois da implementação do primeiro módulo, “novas parcerias foram 
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 Essa colocação da autora aponta para a indistinção entre os termos interatividade e interação. 

Adotaremos uma concepção divergente neste aspecto, que será apresentada no próximo capítulo. 
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 Mídias, de acordo com as autoras, referem-se “ao conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos 

resultantes da evolução das Tecnologias de Comunicação e Informação que permitem a emissão e 

recepção de mensagens” (PEREIRA et al., 2007, p. 4).  



construídas e um segundo CD-ROM foi produzido” (p. 4). Assim, concordamos com a 

posição assumida por Haguenauer et al. (2009), de que não há, necessariamente, a 

obrigatoriedade de conexão à internet para utilização de um AVA. . 

 Outras acepções parecem promover uma confusão conceitual entre os termos 

AVA e Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA). Por exemplo, Schlemmer 

et al definem AVA como 

softwares desenvolvidos para o gerenciamento da aprendizagem via Web. 

São sistemas que sintetizam a funcionalidade de software para comunicação 

mediada por computador (CMC) e métodos de entrega de material de cursos 

online (2007, p. 04). 

 Observamos que, assim como Pereira et al. (2007) mencionados anteriormente, 

as autoras acima apoiam sua definição na necessidade de estar online para uso do AVA 

(“aprendizagem via web”), além de focarem os chamados “cursos online”, ou SGA, em 

detrimento das outras possibilidades existentes para a criação de um AVA, quando, na 

realidade, um SGA, assim como outros softwares, pode servir de base para a construção 

de um desses ambientes. 

 Alguns autores também utilizam o termo “ambiente colaborativo” ao referir-se à 

AVA. Entretanto, como apontam Haguenauer et al (2009), ambientes colaborativos são 

aqueles nos quais a interação e construção colaborativa de conhecimento são 

proporcionadas. Assim, “se a estratégia privilegia a construção coletiva e colaborativa 

de conhecimento, então este AVA poderá ser classificado como Ambiente Colaborativo 

de Aprendizagem (HAGUENAUER et al , 2009, p. 2). Caso contrário, embora possa ser 

um AVA, não é um ambiente colaborativo. 

Alguns outros elementos são recorrentes nas diversas definições relevantes para 

este termo. Entre eles está a interação por meio do ambiente. Por exemplo, Haguenauer 

et al. (2009) afirmam que há algumas características que um AVA deve apresentar. 

Entre elas estão as “relativas ao grau de interação com o conteúdo e com outros 

internautas (no caso dos sistemas multiusuários disponibilizados na rede)” (p. 4); Mello 

et al. (2010) abordam a questão das “funcionalidades associadas à comunicação” (p. 

258); Pereira et al. (2007) citam a “interação entre os atores do processo” e Schlemmer 

e Fagundes mencionam a CMC (Comunicação Mediada por Computador (2007, p. 4). 

Dessa forma, os pesquisadores fazem claramente referência a interação em AVA, tema 

que será ampliado no capítulo três dessa dissertação. 



 Além da questão da definição, há alguns aspectos pedagógicos relevantes no uso 

de AVA. Um deles é o amparo pedagógico para as escolhas que envolvem sua 

utilização. Esta necessidade deve ser levada em consideração desde a concepção 

epistemológica, ou seja, a crença a respeito da forma pela qual os indivíduos aprendem, 

perpassando a escolha do ambiente a ser utilizado, assim como os recursos e 

ferramentas que serão incluídos e deixados de lado no processo (PEREIRA et al., 2007, 

p. 09).  

 Esse seria um primeiro passo para a elaboração e utilização de um AVA. Uma 

escolha de ambiente e ferramentas condizente com a visão de ensino-aprendizagem 

pode proporcionar um espaço para que as interações ocorram de modo eficaz, que 

contribua para a construção colaborativa de conhecimento. No entanto, assim como 

argumentam Pereira et al, é necessário que tais escolhas sejam feitas também levando-se 

em consideração as necessidades do público-alvo (2007, p. 9). 

 Outro ponto para reflexão é quem fará tais escolhas. Sabe-se que um AV, 

utilizado em contexto de ensino-aprendizagem, pode ser aberto (gratuito, livre ou 

denominado “open source”), comercial ou desenvolvido pela própria instituição, como 

uma solução para atender a determinado fim (Mello et al., 2010, p. 264). Assim, alguns 

fatores contribuirão para a escolha por determinado ambiente em detrimento de outro, 

como a quantidade de verba disponível, por exemplo. O professor pode elaborar um 

AVA sem necessitar desse tipo de recurso, visto que muitas ferramentas são 

disponibilizadas gratuitamente, como os blogs, por exemplo.    

Almeida, abordando a atuação de professores em ambiente virtual, afirma que 

esta deve focar-se na associação entre conhecimentos técnicos e contextuais com a 

experiência prática, iluminada por fundamentação teórica. Nas palavras da autora, essa 

conduta 

exige a superação de formações centradas no domínio de recursos e tecnologias ou 

na análise teórica sobre as tecnologias na sociedade e na educação e volta-se para a 

integração entre esses dois polos associados com a  experiência em um contexto on-

line e com a reflexão sobre essa prática á luz de teorias que são articuladas com as 

experiências (ALMEIDA, 2010, p. 71). 

2.2.2 SGA, SGC e Blogs  

  Com base nas teorizações apresentadas na seção anterior, podemos 

compreender um AVA como um espaço online ou offline, criado por meio de uma 



ferramenta adaptada ou já elaborada para este fim, que propicia oportunidades para que 

o processo de ensino-aprendizagem se dê. Assim como Haguenauer et al afirmam 

(2009), “uma plataforma sozinha não é um AVA, ao mesmo tempo em que é possível 

criar um AVA sem recorrer ao uso de plataformas” (p. 19), ou seja, o AVA e a 

ferramenta usada na sua criação não são o mesmo. A ferramenta (seja uma plataforma, 

um portal, um blog, um game ou outro) proporciona a existência de nada mais que um 

Ambiente Virtual, se não houver propósito pedagógico.  

Nesta seção, visamos caracterizar o blog como um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem apresentando, para este fim, uma comparação dos recursos disponíveis 

em AVA baseados em SGA e SGC, contrastando-os ou equiparando-os aos disponíveis 

em blogs. 

 Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA), na definição apresentada 

por Haguenauer et al, são “sistemas, ou softwares especializados, como o próprio nome 

já diz, no gerenciamento de atividades de ensino (aprendizagem) online” 

(HAGUENAUER et al , 2009, p. 7). São também conhecidos como Sistemas de Gestão 

de Aprendizagem ou plataformas de ensino-aprendizagem.  

 Ribeiro et al (2007, p. 5) apresentam as seguintes ferramentas como 

componentes de tais sistemas: “ferramentas de coordenação”, “ferramentas de 

comunicação”, “ferramentas de produção dos alunos ou de cooperação” e “ferramentas 

de administração”. Haguenauer et al (2009), argumentam a favor de uma classificação 

similar, agrupando-as como: “ferramentas de gestão”, “ferramentas de publicação de 

conteúdo”, “ferramentas de comunicação” e “recursos adicionais” (p. 7). Os grupos de 

ferramentas são especificados a seguir: 

Grupo de 

ferramentas 

Propósito (segundo 

Ribeiro et al, 2007) 

Propósito (segundo 

Haguenauer et al 

(2009) 

Especificidades 

De 

“coordenação” 

ou “gestão”. 

Serve, como 

“suporte para a 

organização de um 

curso”. 

Dão suporte ao 

trabalho de 

coordenação. 

“Criar, ativar e 

desativar turmas, 

inscrever alunos, 

relacionar professores 

com suas turmas, entre 

outros” 

(HAGUENAUER et 

al, 2009). 

De 

“comunicação” 

“Facilitar o processo 

de ensino-

Não mencionadas São exemplos: chats, 

e-mail, fóruns, entre 



aprendizagem e 

estimular a 

colaboração e 

interação”. 

outros. 

De “produção” 

ou “de 

publicação de 

conteúdo”. 

Não mencionadas “Permitem a 

disponibilização de 

conteúdo em 

diferentes 

formatos”. 

São exemplos: 

portifólio, mural e 

diário. 

De 

“administração” 

ou “recursos 

adicionais”. 

“Oferecem recursos 

de gerenciamento do 

curso, de alunos e de 

apoio a tutoria”. 

São exemplos: 

“geração de 

relatórios de 

acessos dos 

participantes e a 

possibilidade de 

criação de bancos 

de questões que 

podem ser 

corrigidos 

automaticamente 

pela própria 

plataforma”.  

Estão disponíveis 

apenas ao 

administrador. 

Quadro 2. Grupos de ferramentas em SGA, com base em Haguenauer et al (2009) e Ribeiro et al (2007) 

 

O elaborador de uma plataforma de ensino-aprendizagem combina diversas 

dessas ferramentas. Consideremos apenas um exemplo desse tipo de sistema. A 

plataforma MOODLE (da sigla em inglês “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment”) é uma ferramenta open-source que surgiu em 2002.  

De acordo com Alves e Brito (2005), o Moodle pode ser “baixado, utilizado ou 

modificado por qualquer indivíduo em todo o mundo” (p. 4). É um software que 

propicia, de forma gratuita, a criação de um AVA. Lima (2009) esclarece que um curso 

administrado por meio do Moodle pode ser social (baseado na interação entre os 

participantes), semanal (com estrutura dividida em um período estabelecido pelo 

administrador) ou modular (dividido por módulos). Esta plataforma é hoje utilizada em 

universidades, escolas e empresas (p. 44). O que chama atenção, de acordo com Alves e 

Brito (2005), é que o Moodle não precisa, necessariamente, de um profissional da área 

de informática para que o curso seja elaborado. Ela afirma que “o próprio professor, que 

diante das necessidades de seu corpo discente é quem vai decidir que novos espaços 

podem ser criados e refletir sobre a possível intervenção destes no processo de ensino-

aprendizagem” (p. 5).  



Por outro lado, SGC são ferramentas especializadas na “publicação e 

administração de notícias ou “matérias”” (HAGUENAUER et al, 2009, p. 9) ou, como 

afirma Mussi (2011, p. 43), são “softwares utilizados para a construção e gerenciamento 

de Portais de Informação”. Estas plataformas são baseadas em softwares gratuitos ou 

pagos que servem para “gerenciar a coleta, organização e publicação de informações 

através de ferramentas que não demandam conhecimento de programação de código” 

(HAGUENAUER et al, 2009, p. 05).  

Um exemplo desse tipo de sistema é o Joomla. Este sistema pode ser utilizado de 

duas formas: primeiro, pela página denominada front-end, na qual os usuários 

cadastrados podem criar e editar conteúdo. Os seguintes perfis podem ser acessados por 

essa página: “registrado, autor, redator e editor”. Cada um desses possui “autoridades 

distintas sobre o conteúdo”. A segunda página é denominada back-end, sendo uma 

forma de exibição mais completa, que pode ser acessada pelo “gerente, administrador e 

super-administrador” (MUSSI, 2011, p. 44, 46). 

No caso específico dos blogs, esse tipo de programa, ou plataforma, possibilita o 

processamento do conteúdo por meio de um conjunto de modelos pré-definidos, que 

abarca toda a informação sob determinado formato, resultando em uma exibição visual 

específica (EFIMOVA & FIEDLER, 2004, p. 03). Braga (2006, p. 21) também se refere 

às plataformas de blogs como “interfaces simplificadas”. 

Há, então, claras distinções entre as plataformas de blogs, os SGA e os SGC. 

Como vimos, a própria finalidade dos SGA os diferenciam de blogs em geral. Se 

aqueles tem por objetivo específico a criação de um espaço para atividades de ensino-

aprendizagem online, estes não necessariamente possuem o mesmo propósito, visto que 

há inúmeros blogs usados em outras áreas, que não a educacional. 

Além disso, algumas das ferramentas que podem ser incluídas em um SGA não 

estão presentes em blogs, como, por exemplo, as de coordenação, que permitem abrir e 

fechar turmas no ambiente, as que geram relatórios e bancos de dados. Torna-se claro, 

assim, que, em os blogs, em comparação aos SGA, são AVA mais “simples”. 

Alguém poderia argumentar que, se por um lado, há certa obviedade na distinção 

entre blogs e SGA, o mesmo não se pode dizer na comparação entre blogs e SGC, visto 

que atendem ao mesmo propósito primário, que é a publicação de conteúdo. Há duas 



perspectivas que nos auxiliam a compreender, no entanto, a diferença entre os dois 

sistemas. Primeiro, apesar de muitos blogs terem por objetivo primordial a publicação 

online de informação, alguns outros tem na publicação apenas o meio para dar início 

(ou incitar) a interação, ou seja, a publicação assume papel coadjuvante, embora esteja 

sempre presente. Segundo, blogs não permitem que os interagentes assumam perfis 

diversos, como os apresentados acima no caso dos SGC. Há somente lugar para 

visitantes, leitores (muitas vezes regulares e identificados por meio da ferramenta 

“seguidores”) e o(s) blogueiro(s). Mesmo usuários “cadastrados” como seguidores não 

tem, na maioria dos blogs, a oportunidade de editar o conteúdo. Assim, da mesma forma 

que em relação aos SGA, blogs também podem ser encarados como mais “simples” que 

os SGC. Observamos, abaixo, uma breve comparação entre os três sistemas: 

Sistema Finalidade 

primária 

Tipo de perfis Tipos de 

ferramenta 

Grau de 

complexidade 

SGA Espaço para 

atividades de 

ensino-

aprendizagem 

Administrador, 

professor e 

aluno. 

Para 

coordenação, 

comunicação, 

publicação e 

administração 

(ver quadro 2) 

 

Alto 

SGC Publicação de 

informação 

Registrado, 

autor, redator, 

editor, gerente, 

administrador e 

super-

administrador. 

Para 

publicação (e 

interação). 

Médio 

Plataformas 

de blog 

Publicação de 

informação 

Visitante, 

blogueiro e leitor 

Para 

publicação (e 

interação). 

Baixo 

Quadro 3. Comparação entre SGA, SGC e Blogs 

 

2.3 O blog em contexto educacional  

 Nesta seção, apresentaremos algumas considerações teóricas acerca do uso dos 

chamados “edublogs”, ou seja, blogs usados para fins educacionais (GOMES, 2005). 

Como veremos, as pesquisas têm demonstrado que são inúmeras as possibilidades de 

inserção deste AVA no processo de ensino-aprendizagem em diferentes níveis e 

contextos e para atender a diversos objetivos. Segundo Gomes (2005, p. 1), “há blogs 

criados e dinamizados por professores ou alunos individuais, há blogs de autoria 

colectiva, de professores e alunos, há blogs focalizados em temáticas de disciplinas 



específicas e outros que procuram alcançar uma dimensão transdisciplinar”, somente 

para citar alguns usos.  

 Além destes, há também edublogs que não refletem praticas escolares 

específicas, mas são mantidos por professores e outros profissionais envolvidos nesse 

contexto. Os blogs destacam-se como espaço para publicação de conteúdo e por 

proverem oportunidades para elaboração de atividades e interação.  

 No que diz respeito à publicação, os alunos passam a ter uma audiência real, 

muitas vezes composta pelo professor, colegas de classe e outros na escola, assim como 

também seus pais e, quando em contexto mais amplo, alunos de outras escolas e 

usuários da internet. Esses blogs são denominados “blogs de alunos”, ou seja, 

elaborados pelos próprios aprendizes a fim de publicar os trabalhos realizados, serem 

avaliados, oferecer links ou um local para que outros alunos encontrem informação, 

para comunicar-se e organizar trabalhos em grupo (BALTAZAR & AGUADED, 2005, 

p. 4), entre outros. 

 No que diz respeito ao uso de blogs por parte dos professores como espaço para 

publicação de conteúdo, Baltazar e Aguaded (2005) afirmam que estes são usados, 

geralmente, como um “diário de professor”, um local para disponibilização de 

informações sobre aulas, matéria, bibliografia etc. Apesar de serem úteis em termos de 

organização, possuem a seguinte limitação, apontada pelos autores: “[...] falta a estes 

blogs o dinamismo, a comunicação” (p. 4).  

 Gomes (2005), pesquisadora portuguesa, classifica estes blogs como um 

“recurso pedagógico” (p. 312). Segundo ela, blogs podem ser considerados dessa forma 

quando utilizados com o fim de disponibilizar ou acessar informação especializada. Em 

relação à disponibilização de informação, Gomes argumenta que os blogs são úteis à 

medida que apresentam “informação cientificamente correcta e adequada aos níveis 

etários com os quais cada professor esteja a trabalhar e que seja de autoria e 

responsabilidade de pessoas e/ou instituições de mérito e credibilidade“ (GOMES, 

2005, p. 313). 

 Dessa forma, não somente instituições, mas também profissionais individuais 

que usam a blogosfera podem prover informação “correta e adequada”, útil a outros. 

Muitos blogs são mantidos atualmente por iniciativa de professores que, 

individualmente, compartilham seus conhecimentos e experiências. Desse modo, 

quando um internauta acessa um blog mantido por determinado professor, ele pode 

encontrar ali informações para a realização de seu trabalho. Ele também pode criar e 



manter seu próprio blog de forma relativamente simples e gratuita, conforme discutimos 

anteriormente, atualizá-lo e estimular a consulta por parte dos alunos (GOMES, 2005, p. 

313). 

 No entanto, os edublogs têm-se mostrado úteis para fins que ultrapassam a 

publicação de informação, oferecendo aos participantes um espaço para interação entre 

quem escreve (o blogueiro) e quem lê (o leitor). Na escola, tal possibilidade se 

materializa por meio da interação entre alunos e professor por meio dessa ferramenta.  

 Gomes (2005, 2007) também descreve o uso de blogs como ferramenta para a 

realização de atividades, ou tarefas, incluindo a manutenção de interação. A 

pesquisadora aponta algumas possibilidades: primeiro, o uso de blogs como “portfólio 

digital”, ou seja, utiliza-se o blog “como forma de organizar e apoiar as aprendizagens 

e/ou possibilidades de se constituir um instrumento de avaliação”, refletindo a gradual 

reflexão e amadurecimento das ideias dos alunos (2005, p. 314). É interessante notar 

que, assim como portfólios escritos, uma das vantagens de utilização do blog desta 

forma relaciona-se ao acompanhamento, por parte do próprio aluno, do seu processo de 

aprendizagem.  

 Outra forma de uso é como “espaço de intercâmbio e colaboração entre escolas”, 

ou seja, visto que os posts e mensagens permanecem visíveis na internet, o blog pode se 

tornar um espaço para participação de um grande número de alunos e professores nas 

atividades envolvidas (Idem). Ainda outra possibilidade é usá-los como “espaço de 

debate”, no qual cada participante assume um papel, expondo seus argumentos (Idem). 

Por último, blogs são concebidos como “espaço de integração” quando têm por objetivo 

facilitar o relacionamento entre os alunos em geral e as minorias étnicas e/ou culturais e 

por incluir nas atividades da turma alunos que estejam afastados da escola por um 

período (p. 315). Estes são apenas alguns exemplos de atividades que podem ser 

construídas a partir do uso de blogs. Gomes (2007) sintetiza as formas de exploração 

dos blogs como recurso e estratégia na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 20. Usos de blogs como recurso e estratégia (GOMES, 2007, p. 124) 

Embora afirme que é “impossível conceber um sistema ou tipologia fechada de 

classificação dos blogues escolares” (p. 303), devido às muitas de possibilidades de uso, 

Gomes também argumenta que  

os esforços em prol desse objetivo não são inglórios pois resultam num maior 

conhecimento e reflexão sobre a blogosfera escolar e podem funcionar como 

ponto de partida para a divulgação e o debate em torno do potencial dos 

blogues na educação (p. 304). 

 Assim, Gomes (2007) defende que uma estrutura em “árvore”, não linear, pode 

melhor abranger essas possibilidades. Porém, reconhece que sua proposta, ao invés de 

uma tentativa de abarcar todos os usos de blogs em contexto de ensino-aprendizagem, 

pretende apenas representar, de forma “muito simplificada” (p. 124) tais possibilidades. 

A matriz ampliada apresentada pela autora encontra-se a seguir:  

  



Figura 21. Proposta de uso dos blogs educacionais (GOMES et al, 2007, p. 304) 
 

Nesta matriz, a autora parte da noção de “blogs educacionais”, dividindo-os em 

“gerais” e “escolares”. A forma de utilização denominada geral engloba o uso dos blogs 

para propagar informação. São aqueles que têm finalidade pedagógica, mas não estão 

inseridos em um contexto escolar. Por outro lado, os blogs escolares abrangem uma 

tipologia ampla – como recurso e estratégia, especificados anteriormente – e incluem 

outras formas de uso, além das citadas em Gomes (2005) como, por exemplo, “catálogo 

de conteúdos educativos selecionados pelo professor”, “espaços de gestão de caráter 

institucional” e “espaços de gestão de caráter pedagógico-administrativo” (2007, p. 

304). Podem ser incluídos nesta classificação, por exemplo, blogs de escolas 

(institucionais) que atendem ao objetivo de divulgar informes e propagar eventos 

escolares, por exemplo.  

Não obstante, o foco desta pesquisa não são os edublogs que circulam em 

ambiente escolar específico. São os blogs denominados “gerais”, como vimos acima 

(GOMES, 2007, p. 304). Alguns são criados por professores com o objetivo de, por 

exemplo, publicar ou manter diálogo com uma audiência externa ao contexto escolar em 

que atuam, conectada a rede mundial. Estes são apontados por González (2005, p. 4) 



como blogs “acadêmicos ou de investigação”, visto que são “blogs de ensino entre 

educadores, que permitem debater e compartilhar experiências por em sua área de 

atuação com professores de outros centros” (grifo da autora). 

2.4 Pesquisas sobre interação em blogs 

 A fim de conhecer que tipo de pesquisa tem sido conduzido a respeito de 

interação em blogs, selecionamos alguns trabalhos acadêmicos para observação. Para 

selecionar os trabalhos, realizamos uma busca por meio da plataforma da BNTD 

(Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações
25

), por oferecer uma reunião de trabalhos 

desenvolvidos em diversas universidades do Brasil e por disponibilizar links para o 

conteúdo total dos trabalhos. A busca foi feita por meio das palavras-chave “interação” 

e “blog” e norteada pelos seguintes critérios: resultados que incluíssem apenas 

dissertações, por serem trabalhos do mesmo nível acadêmico deste; deveria haver 

indicação, já no título das dissertações, que estas estavam alguma forma de estudo da 

interação por meio de blogs e deveriam ter sido produzidas nos últimos cinco anos 

(2008-2012). 

 Como resultado da busca pautada nos critérios listados acima, obtivemos o total 

de seis dissertações. Os resultados abrangeram dissertações produzidas em 2008 e 2010.  

Apresentamos alguns dados gerais sobre estes trabalhos abaixo: 

Título Autor Ano Instituição Área 

“A quase conversação na 

comentosfera dos j-blogs: um 

estudo das interações na 

interface de comentários de 

quatro blogs jornalísticos 

institucionais”. 

Márcia 

Regina 

Alves 

Ribeiro 

Oliveira 

2010 Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Letras 

“Blogs de escolas: 

possibilidades de construção 

de ambiências 

comunicativas”. 

 

Raquel 

Regina 

Zmorzensk 

Shoninger 

2010 Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Educação 

“Conversações online nos 

comentários de blogs: 

interações dialógicas nos 

blogs Melhores do Mundo, 

Interney e Pensar 

Gilberto 

Balbela 

Consoni 

2010 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Comunicação 

e Informação 
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Enlouquece”. 

“Análise de interações verbais 

em um blog jornalístico: 

possíveis relações de controle 

entre jornalista e leitores e 

leitores entre si”. 

Maria 

Auxiliadora 

de Lima 

Wang 

2008 Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Psicologia 

Experimental 

“Interação na internet: os 

blogs como uma nova forma 

de usar a linguagem”. 

Claudia 

Cristina 

Gatti Félis 

2008 Universidade 

Estadual de 

Londrina 

Estudos da 

Linguagem 

“A emergência da rede: 

dinâmicas interativas em um 

blog jornalístico”. 

Ivan Satuf 

Rezende 

2008 Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

Comunicação 

Social 

Quadro 4.  Pesquisas sobre interação em blogs  

 

 A primeira pesquisa, de Oliveira (2010), teve por objetivo investigar as 

interações ocorridas nos espaços para comentários de quatro blogs jornalísticos 

institucionais. Esta buscou analisar como cada leitor, por meio do espaço para 

comentários, mantém relações com o autor do blog, com os outros leitores e com o 

assunto abordado (p. 8). Para isso, a autora reuniu um corpus de 400 comentários, 

analisados sob uma visão qualitativa. A autora descreve sua investigação como uma 

pesquisa de “natureza qualitativa”, “fundamentalmente interpretativista”, realizada por 

meio de “estudos de caso” (p. 52). Os resultados apontados por ela mostram que há 

indícios que os leitores utilizam o espaço de comentários dos blogs como um espaço 

para publicação de opiniões isoladas, sem se dar conta de que este ambiente pode 

proporcionar diversas “possibilidades interativas” (p. 8). 

 A pesquisa de Shoninger (2010), situada na esfera educacional, teve como 

contexto escolas básicas de Florianópolis e visou o estudo de “situações de 

comunicação entre a instituição, a comunidade, os professores e os alunos”. Na 

pesquisa, descrita como sendo de “cunho qualitativo” (p. 46) a pesquisadora também 

visou analisar as possibilidades de uso de blogs como estratégia colaborativa e 

descrever “como ocorre a participação, a autonomia, o aprendizado e a colaboração” por 

meio desse ambiente (p. 8). Como resultado, a autora menciona que o blog torna 

possível a comunicação e a colaboração, tratando-se de um “espaço de interação social” 

(Idem).  

  Ainda outra pesquisa sobre o tema é a de Consoni (2010), inserida na área de 

Comunicação, na qual há uma análise da conversação nos comentários presentes em três 

blogs. Segundo o autor, a investigação teve por objetivo observar a experiência dos 



interagentes envolvidos nos comentários destes blogs, com base na seguinte pergunta: 

“Como os interagentes conversam nos comentários os blogs?” (p. 16). Os resultados 

desta pesquisa, descrita como sendo realizada por meio da Análise da Conversação 

(AC), apontam que as ações dos blogueiros interferem na forma como se dá a interação, 

visto que o controle que o blogueiro assume ou falta dele “ora orienta à interação um-

um, ora orienta à interação todos-todos” (CONSONI, 2010, p. 7). 

 

 Wang (2008) objetivou a busca de “controles mútuos” entre jornalistas e leitores 

e leitores entre si em 37 textos e 1.673 comentários publicados em um blog jornalístico, 

na época de um acidente de grande repercussão. Neste trabalho, a pesquisadora 

apresentou uma proposta de classificação dos comentários em relação à direção 

(dirigidos ao blogueiro, a outros leitores ou se não tiveram direção) e categorias 

(concordância, discordância, contribuição, entre outros) (p. 12). Os resultados sugerem  

1) a existência de controle mútuo entre jornalista e leitores e leitores entre si; 

2) forte controle de assuntos relativos ao acidente sobre a escrita dos 

participantes do blog; 3) existência de controle diferencial do jornalista sobre 

os leitores em comparação com o controle entre leitores; 4) forte influência 

de variáveis emocionais sobre a escrita dos participantes do blog. 

 

 Outra pesquisadora, Félis (2008), atuou na área de Estudos da Linguagem e 

observou blogs com o objetivo de estudar as características contextuais, discursivas e 

linguísticas destes. Os blogs analisados foram produzidos por alunos de turmas de 

oitava série. Segundo as conclusões da pesquisadora, o blog pode ser transformado em 

objeto útil ao processo de ensino-aprendizagem, desde que o professor também se 

aproprie dele (p. 6). 

 Por último, Rezende (2008) visou, em sua pesquisa, a análise de um blog 

jornalístico como “dispositivo organizador de padrões interativos”, por meio da análise 

dos comentários. As conclusões por ele apontadas mostram que, no blog analisado, os 

comentários não excedem o tema proposto e são “curtos, quase síncronos, repletos de 

imperfeições e apresentam forte influência da linguagem oral” (p. 5). 

 Das pesquisas selecionadas, duas se encontram na área da Comunicação, três na 

área da Educação/Letras e uma na área da Psicologia. Em três delas, foram analisados 

blogs jornalísticos, em duas blogs escolares e em uma blogs relacionados a outros 

temas. Com base nestas investigações, notamos que é recorrente o interesse pela análise 

dos comentários presentes nos blogs, abordando-os como verdadeiro local onde ocorre a 

interação. 



 No entanto, em nenhuma das pesquisas, nem mesmo entre as que estão 

localizadas em contexto educacional, observamos a investigação de blogs que tivessem 

por objetivo apresentar considerações sobre a utilização das NTICs na educação. Se este 

contexto parece ainda não ter sido investigado, também parece não existir pesquisas 

sobre a perspectiva dos participantes das interações que ocorrem neste tipo de blogs, ou 

seja, o tema desta investigação é um assunto pouco explorado entre o conjunto de 

investigações produzidas a respeito de interação em blogs.  

 Por último, é relevante salientar que recorreremos à pesquisa de Wang (2008) a 

fim de extrair dela alguns aspectos importantes para a confecção de um dos 

instrumentos desta investigação.   

 

 



CAPÍTULO 3: INTERAÇÃO EM BLOGS 

 A interação em AV é um tema que tem sido recorrentemente investigado na área 

da Linguística Aplicada. Paiva reconhecia, já no ano de 2005b, que “é crescente o 

interesse dos pesquisadores pela interação e aprendizagem de línguas mediada pelo 

computador” (online). É evidente que de 2005 até hoje muitas pesquisas deste tipo 

foram conduzidas, não apenas na área de ensino-aprendizagem de línguas.  

 Então, porque trazer mais uma vez este tema à tona? Primeiramente, porque a 

aprendizagem, objetivo maior do uso dos AVA, se dá por meio da interação, seja entre o 

aprendiz e outras pessoas, conteúdo ou ambiente, como veremos adiante. Acreditamos 

que essa seria uma razão suficientemente forte para propor mais um estudo sobre 

interação, neste caso em blogs, mas não é a única. A segunda é que, conforme 

afirmamos no capítulo de Introdução, embora a interação em blogs seja um tema já 

abordado em outras áreas, como o jornalismo, o mesmo parece não ocorrer na LA. 

Além disso, visto que o programa de pós-graduação no qual esta investigação está 

inserida é interdisciplinar, podemos (e é até mesmo desejável) tomar por base 

referenciais de outras áreas. Por outro lado, trabalhos realizados em outros campos 

utilizam apenas seus próprios referenciais teóricos. Assim, analisar interações em blogs 

tendo a perspectiva interdisciplinar que a LA nos proporciona é benéfico, visto que 

podemos fazê-lo com base numa gama de referenciais.  

Ao considerarmos as teorizações já realizadas em torno deste tema, nos ateremos 

às seguintes questões: como o conceito de interação tem sido abordado pelos 

pesquisadores?; Como a interação em ambiente virtual ocorre? e Que dizer de quando 

não há interação? As exposições acerca dessas perguntas serão apresentadas ao longo 

deste capítulo. 

Concebemos que a interação é uma necessidade dos seres humanos, que 

independe do lugar ou posição social em que se encontram. A definição de interação é 

um aspecto fundamental deste capítulo. Para isso, deixaremos de lado as considerações 

etimológicas sobre a palavra e apresentaremos as propostas de definição.  

Definiremos o termo interação com base em dois pesquisadores, que apresentam 

visões complementares: Primo e Recuero (2003) e Leffa (2006). Os primeiros autores 

concebem interação simplesmente como “a relação estabelecida entre os interagentes” 



(p. 2 - grifos do autor). O segundo amplia essa visão, caracterizando interação como 

“um processo que envolve dois ou mais elementos, sejam eles partículas, corpos ou 

pessoas [...] um contato que produz mudança em cada um dos participantes”. Leffa 

ainda argumenta que “não existe interação de elemento único” (2006, p. 1). Neste 

estudo, adotaremos a mesma perspectiva de Leffa, que amplia a proposta de Primo, de 

que a interação pode englobar não apenas interagentes (pessoas), ou seja, pode ser uma 

relação “entre seres de natureza diversa” (Idem). Além disso, Félix (2011, p. 18) 

também aborda o conceito, tendo por foco o processo de construção, afirmando que 

interação é “um processo de negociação constante, de intercâmbio, em que há doação e 

“recepção”, objetivando como resultado a construção conjunta”.  

Ainda no que diz respeito às concepções teóricas sobre a definição de interação, 

é comum que o termo interatividade seja usado como equivalente ao termo interação. 

Mas, são realmente o mesmo? Isso depende das interpretações dadas pelos 

pesquisadores. Enquanto para alguns autores são conceitos diferentes, para outros não.  

 Apenas para exemplificar, Leffa e Vetromille-Castro (2008) advogam a favor da 

diferenciação entre os dois termos, objetivando, em um artigo intitulado “Texto, 

Hipertexto e Interatividade”, “introduzir um novo conceito de interatividade, como algo 

diferenciado de interação” (p. 165).  Para a maioria dos autores que defende esse ponto 

de vista, interatividade é relacionada à uma característica da relação entre humanos e 

máquinas, enquanto a interação ocorre apenas entre seres humanos (PRIMO, 2008b, p. 

99).  

 Anderson (2003), por outro lado, é um dos autores que defende não haver 

diferença conceitual entre os termos. Nas palavras do próprio pesquisador, “forçar para 

que o termo interação refira-se apenas à atividade entre certo tipo de atores parece 

contra produtivo”, e ele conclui que “parece fútil tentar propagar o uso de diferentes 

palavras para a comunicação que envolve os dois principais tipos de atores (humanos e 

não humanos) na educação à distância moderna” (p. 130). Com base nessas palavras, 

torna-se claro que Anderson não estabelece nenhuma diferença entre os termos 

interação e interatividade. 

Há também alguns pesquisadores que criticam o uso do termo interatividade, 

como Primo (2008b) e Moraes (1998). Ambos criticam a “visão mercadológica” 

(PRIMO, 2008b, p. 28) do conceito de interatividade, ou seja, seu uso como estratégia 



de marketing. Primo argumenta que não somente a indústria utiliza-o como chamariz 

para a venda de produtos; o meio acadêmico também fornece um “excesso de definições 

e tipologias” (p. 28) para o termo, correndo este até mesmo “o risco de nada mais 

representar” no final das contas (Idem).  

Moraes (1998) utiliza argumentos similares, observando que a utilização do 

termo interatividade é ampla, atendendo a áreas que variam desde “redes de 

comunicação, bancos, jogos, televisão, cinema e até mesmo sanduíches e sorvetes” (p. 

01). Todos esses campos possuem produtos encarados como interativos à medida que 

oferecem ao usuário/cliente/comprador a possibilidade de exercer alguma influência, ou 

tomar decisões que repercutirão no produto que ele receberá. Por exemplo, no caso dos 

alimentos, pode-se “escolher o tipo de pão e/ou o(s) molho(s) do sanduiche, a(s) 

calda(s) e os acompanhamentos do sorvete” (p. 1) e afirmar que se trata de 

interatividade. A mesma pesquisadora ainda afirma: 

Se interação significa “ação entre entes” (inter+ação= ação entre), então há 

de se pressupor que esta represente uma relação entre, no mínimo, dois 

agentes; uma ação mútua. Porém, muito do que se tem classificado como 

interativo, tem se mostrado, na verdade, apenas reativo (MORAES, 1998, 

p.1).  

 Por essa razão, a chamada “visão mercadológica” do conceito de interatividade, 

Primo (2008b) advoga a favor da não diferenciação entre os termos, estabelecendo o 

que ele denomina “tipos de interação”. Ou seja, todas as relações, sejam elas mantidas 

apenas por humanos, ou por humanos e máquinas, são compreendidas como interações. 

Essa visão, discutida a seguir, será adotada nesta pesquisa, por também concebermos a 

relevância das questões apresentadas pelos autores. 

3.1 Interação Mútua e Reativa  

 Por haver mais de um tipo de interação, como Primo argumenta, “é preciso 

diferenciá-las qualitativamente” (2001, p. 13). Com essa necessidade em mente, o autor 

propõe uma distinção, classificando as interações em dois tipos: mútua e reativa (2001, 

p. 8).  

 Segundo Primo, a interação mútua, ou dialógica, é caracterizada “por relações 

interdependentes e processos de negociação, onde cada interagente participa da 

construção inventiva da interação, afetando-se mutuamente” (2001, p. 8). Os processos 

proporcionados por esse tipo de interação envolvem “cooperação, intercâmbio, debate, 



discussão, transformação mútua e negociação” (p. 16). Os serviços de e-mail, as listas 

de discussão e as salas de bate-papo são exemplos de ferramentas que permitem esse 

tipo de interação, visto que apresentam aos interagentes a possibilidade de modificação 

mútua e negociação (p. 10). A definição que Primo apresenta para este tipo de interação 

é a seguinte: 

 

Na interação mútua, os interagentes reúnem-se em torno de contínuas 

problematizações. As soluções inventadas são apenas momentâneas, podendo 

participar de futuras problematizações. A própria relação entre os 

interagentes é um problema que motiva constante negociação. Cada ação 

expressa tem um impacto recursivo sobre a relação e sobre o comportamento 

dos interagentes. Isto é, o relacionamento entre os participantes vai 

definindo-se ao mesmo tempo em que acontecem os eventos interativos 

(nunca isentos dos impactos contextuais e relações de poder). Devido a essa 

dinâmica, e em virtude dos sucessivos desequilíbrios que impulsionam a 

transformação do sistema, a interação mútua é um constante vir a ser, que se 

atualiza através das ações de um interagente em relação à(s) do(s) outro(s), 

ou seja, não é mera somatória de ações individuais (PRIMO, 2008b, p. 228). 

 

 Rebs et al (2011), baseiam-se na teorização acima para analisar as interações 

mútuas que ocorrem em blogs, estritamente por meio da plataforma Blogspot. As 

autoras apontam que interações do tipo mútuas podem ser encontradas nesse ambiente, 

visto que podem ocorrer por meio de comentários deixados pelos interagentes. Segundo 

elas, essas interações, no entanto, “não vão se caracterizar por ter um sincronicidade 

estável”, embora se caracterizem por permanecerem “gravadas” no ambiente (p. 11). 

Ainda afirma que estas interações firmam “laços sociais”. (Idem). 

 O segundo tipo de interação, reativa, caracteriza-se por ser linear, por atender a 

relações pré-concebidas ou, nas palavras de Primo, um “fluxo previsível, disparo de 

informações pré-determinadas, relações de ação-reação/estímulo-resposta” (2001, p. 

16). As ferramentas que promovem esse tipo de interação são, por exemplo, sites e CDs 

e DVDs-rom (p. 11,12) visto que, por meio destes, o usuário recebe certos estímulos aos 

quais somente corresponde. Interações reativas aproximam-se, então, da concepção 

comum que muitos têm de interatividade. Nas palavras de Primo: 

As interações reativas, por sua vez, são marcadas por predeterminações que 

condicionam as trocas. Diferentemente das interações mútuas (cuja 

característica sistêmica de equifinalidade se apresenta), as reativas precisam 

estabelecer-se segundo determinam as condições iniciais (relações potenciais 

de estímulo-resposta impostas por pelo menos um dos envolvidos na 

interação) – se forem ultrapassadas, o sistema interativo pode ser 

bruscamente interrompido. Por percorrerem trilhas previsíveis, uma mesma 

troca reativa pode ser repetida à exaustão (mesmo que os contextos tenham 

variado) (2008b, p. 229). 
 



 Sobre as interações reativas, Rebs et al (2011, p. 10, 11) afirmam que estas 

podem ser observadas por meio das relações entre “usuário-dono e o programa 

controlador do sistema”, no caso dos blogs, entre blogueiro e plataforma. As 

pesquisadoras argumentam que “possibilidades de postagens, de adição de links, adição 

de favoritos e exclusão de comentários, por exemplo, são formas de interações 

determinísticas limitadas a opções predeterminadas características das interações 

reativas” (Idem). 

Depreende-se, das considerações de Primo (2001, 2008b) apresentadas acima, 

que a interação mútua pode ser reconhecida pela problematização, negociação, por um 

“vir a ser”, ou seja, não contam com nenhum fator previamente programado. Por outro 

lado, interação reativa relaciona-se com predeterminação, condicionamento e repetição.  

Percebemos, até este ponto, que os pesquisadores se posicionam de formas 

diferentes em relação à questão dos termos interação e interatividade. Não nos cabe, no 

entanto, por questões do escopo e objetivo deste trabalho, propor uma reflexão profunda 

sobre essa questão. Consideramos, porém, assim como Anderson (2003, p. 130), que é 

necessário que observemos as diferenças existentes na interação entre humanos apenas e 

humanos e máquinas e acreditamos que a diferenciação provida por Primo (2001) é uma 

opção para maior compreensão sobre a interação em AVA. 

Outra questão que se relaciona à interação em ambiente virtual é a que leva em 

consideração o tempo de apreensão da mensagem, isto é, se a interação é síncrona ou 

assíncrona.  Sobre tais formas, Marcuschi ressalta que “a noção de sincronia tem a ver 

apenas com a produção num tempo concomitante, ou seja, os interlocutores operam no 

mesmo tempo” (2004, p, 18). Como aponta Recuero (2009b, p. 155), ferramentas para 

interação síncrona seriam aquelas que “permitem uma expectativa de resposta 

imediata”, “que simulariam uma troca de informações de forma semelhante à interação 

face a face”. As interações síncronas ocorrem, por exemplo, por meio de programas de 

envio de mensagens instantâneas, os chats. Estes não são, entretanto, uma transposição 

da língua oral para o ambiente virtual, mesmo sabendo-se que alguns programas de 

comunicação síncrona possibilitem o uso da voz como meio para emitir/receber as 

mensagens. Tavares (2003) afirma que esta forma de interação “permite feedback 

imediato” (p. 131).  

 Por outro lado, há também a forma assíncrona de interação. Nesta, a mensagem 

produzida não é recebida instantaneamente, permitindo aos usuários que leiam e 



respondam às mensagens posteriormente, isto é, a expectativa de resposta “alarga no 

tempo” (RECUERO, 2009b, p. 155). São comuns a esse tipo de interação as 

possibilidades de produção e leitura proporcionadas pelos programas de e-mail, por 

exemplo (MOORE & KEARSLEY, 2007, p. 353). Tavares (2003) nos lembra que este 

tipo de comunicação não provê aos participantes feedback imediato, embora possibilite 

uma maior igualdade de participação na interação, visto que a disputa pela tomada de 

turnos entre os participantes é menor em comparação com a interação síncrona (p. 131).  

 Apesar de as ferramentas influenciarem a forma pela qual a interação se dá, elas 

não são determinantes para tal. Recuero (2009b, p. 156) aponta que as características de 

sincronicidade ou assincronicidade decorrem “do uso, não da ferramenta em si”. 

Segundo essa pesquisadora, 

[...] e-mails, por exemplo, apesar de ser um tipo de comunicação inicialmente 

assíncrona, podem ser utilizados de forma síncrona. Do mesmo modo, 

mensagens em um meio síncrono, como os mensageiros podem facilmente 

ser enviadas enquanto o usuário está desconectado, descaracterizando a 

sincronicidade da resposta. Assim, diríamos que a sincronicidade é mais 

uma característica da apropriação do meio e menos uma característica 

da tecnologia (RECUERO, 2009b, p. 156 - Grifo nosso). 

 Assim, uma ferramenta que em geral proporciona interações síncronas pode 

também resultar em conversações assíncronas, como no caso de interagentes que, por 

meio de um mensageiro instantâneo, trocam mensagens com defasagem de tempo, 

como ilustra a autora acima. O oposto também pode ocorrer. Assim, Recuero argumenta 

a favor de uma compreensão da questão sincronia/assincronia do ponto de vista do que 

chama de “identidade temporal”, isto é, se os interagentes estão online e envolvidos na 

interação ao mesmo tempo, há uma mesma identidade temporal; se não estão conectado 

ao mesmo tempo, eles “não dividem a mesma identidade temporal”, mantendo, assim, 

uma conversação assíncrona. 

 Assim, as interações em AVA podem ser vistas como mútuas ou reativas, 

síncronas ou assíncronas. Analisar como estas possibilidades se dão em blogs é um dos 

objetivos estabelecidos para esta pesquisa. Além disso, cabe observar de que forma as 

interações se dão em um AVA no que tange ao relacionamento entre os elementos 

presentes nele, a saber, os interagentes e o conteúdo.  

3.2 Os interagentes no contexto pedagógico e suas relações em AVA 



A partir das considerações previamente estabelecidas sobre interação em AV 

passaremos, neste tópico, a abordar teorias para observação das interações baseadas nas 

relações estabelecidas entre os interagentes e o conteúdo. 

3.2.1 Modos de interação: entre interagentes/entre interagentes e conteúdo 

Anderson (2003) propõe uma classificação da interação que ocorre em contexto 

educacional com foco nos interagentes que nela participam. O pesquisador lista seis 

possibilidades de interação. São elas: “aluno-professor, aluno-aluno, aluno-conteúdo, 

professor-conteúdo, professor-professor e conteúdo-conteúdo” (p. 132-139). 

Discutiremos cada uma delas adiante. Pode-se observar, inicialmente, que esses modos 

de interação podem ser subdivididos entre os que incluem apenas seres humanos ou 

não, como classificadas no quadro abaixo: 

Interações entre humanos Interações entre humanos e 

conteúdo 

Aluno-professor Aluno-conteúdo 

Aluno-aluno Professor-conteúdo 

Professo-professor Conteúdo-conteúdo 
Quadro 5 – Formas de interação com foco nos interagentes (baseada em Anderson (2003)) 

 De acordo com o que se pode observar na proposta de Anderson (2003), que é 

uma extensão de um estudo publicado por Moore alguns anos antes (1989), ocorrem, 

em AVA, três tipos de interação envolvendo apenas seres humanos e outros três tipos 

envolvendo seres humanos e o conteúdo disposto no ambiente.  

 O tipo de interação que ocorre entre “aluno-professor” é uma das formas que 

inclui seres humanos apenas. Anderson chama atenção para os potenciais benefícios, 

como motivação e feedback, derivados desse tipo de interação. Por outro lado, o autor 

aponta, como aspectos dificultadores, a sobrecarga de mensagens e de custos (p. 133) e 

argumenta que questões envolvendo design instrucional são muito mais relevantes para 

o processo educacional que o uso da tecnologia em si. Segundo ele, “a qualidade e 

quantidade de interação aluno-professor depende do design instrucional e da seleção de 

atividades para aprendizagem desenvolvidas para o programa instrucional” (2003, p. 

134). O autor afirma que se espera que formas de interação “aluno-conteúdo” e “aluno-

aluno” mais sofisticadas possam contribuir para reduzir a sensação de sobrecarga de 

trabalho do docente em AV (p. 134).   



 O segundo tipo de interação, “aluno-aluno”, também envolve apenas humanos. 

O foco, obviamente, recai na interação entre os aprendizes. Segundo Anderson, “o 

engajamento em interações aluno-aluno força os aprendizes a construir ou formular uma 

ideia de forma mais profunda” (2003, p. 134) e tem impacto nas questões de 

“motivação” e “interesse” dos aprendizes visto que, de acordo com o autor, “a 

motivação e o interesse do comunicador cresce enquanto ele ou ela ansiosamente espera 

respostas dos colegas” (Idem). Outros aspectos positivos desse tipo de interação 

ressaltados pelo autor são habilidades como participar efetivamente em grupos, 

comunicar-se com colegas e outros profissionais, entre outras competências (Idem). O 

que deve ser levado em consideração para o estabelecimento desse tipo de interação é a 

razão das escolhas pedagógicas, sejam quais forem, e o fato de elas se tornarem 

explicita para os aprendizes (ANDERSON, 2003, p. 135).  

O terceiro tipo de interação que envolve apenas humanos diz respeito a que é 

estabelecida entre “professor-professor”. Dentre os aspectos positivos deste tipo de 

interação, Anderson destaca o fato de proporcionar a “base para comunidades virtuais 

emergentes de educadores” (ANDERSON, 2003, p. 139). De acordo com pesquisas 

realizadas e citadas pelo autor, “a primeira e mais importante fonte de assistência e 

insight para os desafios técnicos e pedagógicos provém não de especialistas, mas de 

colegas próximos ao professor” (Idem). O autor ainda afirma que este tipo de interação 

cria oportunidades de aumentar o conhecimento não apenas da disciplina lecionada pelo 

professor, como também sobre educação a distância e pedagogia (p. 138). 

 Os outros três tipos de interação focalizam o conteúdo a ser abordado em 

determinado contexto, não apenas os interagentes nele envolvido. No caso da interação 

“aluno-conteúdo”, Anderson observa que, na maior parte do tempo o aprendiz lidará 

com esse tipo de interação, visto que sempre terá contato com textos ou outras formas 

de exposição do conteúdo, seja na educação presencial ou a distância (2003, p. 135). O 

autor argumenta que o conteúdo pode ser criado sob diferentes formatos, como “som, 

texto, gráficos, vídeos e realidade virtual” (Idem).  

 A interação “professor-conteúdo” se dá, por exemplo, quando professores usam 

ferramentas de busca a fim de procurar dados e informações relevantes. Anderson 

afirma que este tipo de interação se focaliza no processo de desenho instrucional, 

quando “professores e desenvolvedores criam e reutilizam os resultados de pesquisas e 



outras informações relacionadas no processo de criação de conteúdo” (p. 137). Um dos 

aspectos positivos desta interação é que não somente especialistas podem lidar com o 

conteúdo, mas também o docente pode “atualizar continuamente o conteúdo durante o 

curso” (p. 138).  

 Por último, interação “conteúdo-conteúdo” é aquela na qual, como o próprio 

termo deixa claro, uma forma de conteúdo interage com outra. Isto se dá pelo uso de 

“programas ou agentes inteligentes que diferem dos softwares convencionais, visto que 

possuem longa vida útil” e são “semiautônomos, proativos e adaptáveis” (ANDERSON, 

2003, p. 139). Estes programas podem “operar outros, tomar decisões e monitorar 

recursos em redes” (Idem). Os sistemas de busca na internet são um exemplo. Seus 

agentes interagem com outros enquanto investigam redes e enviam as informações de 

volta as bases de dados (Idem).  

Os seis modos de interação citados acima serão uma das bases da análise 

realizada nesta pesquisa. Entretanto, como o AVA analisado será o blog, faremos uma 

pequena adaptação da proposta de Anderson, como observada no quadro a seguir: 

Relação entre interagentes/conteúdo em 

contexto educacional amplo 

Relação entre interagentes/conteúdo em 

blog 

Aluno-Professor Leitor-Blogueiro 

Aluno-Aluno Leitor-Leitor 

Professor-Professor Blogueiro-Blogueiro 

Aluno-Conteúdo Leitor-Conteúdo 

Professor-Conteúdo Blogueiro-Conteúdo 

Conteúdo-Conteúdo Conteúdo-Conteúdo 
Quadro 6. Adaptação da proposta de Anderson (2003) para classificação das interações em blogs 

No entanto, cabe estabelecer quem são considerados “alunos” e “professores” 

nos AVA blog, em particular no tipo de blog utilizado nesta pesquisa. Consideraremos 

como interação “Leitor-Blogueiro” aquela que ocorre entre o(s) leitores e escritor(es), 

por meio de quaisquer dos mecanismos presentes no blog. Interação “Leitor-Leitor” é 

aquela que acontece somente entre os leitores e que se dá, geralmente, por meio do 

espaço para comentários. A interação “Blogueiro-Blogueiro” ocorre quando um ou mais 

dos administradores do próprio blog interagem por meio dele ou quando um dos 

leitores, sendo também blogueiro, interage com outro(s) blogueiro(s). Assim, há uma 

tênue diferença entre a primeira e a terceira forma de interação visto que, na maior parte 

das vezes, o leitor de um blog é também blogueiro, ou seja, a interação “leitor-

blogueiro” e “blogueiro-blogueiro” se assemelham. 



A interação “Leitor-Conteúdo” se dá desde que o leitor acessa o blog, visto que, 

na página inicial, já há contato com a temática do blog e de alguns de seus posts. Esta 

interação perpassa todo o blog, incluindo os posts e diversos mecanismos, como as 

enquetes, barras, tags, entre outros. Consideramos que a interação “Blogueiro-

Conteúdo” ocorre pela busca, seleção, registro e publicação das informações sobre 

determinado tema que o blogueiro deseja publicar. Por último, interação “Conteúdo-

Conteúdo” em blogs nos remete à própria explanação de Anderson (2003), de um 

conteúdo que interage com outro. Essa forma de interação poderia ser exemplificada por 

meio do feed RSS, tecnologia que envia mensagens automaticamente quando novas 

postagens são realizadas em um blog. 

As interações que envolvem interagentes humanos podem ser descritas, como 

afirma Bassani (2009) em sua pesquisa sobre interação em fóruns de AVA, como 

“interação com” e “interação sem articulação” (p. 7). A interação sem articulação diz 

respeito à quando as interações se encontram vinculadas a um mesmo enunciado ou, no 

caso de blogs, são respostas ao mesmo post, mas “não existe articulação entre as 

diferentes mensagens”, ou seja, cada participante posta sua mensagem 

independentemente, como diferentes respostas a um mesmo questionamento (Idem). 

Assim, há interação entre os interagentes e o conteúdo postado, mas não entre os 

interagentes entre si. A interação com articulação, por outro lado, diz respeito ao 

vinculamento e articulação de mensagens em torno de uma discussão. 

 Depois dessas considerações sobre interação em ambiente virtual assumimos, 

assim como Mattar (2008, p. 118), que o processo interacional pode dar lugar a uma 

espécie de multiinteracão, visto que são vários os tipos de interação que podem ocorrer 

nos ambientes virtuais. Primo (2005, p. 14) também aborda esse conceito, afirmando 

que este se dá  

no sentido que várias podem ser as interações simultâneas [...] em um chat, 

ao mesmo tempo em que se conversa com uma pessoa, também se interage 

com a interface do software e também com o mouse, com o teclado. Nesse 

sentido, em muitos casos tanto se pode estabelecer interações reativas como 

mútuas, simultaneamente.  

 Assim, visto que os dois tipos de interação (mútua e reativa) podem estar 

presentes em um blog e influenciar o processo de ensino-aprendizagem torna-se 

necessário, então, um esforço na conjugação de ferramentas e de usos diferenciados 

para que tais interações ocorram.   



3.2.2 Interação “aluno-interface” 

 Em contexto educacional ainda há uma proposta de análise da interação que 

ocorre entre aluno e interface. Esse tipo de interação abarca as relações entre aluno e 

tecnologia, visto ser necessário que o aprendiz seja capaz de usar os recursos 

tecnológicos para gerar interação entre ele e os demais participantes, bem como com o 

conteúdo. Assim, é importante destacar a ressalva de Mattar nesse respeito, de que 

“aprender tecnologia é também um aprendizado [...] do tipo altamente valorizado pelo 

mercado” (2008, p. 117).  

 Hillman et al (1994), argumentando acerca desse tipo de interação, afirmam que 

a “interação bem sucedida na operação educacional mediada é altamente dependente de 

quão confortável o aprendiz se sente ao trabalhar com a mídia”, ou seja, quanto mais o 

interagente conhece o ambiente e sua configuração e como lidar com ele, maior será a 

possibilidade de que o aprendizado ocorra. As habilidades de “operar os mecanismos” 

do sistema devem ser adquiridas antes de os aprendizes interagirem de forma bem 

sucedida com o conteúdo, com o instrutor ou outros aprendizes (Idem).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo, apresentaremos o arcabouço metodológico que regeu o 

desenvolvimento da pesquisa relatada nesta dissertação. Para isso, nos atemos 

inicialmente à caracterização da pesquisa (subseção 4.1), que está inserida no paradigma 

interpretativista, sendo de cunho etnográfico, assim como as razões para tal escolha 

metodológica. Também argumentaremos a favor da inserção da mesma no escopo da 

LA. Ainda na primeira subseção, reapresentamos as perguntas de pesquisa, 

anteriormente expostas no capítulo de Introdução. Após a caracterização, na subseção 

4.2, descreveremos o contexto da pesquisa e os participantes. Na subseção 4.3 

apresentaremos os instrumentos utilizados e, na subseção 4.4, os procedimentos para 

análise dos dados. Por último, a subseção 4.5 abordará algumas questões éticas 

relacionadas ao desenvolvimento desta investigação. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

A partir das considerações expostas nos capítulos que abrangem o referencial 

teórico, nos propomos a investigar a interação em blogs mantidos por professores. 

Buscamos também compreender a percepção dos blogueiros sobre como a interação 

contribui para o alcance dos objetivos dos blogs. Visamos responder as seguintes 

questões, explicitadas na Introdução deste trabalho e retomadas aqui: 

1. Como se configuram os edublogs sobre tecnologia e educação disponíveis na 

rede?  

2. Como se dá a interação entre os participantes, isto é, blogueiro(s) e leitores em 

blogs sobre uso de tecnologia na educação?  

3. Na perspectiva dos blogueiros, como os processos de interação contribuem 

para o alcance dos objetivos do blog? 

Foi utilizada, na condução desta investigação, a pesquisa interpretativista de 

cunho etnográfico. A justificativa para essa escolha, bem como a caracterização desse 

tipo de pesquisa serão o foco dessa subseção. 

Segundo Freitas, a pesquisa qualitativa, ou interpretativista, assumiu uma 

posição significativa no contexto educacional entre 1950 e 1970. Esse paradigma de 

pesquisa das Ciências Sociais (também referido aqui como interpretativista ou 

qualitativo) tem por objetivo “a compreensão e a interpretação” (2003, p. 3). Nas 

pesquisas realizadas nesse paradigma, o pesquisador não vai a campo a fim de testar 



hipóteses previamente estabelecidas. Geralmente, ele entra no campo apenas com 

algumas questões para guiar a investigação, assim como fizemos no caso dessa 

pesquisa.  

Moita Lopes, discorrendo acerca deste tipo de pesquisa, especialmente sobre as 

noções de contexto e realidade, enfatiza que 

o que é específico, no mundo social, é o fato de os significados que o 

caracterizam serem construídos pelo homem, que interpreta e re-interpreta o 

mundo a sua volta, fazendo, assim, com que não haja uma única realidade, 

mas várias realidades (1994, p. 331). 

Assim, diferentemente do paradigma positivista de pesquisa, que concebe a 

realidade como existente previamente às relações sociais e que visa à objetividade e 

neutralidade e valoriza a quantificação e mensuração no tratamento dos dados de 

pesquisa, o paradigma qualitativo busca a compreensão e interpretação, dando valor aos 

significados construídos pelo homem por meio da linguagem (HOLMES, 1992, p. 40, 

41).  

O papel do pesquisador também é visto sob outra perspectiva visto que, se na 

pesquisa positivista ele tem por alvo manter uma relação “neutra” com os participantes 

e dados obtidos, ele torna-se, na pesquisa interpretativista, “um produtor da realidade 

pesquisada pela sua capacidade de interpretação entendida como uma criação subjetiva 

dos participantes envolvidos” (FREITAS, 2003, p. 3). Assim como menciona Moita 

Lopes (1994), “na posição interpretativista, não é possível ignorar a visão dos 

participantes do mundo social caso se pretenda investiga-lo, já que é esta que o 

determina o mundo social tomado como existindo na dependência do homem” (p. 331), 

ou seja, não existe posição “neutra” por parte do pesquisador. 

A investigação relatada nessa dissertação se insere no paradigma interpretativista 

de pesquisa visto que seu desenvolvimento se baseou na tentativa de compreensão e 

interpretação do contexto no qual os participantes estavam inseridos (sendo este um 

contexto virtual), admitindo que as considerações aqui apresentadas estão 

fundamentadas na construção que eles fazem de sua inserção no mesmo. Dessa forma, 

não é pretensão deste estudo propor quaisquer verdades absolutas acerca do contexto 

pesquisado.  

Também é relevante notar que muitas vezes associa-se pesquisa qualitativa 

àquela que não faz uso de dados numéricos. O que a define, no entanto, não é a presença 



ou ausência desse tipo de dados, mas o que se faz com eles, isto é, que interpretação 

estes recebem. Por isso, utilizaremos no decorrer desta investigação alguns dados de 

natureza numérica, quantificando alguns aspectos do fenômeno aqui relatado a fim de, 

posteriormente, relacioná-los à análise qualitativa que será realizada. 

Além de inserida no paradigma mencionado, a pesquisa aqui relatada adota uma 

perspectiva etnográfica. A pesquisa etnográfica tem sido definida como aquela que 

“focaliza o contexto social da perspectiva dos participantes” (MOITA LOPES, 1994, p. 

334), ou seja, a visão dos participantes, incluindo a do próprio pesquisador, torna-se um 

aspecto primordial. Segundo Erickson, a etnografia, como método de pesquisa, tem por 

alvo produzir uma descrição e uma análise do sistema de significados do grupo social 

que é estudado. Significa, literalmente, “escrever sobre outros” (1988, p. 1082). 

Rodrigues Junior (2007) afirma que este tipo de pesquisa, mais que um método para 

observação e análise de uma cultura, é uma “perspectiva de investigação que leva em 

conta o estudo de práticas culturais e sociais de determinados grupos de indivíduos” (p. 

531). Segundo Moita Lopes (1994), a pesquisa de base etnográfica visa responder 

quatro perguntas. São elas: 

1) o que está acontecendo no contexto sob investigação?; 2) como os eventos 

estão organizados?; 3) o que significam para os participantes? e 4) como 

podem ser comparados a outros em contextos diferentes? (p. 334). 

 

Caracterizamos esta investigação como uma que adota uma perspectiva 

etnográfica e faz uso de instrumentos etnográficos. Não é, no entanto, uma pesquisa 

etnográfica em si. Rodrigues Junior (2007), atento a esta distinção, explica que conduzir 

uma pesquisa etnográfica envolve o uso “de procedimentos típicos dessa abordagem, 

tais como observação participante, notas de campo, investigação em profundidade e a 

longo prazo (um ano, no mínimo) dos eventos sociais e culturais  da comunidade 

observada” (p. 536).  

 Por outro lado, Rodrigues Junior enfatiza que adotar uma perspectiva 

etnográfica envolve “uma abordagem mais focada na investigação de aspectos 

particulares de práticas sociais e culturais de determinados grupos de indivíduos” 

(RODRIGUES JUNIOR, 2007, p. 536), que é exatamente o que nos propomos a realizar 

por meio deste estudo. Visto não dispor de tempo suficiente para a inserção contínua na 

comunidade investigada (de ao menos um ano, como o autor comenta), optamos por 

apenas fazer uso de instrumentos e adotar uma perspectiva etnográfica, visando analisar 



e compreender a perspectiva dos participantes envolvidos nos processos de interação em 

blogs.  Ainda segundo Rodrigues Junior, utilizar instrumentos etnográficos diz respeito 

ao uso de técnicas e instrumentos da etnografia, o que, no entanto, “não qualifica tal 

abordagem como etnográfica propriamente dita” (Idem), visto que os mesmos 

instrumentos podem ser utilizados em outras formas de pesquisa. 

No que tange aos instrumentos para coleta de dados realizada por meio da 

pesquisa etnográfica, é comum encontrarmos descrições do uso de diários, gravações 

em áudio e vídeo, documentos, entrevistas, entre outros. O uso de vários destes 

instrumentos propicia a geração de dados suficientes para a realização de triangulação 

(MOITA LOPES, 1994, p. 334).   

Discorrendo sobre a pesquisa etnográfica em ambiente virtual, Paiva (2005b, 

online) afirma que a internet é um excelente instrumento para coleta de dados para 

pesquisa qualitativa. Como benefícios resultantes da coleta nesse ambiente, a autora 

aponta a minimização de restrições de tempo, espaço e dinheiro. Além disso, a CMC 

também “possibilita coleta de dados de forma rápida e econômica, pois podemos reunir, 

em pouco tempo, uma grande quantidade de informações, englobando muitos 

informantes ou participantes”. 

A autora menciona, por outro lado, algumas limitações desse tipo de coleta. Uma 

delas é que nem sempre há o retorno que o pesquisador espera. Paiva afirma que  

é comum que muitas pessoas contatadas não respondam, especialmente, 

quando o pedido é feito em listas de discussão com grande número de 

pessoas desconhecidas e, por isso mesmo, sem o compromisso de colaborar 

com o outro e sem risco de receber cobrança pessoal (PAIVA, 2005b, 

online). 

Além da definição desta pesquisa como uma de cunho etnográfico, defendemos 

que ela também se encontra no escopo das pesquisas realizadas em LA. Isso se deve ao 

fato de que a mesma foi realizada, usando as palavras de Moita Lopes (2006, p. 21), em 

um “contexto aplicado”. Tal afirmação ecoa o entendimento que a pesquisa se dá “onde 

as pessoas vivem e agem, deve considerar a compreensão das mudanças relacionadas à 

vida sociocultural, política e histórica que elas experienciam” (Idem). Ou seja, o 

objetivo do linguista aplicado é observar e compreender questões relacionadas à vida 

social dos sujeitos envolvidos que tenham como ponto focal o uso da linguagem.  

Moita Lopes (2006, p. 18) ainda discorrendo sobre a LA, defende que as 

questões de pesquisa geralmente partem de problemas e que este campo “procura 

problematizá-los ou criar inteligibilidades sobre eles, de modo que alternativas para tais 



contextos de usos da linguagem possam ser vislumbradas”. Tendo esses objetivos, o 

linguista aplicado realiza sua pesquisa, como afirma Fabrício (2006, p. 51), a favor de 

um hibridismo teórico-metodológico, do fim do ideal de neutralidade e 

objetividade na produção de conhecimento, do questionamento ético de todas 

as práticas sociais, inclusive as da própria pesquisa, e da relevância e 

responsabilidade sociais dos conhecimentos produzidos.  

 Dessa forma, defendemos que esta investigação se insere no escopo da LA por 

ter sido traçada a partir de questões que envolvem a interação e o ensino/aprendizagem 

em contexto virtual, objetivando a compreensão dos eventos ocorridos, tendo blogs 

como contexto. A escolha metodológica também é consoante às questões citadas por 

Fabrício (2006), especialmente por levar em consideração demandas éticas e de 

responsabilidade social no que se refere à pesquisa e produção de conhecimento, que 

serão abordadas na subseção 4.5. 

4.2 Descrição do contexto e dos participantes 

 A pesquisa aqui apresentada teve como contexto geral blogs sobre tecnologia na 

educação disponíveis na internet, que serão descritos no capítulo de apresentação e 

análise de dados. O contexto específico no qual se insere é o Laboratório de Pesquisa 

em Tecnologias da Informação e da Comunicação
26

 (LATEC/UFRJ), vinculado ao 

Programa Interdisciplinar em Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2001, a equipe do laboratório tem por 

objetivo promover estudos que se localizem na interface educação, comunicação e 

tecnologia e atua em projetos relacionados a temas como Educação a Distância (EaD), 

e-learning, desenho instrucional, portais de informação, Comunidades Virtuais (CV), 

sistemas multimída, entre outros, utilizados em contexto de ensino-aprendizagem. A 

equipe também promove a divulgação de trabalhos acadêmicos que abordam os temas 

acima mencionados por meio da publicação de revistas acadêmicas especializadas
27

.  

 Consideramos como participantes dessa pesquisa, além da própria pesquisadora, 

os blogueiros responsáveis pelos três blogs analisados na segunda fase da investigação. 

Os demais blogueiros, embora tenham seus perfis descritos neste trabalho, não foram 

considerados participantes visto que não mantivemos contato e sua participação não 

influiu de forma direta sobre os dados da pesquisa. 
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Embora a pesquisadora tenha atuado apenas como observadora, sem intervir nas 

interações, também faz parte do contexto de pesquisa, como vimos nas considerações 

teóricas deste capítulo. Uma breve descrição dos blogueiros que tiveram seus blogs 

analisados na primeira etapa dessa investigação será abordada na seção 5.5.1 (perfil dos 

blogueiros), no capítulo de análise dos dados. 

Entre estes, apresentaremos o perfil dos três que aceitaram o convite para 

participar da segunda fase da pesquisa. Faremos referência aos blogueiros que 

participaram nesta pesquisa usando as iniciais A, M e J, para fins de anonimato. Para 

caracterizá-los, recorremos à análise de seus currículos, registrados em uma conhecida 

plataforma online de armazenamento de currículos acadêmicos
28

, além das informações 

providas pelos próprios blogueiros nos perfis, escritos e disponibilizados por eles em 

seus blogs. A e M possuíam currículos na plataforma acima referida e todos os três 

blogueiros mantinham um perfil próprio no blog, com páginas denominadas, 

respectivamente, “Sobre a autora”, “Perfil do usuário” e “Sobre o professor J”.  

A blogueira A possui doutorado em educação por uma universidade federal e 

era, na época da coleta de dados, professora em regime de dedicação exclusiva da 

mesma universidade, atuando no Departamento de Métodos e Técnicas de ensino e no 

programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica.  Nesta mesma 

época, realizava uma pesquisa acerca de letramento digital, autoria e colaboração em 

rede e orientava trabalhos sobre o processo de ensino-aprendizagem em contexto 

virtual. 

O blogueiro M possui doutorado em Ciências da Informação e atuava, na época 

da coleta dos dados, como diretor de EaD de uma universidade privada, embora fosse 

professor aposentado. Participava de um projeto de pesquisa sobre avaliação da 

implementação de cursos semi-presenciais e orientava trabalhos sobre a utilização das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.  

 O blogueiro J é graduado em Física e Ciências da Computação, docente e 

elaborador de material didático para ensino de Física. Atua esporadicamente na 

formação inicial de professores, ministrando cursos promovidos pelo governo. Também 

trabalha com informática educacional há mais de uma década.    
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A pesquisadora tinha 23 anos de idade na época da coleta dos dados e possuía 

licenciatura em Letras (com habilitação nas línguas portuguesa e inglesa) pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Durante a graduação, além de estar inserida 

em um projeto de iniciação à docência sobre a abordagem instrumental para ensino de 

língua estrangeira, também atuou como monitora em uma disciplina de prática de 

ensino que tinha por uma de suas temáticas o ensino da habilidade de leitura em língua 

estrangeira. Foi também professora de língua inglesa em escolas de idiomas. 

Os critérios que basearam a seleção de três blogs, entre os dez que foram 

observados na primeira fase da pesquisa foram os seguintes: 

1. Nível de interação: visto que o objetivo da investigação era analisar as 

interações, consideramos necessário escolher blogs que tivessem um nível de interação 

considerado alto. Esse nível foi verificado a partir da quantidade de comentários 

deixados para as postagens. Nos três blogs selecionados, o número de comentários varia 

dependendo da postagem, isto é, algumas delas, que contém apenas imagens, vídeos ou 

que não estão relacionadas ao tema do blog recebem menos comentários que outras. 

Também levamos em consideração o fato de que certos posts provavelmente não 

haviam recebido muitos comentários devido ao pouco tempo em que haviam sido 

publicados. No entanto, a maior parte deles recebeu um número considerável de 

comentários. A quantidade de comentários analisados neste trabalho – 449 comentários 

para 15 posts – é uma demonstração disso. 

2. Perfil do blogueiro: Além de analisar as interações, visamos também 

investigar a perspectiva dos blogueiros sobre elas. No entanto, era de nosso interesse 

que os blogueiros estivessem envolvidos em contextos educacionais, visto que isso 

coaduna com o objetivo de investigar o blog como Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Selecionar blogs que não fossem mantidos por profissionais com esse perfil não seria 

útil para atender esse propósito.  

3. Temática: Consideramos como mais um critério que o tema principal do blog 

escolhido fosse, ou estivesse relacionado, ao uso das NTIC, embora não descartamos 

blogs mistos, ou seja, aqueles que também abordavam outros assuntos de interesse do 

blogueiro, desde que esses temas fossem secundários. 



O Blog I possui a seguinte descrição, que evidencia a temática que permeia esse 

espaço: 

Análise das mudanças profundas na educação presencial e a distância, formal 

e informal, e em como implementá-las efetivamente, integrando valores 

humanos, flexibilidade curricular, metodologias inovadoras, tecnologias em 

rede e interação com a família, o trabalho, a cidade e o mundo.  

No caso do Blog III, a temática fica evidente por meio das expressões que 

figuram no alto da página principal e substituem o título do blog. São elas: “Educação a 

Distância, Tecnologias Digitais, Aprendizagem em Rede, Apropriação Tecnológica, 

Inclusão Digital, Hipertexto e Web 2.0” e o Blog III tem como descrição a frase “Um 

blog dedicado ao professor, à inclusão digital e a internet a serviço da educação”. Fica 

claro, por meio da observação desses dados, que os três blogs são mantidos por 

profissionais que se situam em contexto educacional.  

4. Disponibilidade para participação: Depois da seleção de blogs baseada nos 

três critérios acima, também era necessário que o blogueiro estivesse disponível para a 

participação na pesquisa. O convite para participação, enviado por e-mail aos 

blogueiros, atendeu ao objetivo de apontar quais deles se disponibilizariam para a 

pesquisa. Todos os três inicialmente se colocaram prontamente à disposição. 

4.3 Instrumentos e procedimentos para geração e coleta de dados 

Tendo apresentado o perfil dos participantes, passo a descrever os instrumentos 

utilizados para a geração dos dados. Os instrumentos foram: a observação não 

participante, o Roteiro de Observação de Interação em Blogs e uma entrevista. A 

escolha desses instrumentos visa a observação do fenômeno pesquisado sob diferentes 

perspectivas. Cada ferramenta e seus propósitos serão discutidos nas subseções a seguir, 

em ordem cronológica de uso.   

4.3.1 Observação dos blogs 

 O primeiro instrumento utilizado para geração dos dados analisados nesta 

investigação foi a observação dos dez blogs escolhidos e de alguns comentários 

selecionados. A observação é elencada como um dos principais instrumentos da 

pesquisa etnográfica (RODRIGUES JUNIOR, 2007, p. 536). Há duas formas de 

observação: participante e não participante. Na observação participante, o pesquisador 



não apenas se insere no contexto, como participa, ou interage, com os demais 

participantes. Por outro lado, na observação não participante, o pesquisador apenas 

observa o contexto, sem interagir com os demais.  

 Nesta pesquisa, realizamos uma observação dos blogs selecionados para a 

primeira fase, como descreveremos posteriormente, a fim de observar, com o mínimo 

possível de interferência, como estes estão configurados e como se dão as interações por 

meio deles. 

4.3.2 Roteiro de Observação de Interação em Blogs 

 O segundo instrumento utilizado para a geração de dados dessa pesquisa foi 

elaborado pela pesquisadora e denominado “Roteiro de Observação de Interação em 

Blogs” (ANEXO 2). Este Roteiro foi dividido nos seguintes eixos: a) plataforma e 

ferramentas, b) ferramentas e interação e c) participantes e interação. Alguns 

pressupostos considerados nos capítulos que compreendem o referencial teórico dessa 

dissertação foram base para a escolha dos elementos incluídos no roteiro, como 

exporemos a seguir.  

 O primeiro eixo do Roteiro, “plataforma e ferramentas”, visa a observação da 

plataforma e das ferramentas escolhidas para o blog, bem como das formas de uso de 

cada uma dessas ferramentas. A escolha da plataforma adotada na criação do blog é um 

aspecto relevante na observação, visto que o acesso do blogueiro às diversas 

ferramentas varia de acordo com essa opção, isto é, dependendo da plataforma 

selecionada e dos conhecimentos técnicos do blogueiro há possibilidade de inserção de 

muitas ferramentas. Por esse motivo, nos atemos apenas à inclusão e utilização das dez 

ferramentas citadas no anexo 1 durante a observação dos blogs. Além disso, a 

observação das ferramentas justifica-se pelo fato de que a escolha de algumas delas em 

detrimento de outras pode ocasionar maior ou menor grau de interação com os leitores. 

Por exemplo, o blogueiro que inclui enquetes no blog pode ampliar a possibilidade de 

interação com os leitores, em comparação ao que opta por não incluí-las. 

 O segundo eixo, “ferramentas e interação”, diz respeito a como as ferramentas 

(ANEXO 1) podem ser compreendidas com base nas proposições teóricas de Primo 

(2008b) e de Anderson (2003). No primeiro caso, discutiremos o funcionamento de 

cada ferramenta com base na diferenciação entre interação mútua e reativa, isto é, que 



ferramentas podem proporcionar cada um dos dois tipos de interação. No segundo caso, 

observaremos quais interagentes podem estar envolvidos no uso de cada ferramenta.  

 Por fim, o terceiro eixo, “participantes e interação”, visa servir de base para a 

observação das relações estabelecidas entre os interagentes. Assim, visamos discutir 

quem participa nas interações que ocorrem a partir do uso de ferramentas que 

proporcionam interação mútua e quais as ações realizadas por meio das mensagens 

desses participantes, análise semelhante à proposta no trabalho de Wang (2008). 

4.3.3 Entrevistas estruturadas 

 McDonough e McDonough (1997), destacando a diferença entre questionários e 

entrevistas, associam os primeiros à pesquisa de opinião e as segundas à participação 

individual, embora possuam muitos postos de congruência. Entre outros aspectos 

positivos do uso de entrevistas, estes autores afirma que elas possibilitam a 

compreensão de diferenças individuais e nuances de ênfase e tom; o pesquisador tem o 

potencial de controlar o que será revelado ao participante sobre o tema da pesquisa; 

parecem mais uma “simples conversa”; é possível checar a compreensão dos 

participantes durante sua realização e as respostas têm formato livre (da linguagem 

comum) (p. 172).  

 Entrevistas podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas, 

formando uma gama, não categorias estanques. Nesta pesquisa, foi utilizada uma 

entrevista estruturada. Esse é o tipo de entrevista mais próximo dos questionários. No 

entanto, dois fatores os diferenciam, conforme notam McDonough e McDonough 

(1997): a possibilidade de esclarecimento e de remoção da ambiguidade durante a 

entrevista, se necessário e o fornecimento de respostas mais completas, tendo em vista 

entrevistas face a face (p. 183).  

 Nesta investigação, entretanto, conduzimos a entrevista por um meio virtual, a 

troca de e-mails. Isto se deu devido á distância geográfica entre os professores 

convidados a participar e a pesquisadora (todos vivem em estados diferentes do país). A 

entrevista foi realizada por e-mail a fim de prover tempo suficiente aos participantes 

para refletir e elaborar as respostas, mesmo estando em final de semestre letivo. Além 

disso, também foi benéfica para a pesquisadora, visto que não houve necessidade de 

transcrição dos dados, como seria o caso de uma gravação oral.  



 Após essas breves considerações sobre os instrumentos, apresentamos no quadro 

abaixo os objetivos e o contexto de uso de cada um deles.  

Instrumento de 

geração de dados 

Objetivo Contexto 

Observação não 

participante 

Identificar as principais 

características dos blogs sobre 

tecnologia na educação.   

Dez blogs 

disponíveis na 

internet 

Roteiro de Observação 

de Interação em Blogs 

Investigar as características de 

interação presentes nos blogs 

Três blogs  

Entrevista Observar a visão dos blogueiros 

sobre a interação 

Realizada por e-mail 

com blogueiro J 
Quadro 7. Instrumentos utilizados para geração dados 

 

 Descreveremos também nesta subseção as etapas dessa pesquisa. Em primeiro 

lugar, a fim de observar a configuração de blogs sobre tecnologia na educação, 

utilizamos um conhecido motor de busca
29

 disponível na internet para selecionar os 

blogs que foram analisados na primeira fase da pesquisa. Os resultados apresentados na 

página do motor de busca permitem a visualização do título do blog, do endereço, do 

último dia de atualização e de parte de um post recente. Ainda outro recurso utilizado 

foi a visualização da página inicial do blog, que também pode ser obtida na página do 

buscador, ao para o mouse sobre o link para o blog. 

 A partir dos resultados apresentados, selecionamos apenas blogs que fossem de 

profissionais individuais (blogs de instituições como escolas e universidades não foram 

incluídos) e aqueles nos quais notamos a recorrência do tema tecnologia na educação 

nos posts. Escolhemos apenas os dez primeiros blogs visitados que atenderam a esses 

critérios. 

 Após visitar e ler tais blogs, observamos alguns aspectos recorrentes, que serão 

descritos no próximo capítulo, como o perfil dos blogueiros, o tratamento da temática e 

a inserção de recursos semióticos e de conexões para as redes sociais. Estes elementos 

nos ajudaram a elucidar a configuração geral desses blogs. Essa primeira observação 

resultou não somente nos dados necessários para responder à primeira pergunta de 

pesquisa, como também auxiliou na seleção de três blogs (entre os dez) que seriam 

utilizados na segunda fase da pesquisa. 
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 Na segunda fase, nos propomos a investigar como a interação ocorre entre os 

participantes, incluindo a análise das ferramentas, das ações realizadas e dos 

interagentes envolvidos. Todos os critérios para essa seleção são apresentados na seção 

4.2. Essa etapa também compreendeu o uso de um Roteiro de Observação de Interação 

em Blogs (descrito na seção 4.3.2) para a análise dos blogs. 

 Por último, com base nos dados coletados e nas análises realizadas, elaboramos 

algumas questões que puderam ser respondidas por um dos blogueiros na entrevista 

estruturada (descrita na seção 4.3.3). Embora todos os três blogueiros tivessem aceitado 

participar na pesquisa, apenas um respondeu às questões propostas na entrevista. A 

entrevista tinha como objetivo principal a observação da perspectiva do blogueiro 

acerca da interação. Estes dados também foram analisados à luz do referencial teórico e 

contrapostos aos outros dados obtidos. Os três instrumentos de pesquisa utilizados 

geraram certa quantidade de dados. Apresentaremos, na próxima subseção, os 

procedimentos de análise dos mesmos.  

4.4 Etapas da pesquisa e procedimentos de análise de dados 

 Os dados colhidos durante a pesquisa sofreram uma análise qualitativa simples, 

com associação de alguns dados quantitativos. Para obter tais dados, recorremos à 

internet, por meio de algumas ferramentas, já descritas neste capítulo, como um motor 

de busca e plataformas de blogs e à uma entrevista estruturada, realizada com um dos 

blogueiros. 

 Na primeira fase da pesquisa, analisamos o conteúdo geral apresentado nos dez 

blogs selecionados (posts, imagens, layout, etc). O objetivo era identificar como estes 

blogs se configuram. Além da seleção e observação desses dados, destacamos os 

aspectos recorrentes, que serão apresentados no capítulo a seguir. Esse procedimento 

possibilitou responder à primeira das perguntas de pesquisa. 

 A segunda etapa da pesquisa foi dividida em duas fases. Na primeira fase, 

utilizamos o Roteiro de Observação da Interação para analisar os três blogs 

selecionados. Como vimos, o Roteiro foi dividido em três eixos, de acordo com os 

aspectos que destacamos em nosso estudo sobre blogs e interação. Assim, os 

procedimentos para geração de dados envolveram a seleção, leitura e análise qualitativa 

de cada um dos blogs de acordo com os sete elementos que compõem o Roteiro. Nessa 



fase, também foram gerados alguns dados qualitativos, como a quantificação de 

comentários na relação entre os interagentes. Estes dados foram agrupados de acordo 

com a classificação proposta e, logo após, associados à análise qualitativa. 

 Por último, na segunda fase da segunda etapa da pesquisa, utilizamos uma 

entrevista estruturada a fim de compreender a perspectiva do blogueiro a respeito da 

interação em um dos blogs. A entrevista também foi dividida em seções. Os dados 

obtidos por meio dela foram, então, comparados aos dados obtidos na observação 

preliminar desse blog, realizada na primeira fase e na primeira etapa da segunda fase da 

pesquisa. Podemos sintetizar as etapas de pesquisa na forma de quadro: 

Etapa/Fase Objetivos Procedimentos 

I Obsevar a configuração geral 

de dez blogs sobre Tecnologia 

na educação 

Coleta do conteúdo dos blogs, leitura, 

observação de aspectos recorrentes. 

II / I Analisar a interação em três 

blogs sobre Tecnologia na 

educação 

Seleção, leitura e análise qualitativa do 

conteúdo dos blogs de acordo com os 

sete elementos que compõem o Roteiro 

de Observação de Interação. 

II/ II Analisar a perspectiva dos 

blogueiros sobre a interação 

Análise das respostas à entrevista. 

Quadro 8. Descrição das etapas da pesquisa 

 

4.5 Questões éticas e sua relação com a pesquisa 

 Nesta seção, discutiremos como a abordagem e os procedimentos de pesquisa se 

pautaram em alguns princípios de ética (e ética na pesquisa online). Aspectos de ordem 

ética são importantes “para qualquer área e qualquer paradigma” como ressalta Celani 

(2005, p. 102) visto que, tanto no paradigma interpretativista como no positivista, 

embora os pesquisadores tenham objetivos diferentes, todos devem (ou deveriam) 

preocupar-se com a 

produção de conhecimento, com a compreensão do significado, com a 

qualidade dos dados; ambos os paradigmas tem por valores fundamentais a 

confiança, a responsabilidade, a veracidade, a qualidade, a honestidade e a 

respeitabilidade (2005, p. 106).  

 Celani ainda nos esclarece que a ética envolve mais que “a questão de atribuição 

de valores, do ponto de vista moral” (Idem). Abrange também, de forma mais direta, a 

proposta de normas e regras a determinado grupo ou sociedade e, no caso da pesquisa, 



inclui mesmo questões consideradas recentes, como plágio e propriedade intelectual, 

por exemplo.  

 Paiva (2005a, online), também discorrendo sobre este tipo de questão, afirma 

que, se considerarmos ética como “a busca do agenciamento do agir humano de tal 

forma que seja bom para todos”, ser ético pressupõe a busca de ações que não tragam 

nenhum prejuízo aos participantes (pesquisador(es) e participante(s)), desde o momento 

da elaboração do projeto de pesquisa até após a realização dela. Nas palavras de Celani, 

as pessoas envolvidas na pesquisa “não são objetos e não devem ser tratadas como tal; 

não devem ser expostas indevidamente. Devem sentir-se seguras quanto a garantias de 

preservação da dignidade humana” (2005, p. 107).  

 No esforço de não acarretar dano aos participantes desta pesquisa e manter uma 

postura ética, tomamos decisões sobre alguns aspectos relevantes para os envolvidos, 

como a posse dos dados, a confidencialidade das informações, a identificação da 

pesquisa e o plágio. 

 Uma primeira questão diz respeito ao que pode ser considerado plágio em uma 

pesquisa ou mesmo na escrita de um trabalho acadêmico. Celani, (2005, p. 116), afirma 

que a questão da autoria deve ser analisada sob a luz das diferenças culturais e do novo 

papel que a internet tem obtido no que diz respeito à busca de informação e afirma que 

“isso não significa que se vá aceitar puras cópias de material encontrado em fontes 

diversas” (p. 118). Ainda sobre esse tema, Paiva (2005a, online) afirma que plágio diz 

respeito à “cópia integral ou parcial de trabalho intelectual alheio, sem a devida menção 

do autor” e pode incluir “apropriar-se de uma ideia e tratá-la com outras palavras”. 

Corroborando a visão de Paiva, realizamos um esforço consciente de dar a devida 

atribuição, durante toda a escrita deste trabalho, aos pesquisadores que aqui foram 

referenciados. Também nos preocupamos em esclarecer as adaptações que realizamos 

de alguns elementos do trabalho desses pesquisadores, como o quadro proposto por 

Wang (2008) e que foi utilizado na análise dos dados, por exemplo. 

 Também consideramos vital apresentar aos participantes uma visão clara do que 

se tratava a pesquisa e quais os objetivos dela, obtendo assim o consentimento deles. 

Sobre os códigos de ética na pesquisa qualitativa, Denzim e Lincoln (2006) declaram 

que o “consentimento informado” envolve informar aos sujeitos da pesquisa a natureza 



e as consequências dos “experimentos” nos quais se envolverão. Para considerarmos 

que houve esse consentimento, é necessário atender a duas condições: a participação 

voluntária e o embasamento da concordância dos participantes em informações 

“completas e transparentes” (p. 146). No entanto, oferecer muita informação, em 

especial sobre o tema da pesquisa e as questões envolvidas, poderia comprometer seu 

andamento, no sentido que poderia influenciar as respostas e a participação dos 

envolvidos.  Sobre este aspecto, Paiva afirma que, se no momento da coleta de dados 

não for possível apresentar um “esclarecimento total”, é ético obter um novo 

consentimento logo após a coleta e, caso não autorizados, os dados deveriam ser 

descartados (2005a, online). Isso evita que os participantes da pesquisa sintam-se 

enganados. Tomamos esta precaução logo no convite para participação na pesquisa. A 

seguinte mensagem foi enviada em forma de e-mail aos três blogueiros selecionados 

para a segunda etapa da pesquisa, com os quais houve certa interação: 

[...] sou aluna do mestrado em Linguística Aplicada da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Em minha pesquisa, vinculada ao LATEC-UFRJ 

(Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação), investigo a 

utilização de blogs em contexto educacional, com foco na interação entre os 

participantes e no impacto desta no processo de aprendizagem dos mesmos. 

Como leitora e pesquisadora, tenho observado as interações que ocorrem em 

seu blog e gostaria de solicitar sua permissão para incluí-lo em minha 

pesquisa, além de convidá-lo para participar na mesma. A identidade dos 

participantes e quaisquer dados pessoais coletados serão mantidos em 

anonimato.  

 No convite, evidenciamos o tema da pesquisa e informamos aos participantes, de 

forma geral, a identidade da pesquisadora e sua vinculação a espaços institucionais. 

Também nos colocamos à disposição para responder a quaisquer perguntas que 

tivessem, incluindo a obtenção de maiores detalhes sobre o assunto da pesquisa.  

 Além disso, nessa mensagem, asseguramos aos participantes o anonimato, ou 

seja, a tentativa de incapacitar o estabelecimento de uma relação entre a identidade do 

participante e a pesquisa. Como afirma Denzim e Lincoln, na pesquisa qualitativa, 

“todos os dados pessoais devem ser protegidos ou escondidos sendo expostos 

publicamente somente sob a proteção do anonimato” (2006, p. 146). Realizamos, para 

esse fim, a exclusão das fotos tanto de blogueiros como dos participantes, bem como a 

substituição dos nomes por suas iniciais. Reconhecemos, porém, que anonimato não 

pode ser completamente garantido pelo pesquisador, visto que ele não pode assegurar 

que dados eletrônicos não serão acessados e usados por outros (MANN & STEWART, 



2004, p. 43), além do fato de que as mensagens permanecem no blog, acessíveis a 

qualquer internauta. Os mesmos autores reconhecem a dificuldade em atender a essa 

questão, visto que, muitas vezes, “muitas vezes, os pseudônimos e os locais disfarçados 

são reconhecidos pelos insiders. O que os pesquisadores consideram neutro é visto 

pelos participantes como enganoso ou até mesmo como uma traição” (p. 146). 

 Outra questão importante diz respeito à posse e divulgação dos dados e 

resultados da pesquisa. Sobre este aspecto, Celani propõe a reflexão: “A quem 

pertencem?” (2005, p. 112). Ela responde, afirmando que pertencem ao pesquisador, aos 

pesquisados, bem como à sociedade, que tem interesse nos resultados. Paiva (2005a, 

online) apoia esta visão, afirmando: “Defendo que todo participante de pesquisa tem 

direito a ter acesso ao texto integral da pesquisa, seja ela positiva ou negativa”. Este 

fator é tão importante que foi abordado até mesmo por um dos participantes, durante a 

coleta de dados. O blogueiro que respondeu à entrevista escreveu por e-mail: “Não se 

esqueça de dar um feedback do seu trabalho”. Reconhecendo a relevância de fazer isso, 

nos esforçaremos a tornar os resultados deste estudo acessíveis aos participantes, bem 

como a outros possíveis interessados, tanto por meio da disponibilização do texto 

completo, como por sua futura propagação em forma de artigos acadêmicos. Além 

disso, também consideramos relevante garantir o acesso aos resultados para pessoas que 

não estão habituadas à linguagem acadêmica. Celani (2005, p. 113) ressalta esse fato ao 

escrever que  

Um problema que pode se colocar em relação a este aspecto diz respeito à 

linguagem utilizada pelo pesquisador para a divulgação dos dados. Se for 

apenas acessível a um pequeno número de iniciados para os quais é familiar a 

linguagem especializada exigida pela academia, o pesquisador não estará 

cumprindo seu compromisso ético [...] O equilíbrio possível a esse respeito é, 

sem abrir mão das exigências da academia, dar algum tipo de retorno aos 

participantes, em alguma forma acessível a eles, dependendo dos diferentes 

contextos e situações.   

 

 

 

 

 



5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 Neste capítulo, os dados gerados durante esta pesquisa serão apresentados e 

analisados com base nos referenciais teóricos expostos nos capítulos anteriores. O 

capítulo está dividido em três seções, cada uma delas tendo o objetivo de oferecer 

possíveis considerações, ou respostas, para cada uma das perguntas de pesquisa.  

A primeira seção (5.1) compreende a primeira fase desta investigação, 

englobando a observação da configuração geral de blogs sobre tecnologia na educação 

disponíveis na internet. A segunda fase da pesquisa será descrita nas duas seções que 

seguem. Uma delas (5.2) engloba a análise dos dados gerados a partir do uso de um 

“Roteiro de Observação de Interação em Blogs” na abordagem dos blogs e comentários 

selecionados. A outra (5.3) diz respeito ao uso de outro instrumento de pesquisa 

(entrevista), objetivando investigar a perspectiva dos blogueiros acerca das interações 

que ocorrem nos blogs analisados.  

Cabe lembrar que os dados apresentados neste capítulo exibem algumas 

características típicas da escrita em Ambiente Virtual, visto que eles derivam dessa 

fonte e foram mantidos o mais próximo possível de seu formato original. Além disso, 

todos os dados colhidos em forma de comentários são apresentados em sua totalidade 

no Anexo 6.  

5.1 Observação de blogs sobre tecnologia na educação  

 Edublogs podem ser criados a fim de atender a objetivos diversos. Para esta 

pesquisa, selecionamos blogs denominados “recurso pedagógico” (GOMES, 2005), uma 

forma de publicação “útil”, utilizada pelos próprios professores a fim de divulgar 

informação para outros profissionais da mesma área.    

Passaremos, nesta seção, a relatar a observação da configuração de blogs sobre 

tecnologia na educação disponíveis na internet. Para a seleção de tais blogs, utilizamos 

um motor de busca30, conforme descrito no capítulo sobre a metodologia de pesquisa. 

Os critérios para seleção desses blogs também foram apresentados no mesmo capítulo 

(seção 4.2). 
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Depois da seleção de dez blogs, reunimos o conteúdo obtido por meio deles 

(layout, imagens, posts, barras, entre outros). A observação desse conteúdo ressaltou os 

seguintes aspectos presentes e, em muitos casos recorrentes nestes blogs: a) o perfil dos 

blogueiros; b) o objetivo e como a temática é abordada; c) como os blogueiros utilizam 

diferentes recursos semióticos, como imagens e vídeos, por exemplo, e d) como os 

blogueiros estabelecem conexões para as redes sociais em seus blogs. Vamos discutir 

cada um desses aspectos a seguir. 

5.1.1 O perfil dos blogueiros 

Recuero (2008) apresenta algumas considerações gerais a respeito do perfil dos 

blogueiros brasileiros. De acordo com dados do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião 

e Estatística) citados por essa autora, mais de nove milhões de usuários acessavam e 

liam blogs no Brasil em 2007, número que representava 46% dos usuários de internet no 

país. Metade desses tinha até 24 anos de idade. Segundo a pesquisa apontada pela 

autora, a plataforma Blogger foi acessada por mais de seis milhões de visitantes nesse 

mesmo ano.  

A observação dos blogs selecionados nesta investigação revelou características 

mais específicas a respeito dos blogueiros que escrevem blogs sobre o uso das NTIC na 

educação. Encontramos informações a respeito de todos os blogueiros, sendo elas 

apresentadas como conteúdo dentro do próprio blog ou em outra página para a qual o 

leitor é direcionado como, por exemplo, os currículos dos blogueiros na internet. 

As informações gerais (e sua fonte) para a composição dos perfis se encontram 

no quadro abaixo:  

Blog Estado Formação 

acadêmica 

Atuação 

profissional 

Localização 

do perfil 

1) “Tecnologias na 

educação. Blog 

Educacional – Recursos 

e notícias sobre uso das 

tecnologias na 

educação.”
31

   

MG Doutoranda 

em 

Linguística 

Aplicada 

 

Consultora 

pedagógica e 

professora  

Abas “quem 

sou eu” e 

“visualizar”; 

currículo 

online  

2)“Educação Humanista 

inovadora”
32

 

SP Doutor em 

Ciências da 

Comunicaçã

Diretor de EaD de 

uma universidade 

privada e 

Página 

pessoal, 

acessada por 
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o professor 

aposentado 

meio de link 

disponível no 

blog. 

3) “Blog do Prof. 

Palazzo - Computação, 

Tecnologia e 

Educação”
33

 

RS Doutor em 

Informática 

Professor titular 

de Informática em 

uma Universidade 

Federal 

Página 

pessoal, 

acessada por 

meio de link 

disponível no 

blog. 

4) “Tecnologias e 

Educação”
34

 

RS Mestranda 

em Educação  

Tutora em uma 

Universidade 

Federal 

Aba “sobre” 

no blog 

5)“Educação, 

Tecnologias e algo 

mais”
35

 

SC Especialista 

em Mídias 

na Educação 

Professora de 

Língua 

Portuguesa e 

tutora de cursos 

EaD 

Aba “sobre” 

no blog 

6) “Educação em rede – 

Educação a Distância – 

Cultura Digital – 

Hipertexto – Estudos 

Culturais – Web 2.0 – 

Letramento Digital – 

Inclusão Digital”
36

 

PB Doutora em 

Educação 

Professora do 

Departamento de 

Métodos e 

Técnicas de 

Ensino de uma 

Universidade 

Federal 

Aba “sobre a 

autora” 

7)“Tecnologia 

educacional em foco”
37

 

MG Quatro 

blogueiras 

graduadas 

em 

pedagogia e 

especialistas 

em 

Tecnologias 

Digitais 

Aplicadas a 

Educação.  

Professoras Aba “Quem 

edita” no blog 

8)“Andrea Ramal”
38

 RJ Doutora em 

Educação 

Comentarista 

sobre educação e 

autora de livros 

didáticos 

Aba “sobre o 

blog” 

9) “Grayce Lemos – 

Educação e 

Tecnologia”
39

 

SC Pedagoga e 

especialista 

em Educação 

Desenhista 

instrucional 

Aba “sobre” 

no blog 
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a Distância  

10) “Professor Digital – 

Um blog dedicado ao 

professor, à inclusão 

digital e à internet a 

serviço da educação”
40

 

SP Graduado 

em Física 

Professor e autor 

de material 

didático 

Aba “quem 

sou” no blog 

Quadro 9. Perfil dos blogueiros 

 O primeiro aspecto que pode ser observado com base no quadro diz respeito à 

localização dos blogueiros. O maior número de deles se encontra na região sudeste do 

país, nos estados de São Paulo (2), Minas Gerais (2) e Rio de Janeiro (1). Alguns vivem 

na região sul, nos estados de Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (2). Ainda um 

blogueiro é da região nordeste (Paraíba). Os blogueiros localizam-se em várias regiões, 

o que nos leva a afirmar que o conjunto de blogs selecionado pode retratar como as 

NTIC têm sido empregadas na área educacional em diferentes partes do país.   

No que diz respeito à formação acadêmica, além das quatro blogueiras (que 

escrevem em um único blog) que são especialistas, outros quatro são doutores (em 

Ciências da Comunicação, Informática e Educação), um é doutorando (em Linguística 

Aplicada), um é mestrando (em Educação), dois são especialistas (em Educação a 

Distância e em Mídias na Educação) e um é graduado em física. Não foram encontrados 

blogueiros que não possuíssem formação superior. Dessa forma, estes blogs se tornam 

espaços nos quais professores de formação acadêmica em áreas distintas podem 

apresentar e debater questões relacionadas à temática tecnologia na educação.  

Há certa preocupação da parte dos blogueiros em evidenciar sua formação 

acadêmica, seja no próprio blog, seja por meio dele. Este fato ocorre provavelmente 

porque desejam ser reconhecidos como fonte “correta e adequada”, como diz Gomes 

(2005, p. 131), de informação sobre o assunto e, por isso, se pautam em seu grau de 

formação superior como fonte de crédito para abordar o tema. As informações que nos 

ajudaram a compor o perfil dos blogueiros foram ressaltadas em nossa observação pelo 

fato de todos se preocuparem em veicular este tipo de conteúdo. Dos dez blogs 

selecionados, em oito há alguma aba, ou página, na qual se faz menção explícita à 

formação e experiência profissional do blogueiro, como em abas denominadas “quem 

sou eu”, “sobre” e “quem edita”. Esse nível de formação já era esperado porque um dos 

critérios para a seleção dos blogs nesta primeira fase da pesquisa era que os blogueiros 
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fossem professores ou estivessem envolvidos diretamente na educação, critério este que, 

de certa forma, pressupõe formação acadêmica. Assim, o fato de os blogueiros 

possuírem curso superior não foi coincidentemente recorrente.  

 Porém, além da formação, no que tange à atuação profissional, há outros 

aspectos relevantes a serem considerados. Dos dez blogs escolhidos, alguns blogueiros 

são professores universitários (blogueiros que administram o Blog 3 e o Blog 6) e 

outros atuam no ensino fundamental e médio (Blog 1, Blog 5, Blog 7, Blog 10). Um 

deles é professor aposentado (Blog 2). Ainda outros atuam como tutores na modalidade 

a distância (Blog 4, Blog 5) e como elaboradores de material didático (Blog 8). Uma 

blogueira também é desenhista instrucional (Blog 9). Assim, os blogueiros estão, de 

forma prática, vinculados a um contexto no qual podem fazer uso das NTIC, mas não 

necessariamente como docentes.  

 Este vínculo indica que, mais que apenas descrever o uso potencial de ambientes 

e plataformas, eles podem apresentar considerações sobre o que já realizaram e ainda 

realizam em seus locais de trabalho. Também podem apresentar perspectivas diferentes 

visto que nem todos são professores, mas alguns desempenham outras funções, como 

tutoria e desenho instrucional. Quando essas possibilidades se concretizam, blogs de 

professores provam ser mais que apenas a transferência de um diário de trabalho, o 

“diário de professor”, para a rede (BALTAZAR & AGUADED, 2005, p. 4).  

  Consideremos alguns exemplos de como essa característica se dá. As quatro 

blogueiras que são especialistas em Mídias na Educação e atuam como professoras na 

educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental (Blog 7) escrevem posts a 

respeito de recursos que podem ser usados por e com alunos que estão nesta faixa de 

instrução. Apenas a fim de ilustrar, em um post denominado “Internet Responsável” 

(publicado em 12 de agosto de 2011), uma das blogueiras apresenta um site voltado 

para uso infantil que apresenta dicas sobre uso de internet. Em outro post, “Eca41 na 

internet de maneira divertida” (publicado em 19 de julho de 2011), uma delas sugere 

“abordar o assunto de maneira lúdica”, fazendo uso de quadrinhos, que poderiam ser 

acessados por meio de um link fornecido. Por outro lado, a blogueira que é comentarista 

sobre educação em um programa de televisão (Blog 8) inclui várias referências a esse 

trabalho nos posts encontrados em seu blog, como em “Qual a melhor idade para seu 
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filho ajudar nas atividades domésticas?” e “Saiba como estimular a inteligência do seu 

filho” (ambos sem indicação de data), nos quais ela se refere aos assuntos apresentados 

no programa do qual participa. Ainda mais um exemplo é do blogueiro que é professor 

aposentado e diretor de EAD em uma universidade, que aborda muitos dos aspectos 

teóricos discutidos em seus livros e artigos acadêmicos, como em “Mudanças 

necessárias na educação presencial” (publicado em 15 de maio de 2011), no qual cita 

um artigo publicado por ele mesmo. Esses exemplos ilustram, assim como apontamos 

na discussão teórica, que não apenas instituições de renome, mas também profissionais 

interessados em compartilhar conhecimento podem ser de ajuda para outros, visto que 

disponibilizam informação especializada, com base em suas áreas de atuação.  

  Outro aspecto relevante acerca do perfil dos blogueiros é seu interesse na 

colaboração com outros por meio do blog. Os chamados “blogs coletivos” são aqueles 

nos quais a autoria é compartilhada. Como discutimos anteriormente, blogs podem ser 

mantidos por um ou mais blogueiros. Quando há mais de um, divide-se a autoria dos 

posts ou somente a administração do blog, com alternância entre os blogueiros para a 

escrita dos posts.  

 Dos onze blogs selecionados, apenas um é escrito por mais de um blogueiro 

(B7). Esse blog é mantido por quatro pedagogas. Embora todos os posts sejam 

desenvolvidos em torno de um mesmo tema, cada blogueira escreve e assina o post de 

sua autoria. Assim, há colaboração no blog como um todo, mas não na escrita de cada 

post. É importante ressaltar que, embora as quatro blogueiras escrevam posts diferentes, 

eles possuem coerência em relação à temática. Há também períodos em que uma 

blogueira publica maior quantidade de posts em relação às outras. Por exemplo, em 

determinada época, uma das blogueiras publicou quatro posts seguidos, em um intervalo 

de cerca de vinte dias, sem que as outras fizessem postagens. Isso demonstra que manter 

postagens individuais em um blog coletivo pode ser útil à medida que o blog permanece 

sendo frequentemente atualizado, mesmo que por apenas uma pessoa.   

5.1.2 Objetivos e abordagem da temática nos blogs 

Além do perfil dos blogueiros, outro aspecto ressaltado em nossa observação diz 

respeito aos objetivos para criação dos blogs, que são mencionados pelos próprios 

blogueiros e, em especial, a forma pela qual a temática é abordada.   



 Dos dez blogs, três foram criados por meio da plataforma Wordpress (Blogs 3, 5 

e 10), quatro por meio da plataforma Blogger (Blogs 1, 2 ,6 e 7) e outros três foram 

criados por meio de outros sistemas (Blogs 4, 8 e 9) demonstrando, assim como 

apontamos no capítulo sobre blogs, que as plataformas mais utilizadas para criação 

desse espaço são Blogger e Wordpress, o que também se aplica aos blogs sobre o tema 

aqui tratado. 

A doutoranda responsável pelo primeiro blog selecionado o define como um 

“espaço para divulgar trabalhos interessantes realizados por professores que fazem parte 

do grupo de discussão Blogs, Internet e Web na Educação”, grupo do qual ela é 

administradora, ou seja, os docentes e membros desse grupo são público-alvo principal 

do blog. O acesso a esse grupo é possível aos leitores do blog. Na aba “Como 

participar”, a blogueira esclarece que qualquer pessoa pode fazer parte do grupo, desde 

que se inscreva e tenha por objetivo “trocar experiências e compartilhar trabalhos que 

tenham sido desenvolvidos com o uso das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação”. 

 Além disso, como a própria blogueira aponta, o propósito do blog mudou com o 

passar do tempo e em decorrência da ampliação do grupo de discussão mencionado (nos 

seis anos de existência, o grupo passou a possuir 1200 participantes) visto que, 

inicialmente, o blog era “espaço apenas para linkar os blogs dos participantes”, ou seja, 

era utilizado como um espaço para reunião de links que, conforme ressaltamos no 

capítulo 2, havia sido uma forma comum de uso nos primeiros anos de desenvolvimento 

desse ambiente. O layout da página inicial desse blog pode ser visualizado na imagem 

abaixo:  



Figura 22.  Layout do Blog 1 

 Como vemos na imagem, o blog possui duas colunas e quatro abas, que figuram 

abaixo do título. Percorrendo as páginas desse blog observamos que, atualmente, os 

posts atendem a diversos objetivos, além das eventuais publicações de links para blogs. 

Alguns deles visam a indicação de eventos (por exemplo, os posts intitulados “próximos 

congressos, seminários, fóruns”, “conecta 2011”), chamadas para publicações de 

trabalhos acadêmicos (“Revista Tecnologias na Educação – chamada de trabalhos”), 

links para notícias (“cuidados na rede”, “características da audiência dos blogs no 

Brasil”), entre outros. 

 Como apontamos anteriormente, as tags são palavras-chave usadas para reunir 

posts em um blog, organizando e permitindo a recuperação de informações 

(CAREGNATO &SOUZA, 2010, p. 58). Também nos ajudam a identificar quais são os 

temas mais frequentemente abordados pelo blogueiro. No caso desse primeiro blog 

selecionado, pela observação das tags, os temas sobre os quais mais se publica no blog 

são: “recursos educativos”, “notícia”, “anotações” e “informática”. 

 Além disso, apesar de a comunidade já contar com muitos participantes e de este 

ser um blog com número alto de visitação (contabilizava cerca de 140 mil visitas na 

época da coleta de dados), apenas a blogueira podia realizar postagens, o que indica que 

ela permanecia como única administradora do blog, isto é, apesar dos muitos leitores 

pertencerem à mesma comunidade, não há colaboração na escrita desse blog. 

 No segundo blog não há nenhuma indicação específica do objetivo, como fez a 

blogueira responsável pelo primeiro blog selecionado. No entanto, o seguinte texto 

figura no cabeçalho do blog: 

Análise nas mudanças profundas na educação presencial e a distância, formal 

ou informal, e em como implementá-las efetivamente, integrando valores 

humanos, flexibilidade curricular, metodologias inovadoras, tecnologias em 

rede e interação com a família, o trabalho, a cidade e o mundo. 

 O texto acima demonstra a preocupação do blogueiro com a educação e sua 

ligação com a tecnologia, entre outros elementos, temas que se relacionam com esta 

pesquisa. O cabeçalho do blog é finalizado com um link para a página pessoal do 

blogueiro, na qual se encontram outros textos de sua autoria, que estão no mesmo eixo 

temático do blog. Na época da coleta de dados havia mais de mil seguidores neste blog. 



Mesmo assim, apenas o blogueiro era administrador e podia realizar postagens. A figura 

23 exibe a página inicial deste blog.  

Figura 23. Layout do Blog 2 

 O blog é dividido em duas colunas e não há abas. Também não há posts que 

apresentam apenas links, como no primeiro blog. Os posts são longos em sua maioria e 

estão organizados em forma de pequenos ensaios, nos quais o blogueiro discute 

questões relacionadas ao tema do blog. Alguns desses posts são divididos em subtítulos 

(inclusive “conclusão”); outros apresentam perguntas e reflexões do autor e ainda outros 

apresentam partes de diversos textos escritos por ele (por exemplo, “Para onde 

caminhamos na educação”, “Porque a Educação a Distância avança menos do que o 

esperado?” e “A avaliação que vale: a de longo prazo”). Cabe ressaltar que este 

blogueiro, além de doutor em Ciências da Informação, é professor há mais de trinta anos 

e autor e organizador de diversos livros sobre o mesmo tema que se propõe a escrever 

no blog e que este, por sua vez, é um reflexo da produção do autor. Esse será um dos 

blogs que analisaremos na próxima etapa da pesquisa. 

 No terceiro blog também não há indicação clara dos objetivos. Em seu site 

pessoal, o blogueiro faz menção ao blog, escrevendo que “temas atuais” podem ser 

encontrados nele. Podemos observar a configuração da página inicial desse blog na 

próxima imagem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Layout do Blog III 

 Notamos que os assuntos abordados nos posts variam consideravelmente, em 

especial nos que o autor publica notícias e artigos (por exemplo, os posts “Seca no RS, 

Incêndio nas ilhas do Guaíba” e “Olhem como há descuidos nos cruzeiros marítimos”). 

Entretanto, a maioria dos posts relaciona-se a educação e ao uso de tecnologia e 

educação (“Fracasso do ensino público fundamental no Brasil”, “Falta de 

competitividade nas universidades brasileiras”), além de chamadas para publicação de 

trabalhos acadêmicos. Este blog está dividido em três colunas e quatro abas.  

Este é um dos poucos blogueiros selecionados que reconhece em seu blog a 

importância do espaço para comentários. Conforme abordamos nos capítulo sobre 

blogs, este é um dos recursos mais utilizados para promover a interação em um blog, 

tornando possível que haja um espaço para debate. Siemens, por exemplo, afirma que o 

blog é um ambiente “linkado a uma comunidade, social, interativo, democrático” (2002, 

online), aspectos estes reconhecidos por esse blogueiro. Segundo ele, o espaço de 

comentários tem sua relevância proporcionar possibilidades de troca. Também é lugar 

para a publicação de informações pessoais (até mesmo em formato de links) dos 



leitores. Esse fato é tão saliente para o blogueiro que ele elaborou uma aba no blog para 

abordar o assunto. Na aba “Sobre comentários no Blog”, ele escreve: 

Os comentários são uma forma importante de cooperação em um Blog. É 

muito importante a construção coletiva de conhecimento, assim espero que os 

leitores colaborem com suas visões, críticas e informações complementares. 

Apenas não estou liberando comentários do tipo: “Muito bem, de acordo!”, 

“Sou contra esta posição.” pois estes comentários não auxiliam no 

aprofundamento do tema. É muito importante que um comentário apresente a 

posição, sua fundamentação e, se possível, referências e apontadores para 

material complementar. Se você possui uma homepage não deixe de colocá-

la no formulário para que os demais leitores possam saber que você é, acessar 

suas informações e conhecer seus interesses – desta forma as discussões 

podem ser enriquecidas. 

 

A mestranda e autora do quarto blog define seu objetivo ao argumentar que “a 

ideia desse blog, no ar desde 2005 e que já teve outros endereços e muitas outras cores, 

é centralizar e partilhar as minhas pesquisas, ideias, dúvidas, descobertas” (página 

“sobre”), ou seja, o blog é um espaço para publicação centralizado nos interesses e 

objetivos da autora. O blog é dividido em três colunas e várias abas (dez no total). Neste 

caso, percebemos que a utilização principal do blog é de compartilhar experiências 

acadêmicas ou de investigação (GONZÁLES, 2005, p. 4). O conteúdo das postagens 

nesse blog varia entre indicação de livros (“Tutoria e interação em educação a 

distância”, “Livro online: a Cibercultura em transformação”) e eventos (“Eventos 

2012”, “Sobre o Fisl 12”), publicação de links e notícias (“Aprendendo robótica no 

Moodle”) e informações sobre a vida pessoal da autora (“E começa o tão esperado 

2012”), além de opiniões pessoais (“Lembre-se!!! A vida sé muito mais do que isso”). 

Notamos que embora a blogueira mantenha o blog para satisfazer motivações pessoais, 

o conteúdo publicado pode ser útil para a audiência de professores. Representamos a 

página inicial abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Layout do Blog 4 



No quinto blog, a autora não apresenta definição alguma, nem comentários sobre 

seu objetivo. Há apenas uma citação em destaque, na coluna à direita, de autoria de um 

educador, que diz: “A verdadeira alfabetização computacional não é apenas saber como 

usar o computador e as ideias computacionais. É saber quando é apropriado fazê-lo”. 

Essa frase mostra a preocupação da blogueira não somente em abordar as tecnologias, 

mas como fazer uso apropriado delas na educação. A imagem 26 retrata a página inicial 

deste blog, na qual podemos notar que o conteúdo é apresentado por meio de duas 

colunas e cinco abas. 

Figura 26. Layout do Blog 5 

Os temas dos posts nesse blog são variados. A blogueira reúne links para 

eventos (como nos posts “EducaParty – um experiência inesquecível durante a 

CampusParty” e “VI Encontro Educacional Educarede”), indicação de cursos online 

(“Pesquisa na Internet – curso gratuito EducaRede”) e notícias (“Museu da Pessoa e 

Almanaque Brasil trocam conteúdo em parceria” e “Os impactos da tecnologia em 

nossa vida”). Há também posts que envolvem assuntos pessoais, como “Domingo de 

arte no museu de Joinville” e “Concurso teatral água para sempre”. 

O sexto blog selecionado possui a mesma variedade em termos de conteúdo, que 

incluem posts pessoais (por exemplo, “Férias”, e “Rio!”), indicação de eventos 



(“Seminário Redes Educativas e as Tecnologias”), posts voltados para o cotidiano do 

local de trabalho da autora (“Mais uma eleição”, “Reunião do grupo de estudos 

adiada”), notícias (“Sacudindo a educação”), entre outros. Este é mais um blog no qual 

a blogueira não tece comentários diretos sobre seus objetivos. Somente por meio das 

expressões no cabeçalho do blog (“Educação em rede – Educação a Distância – Cultura 

Digital – Hipertexto – Estudos Culturais – Web 2.0 – Letramento Digital – Inclusão 

Digital”) fica claro quais temas serão abordados. O layout da página inicial pode ser 

visto na imagem abaixo. Nela, excluímos apenas a foto da blogueira que ocupa o topo 

da página, acima das abas, pela justificativa apresentada no capítulo de metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 27.  Layout do Blog 6 

Este blog possui três colunas e seis abas diferentes. No conteúdo encontrado 

nelas há uma breve descrição das atividades acadêmicas da autora, os arquivos de sua 

tese e dissertação, links para alguns de seus artigos e para materiais para Educação a 

Distância. Esse blog será um dos analisados posteriormente. 

O único blog coletivo selecionado nessa pesquisa, o sétimo (Figura 28), tem por 

objetivo, segundo suas autoras, “compartilhar, em ambiente virtual e aberto, assuntos 

referentes à parceria entre tecnologias digitais e Educação”. O conteúdo dos posts é 

similar ao dos blogs já mencionados, entre os quais: indicar eventos (por exemplo, “V 

Simpósio Virtual em EaD”), publicar notícias (“Passeata Virtual Internet Segura”, 

“Martina Roth em entrevista a Nova Escola”), publicar links para recursos, entre outros. 

Estas blogueiras também fornecem sua localização, por meio da apresentação de um 

mapa. O blog contava, na época da coleta de dados, com cerca de cinquenta seguidores 

e o conteúdo figurava em abas chamadas “páginas” e duas colunas. 

Figura 28. Layout do Blog 7 

O oitavo blog é um dos mais simples em termos de quantidade de ferramentas e 

possui posts curtos, geralmente com o propósito de publicar notícias (“saiba como 

estimular a inteligência do seu filho”, por exemplo), publicar as entrevistas dadas pela 



pesquisadora (“Entrevista de Andrea Ramal para a Rádio Globo” e “Entrevista de 

Andrea Ramal para o jornal Folha Dirigida”), as respostas da pesquisadora às questões 

envolvendo educação (“Como escolher uma escola para seu filho?” e “Quando seu filho 

fica em recuperação: o que fazer?”), entre outros. Este é o único blog no qual se 

apresenta conteúdo com este formato (entrevistas) visto que a blogueira, doutora em 

educação, além de diretora de um instituto de projetos educacionais, é comentarista de 

assuntos educacionais em uma rede de televisão. 

 A fim de definir os propósitos do blog, essa mesma blogueira afirma, na página 

“sobre o blog”, que seu interesse é “promover o debate sobre os mais importantes temas 

da educação”. Ela também aponta quem acredita ser o público-alvo do blog: “Este é um 

espaço de diálogo com pais e educadores sobre assuntos como: políticas públicas, 

formação de professores, rendimento escolar, bullying e educação em geral”, ou seja, 

diferentemente dos outros, essa blogueira visa como leitores, além dos colegas 

docentes, também pais de alunos. O layout desse blog encontra-se abaixo, sem a 

inclusão da foto da blogueira, que figura no topo da página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Layout do Blog 8 

 O nono blog (Figura 30), mantido por uma especialista em Educação a 

Distância, surgiu “a partir do interesse em compartilhar experiências e conhecimentos 

na área de Educação a Distância e temas relacionados: educação, tecnologia, design 

instrucional, gestão em projetos de EaD e design”. Novamente vemos a clara 

implementação de um blog “acadêmico”, conforme a proposta de Gonzáles (2005), 

como explicitado pela própria blogueira. Os posts estão todos relacionados a esses 



temas e incluem assuntos pessoais (por exemplo, “O que levo para 2012”) e 

apresentação de conceitos e conteúdos teóricos diversos (“Objetos de aprendizagem: 

conceito e estrutura”, “Modelo de projeto instrucional” e “Avaliação, aprendizagem e 

currículo em 

EaD”). A 

página 

principal 

pode ser 

visualizada 

na próxima 

imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Layout do Blog 9 

 O último blog escolhido é descrito pelo blogueiro como “local onde compartilho 

algumas reflexões sobre o uso pedagógico dos computadores e da internet e assuntos 

correlatos”. Os posts assemelham-se ao do segundo blog: são longos e estão todos 

relacionados ao mesmo tema: o uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino-

aprendizagem. Os títulos de alguns dos posts ilustram essa afirmativa: “O uso 

pedagógico da sala de aula de informática da escola”, “O uso das TICs na gestão 

pedagógica do processo de ensino e aprendizagem”, “O uso pedagógico do 

GoogleDocs”, entre outros. Não há posts que contenham assuntos pessoais.  Este 

blogueiro também apresenta, em uma das páginas do blog, seu posicionamento acerca 

do espaço para comentários. Como este será um dos blogs analisados na segunda parte 

da pesquisa, abordaremos este aspecto posteriormente. Podemos observar a página 

inicial desse blog abaixo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Layout do Blog 10 

 Entre estes dez, encontramos blogs de dois tipos: temáticos e mistos. Blogs 

temáticos, como vimos, são os que abordam apenas um assunto, neste caso, o uso de 

NTIC no contexto educacional (PRIMO, 2008, p. 125). No que diz respeito a esses 

blogs, observamos que os posts são, geralmente, longos e de autoria própria, ou seja, 

totalmente escritos pelo blogueiro, sem a inserção de cópias de materiais de outras 

fontes. É o caso dos blogs 1, 7, 8 e 10. Nesta investigação, os blogs selecionados 

tratavam tanto do tema principal como de assuntos pessoais. Nestes, alguns posts 

abrangem características e problemas específicos da região ou da instituição na qual se 

encontram os blogueiros. São alguns exemplos os posts intitulados: “Encontros do 

grupo de estudo” e “Mais uma eleição” (Blog 6, publicados respectivamente em 5 de 

março e 5 de junho de 2011). 

 Nos blogs mistos também encontramos posts mais curtos e com informações 

retiradas de outra fonte. Nestes, a maioria dos posts apresenta links para notícias, 

eventos e textos de outros pesquisadores. Também observamos que o tamanho dos posts 

varia consideravelmente entre o que vamos denominar curtos, médios ou longos. 

Consideramos curtos os posts que continham apenas links, um parágrafo, uma imagem 

ou vídeo. Posts longos foram os que continham uma grande quantidade de parágrafos 

(geralmente também apresentavam algumas imagens para ilustrar o assunto abordado) e 

posts médios eram os que estavam entre uma e outra dessas duas opções. Por meio da 

observação, notamos que em dois blogs (Blog 2 e Blog 10) os posts são bem maiores 

que nos outros. Apenas para citar um exemplo, no Blog 10, há um post intitulado “As 



TICs, a escola e o futuro”, que possui quase duas mil palavras e mais de sessenta 

parágrafos, além das imagens anexadas. Há, por outro lado, também posts médios e 

curtos, nos quais apenas se divulga um link, imagem ou vídeo, que são recorrentes em 

alguns blogs, como o Blog 1 e o Blog 4. Observamos que, ao passo que os posts longos 

são, em sua maioria, de autoria dos próprios blogueiros, os posts médios ou curtos são 

geralmente cópia de informações já publicadas em outro lugar, com inclusão de 

referência à fonte.  

 Nos casos em que a informação publicada é estritamente elaborada pelo 

blogueiro, como no Blog 10, notamos que há certa preocupação com a questão do 

reconhecimento da autoria. Neste blog, por exemplo, o blogueiro publicou a seguinte 

informação em uma das abas (intitulada “Copyright”) do blog: 

Este blog e tudo o que nele há, salvo referência explícita em contrário, segue 

uma política de direitos autorais baseada na Licença Creative Commons 

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Brazil . Por essa licença 

os usuários podem copiar, modificar e distribuir todo o material aqui 

encontrado, desde que não se faça uso comercial dele e que a distribuição 

ou modificação da obra cite explicitamente a fonte. Para citar um artigo ou 

parte dele forneça em local apropriado (geralmente no final do texto) a 

referência a este blog com o link para o artigo citado ou copiado. Publicações 

impressas ou em formato “offline” (jornais, revistas e outras mídias de 

distribuição “material”) e empresas comerciais com finalidade lucrativa 

devem antes solicitar uma licença específica do autor. Qualquer dúvida ou 

caso não suficientemente esclarecido acima, ou divergente da licensa CC 2.5 

Brasil, deve ser encaminhado previamente à apreciação do autor (Grifo 

nosso). 

 

  Pode-se observar pelo texto acima a preocupação do blogueiro em alertar os 

leitores para a questão da propriedade intelectual sem fazer, porém, restrições muito 

específicas, visto que até mesmo quem deseja usar o conteúdo com finalidade lucrativa 

o pode fazer, mediante autorização. Além disso, este mesmo blogueiro também fornece 

um modelo para referenciar a cada post, como o encontrado abaixo, acentuando ainda 

mais a relevância desta questão. 

(*) Para citar esse artigo (ABNT, NBR 6023): ANTONIO, JC. As TICs, a 

Escola e o Futuro, Professor Digital, SBO, 20 jan. 2011. Disponível em: 

<http://professordigital.wordpress.com/2011/01/20/as-tics-a-escola-e-o 

futuro/>. Acesso em: [coloque aqui a data em que você acessou esse artigo, 

sem o colchetes]. 

 Outro blog no qual há a mesma preocupação é o Blog 6, que também possui 

conteúdo registrado em Creative Commons, que pode ser usado para fins não 

comerciais mediante referência à autora. Sintetizamos nossas considerações sobre a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/


configuração dos posts no quadro a seguir, onde a coluna denominada “misto” indica se 

o blog é misto ou temático; a segunda coluna indica o tipo de post que mais ocorre no 

blog e a terceira coluna indica o tamanho e autoria dos posts: 

Blog Misto Tipo de post mais recorrente Configuração dos posts 

1 Não Notícias, eventos, trabalhos 

acadêmicos 

Curtos, geralmente com 

inserção de links 

2 Não Ensaios sobre tecnologia na 

educação 

Longos e de autoria própria 

3 Sim Notícias e ensaios sobre 

tecnologia na educação 

Longos, geralmente com 

inserção de links 

4 Sim Publicações da autora, notícias 

e links 

Curtos e médios, 

geralmente com links 

5 Sim Notícias, eventos e cursos 

online 

Longos 

6 Sim Notícias, eventos e cotidiano 

da blogueira 

Longos, geralmente de 

autoria própria 

7 Não Notícias e eventos Médio 

8 Não Notícias, entrevistas da 

pesquisadora 

De curtos a médios  

9 Sim Conceitos teóricos diversos Médio 

10 Não Ensaios sobre tecnologia na 

educação 

Longos, geralmente de 

autoria própria 
Quadro 10. Configuração geral das postagens 

5.1.3 Uso de recursos semióticos  

 Conforme discutimos previamente, os AVA permitem a integração de diversos 

recursos (SILVA, 2003, p. 332). Sendo que os blogs, quando utilizado para fins de 

ensino-aprendizagem podem ser considerados um AVA, era de esperar que também 

apresentassem estes recursos. Por isso, além da menção dos objetivos e do tipo de 

informação publicada, também se destacou, por meio de nossa observação, como alguns 

recursos semióticos (imagens, animação, som e vídeo) são apresentados nos blogs 

selecionados. 

 Estes recursos podem ser inseridos principalmente devido ao fato de as 

plataformas tornarem tal inclusão uma tarefa relativamente fácil de realizar, como 

vimos no caso das duas plataformas apresentadas no capítulo 2, basta que o blogueiro, 

ao escrever um post ou customizar o layout do blog, selecione uma imagem (da internet 

ou do computador) e a inclua no post ou na barra. É relevante observar a inclusão desses 

tipos variados de informação, visto que podem auxiliar a construção de conhecimento 



acerca dos temas abordados, ilustrando ou sendo o conteúdo total dos posts. 

Observamos que, em geral, a inserção de imagens é mais frequente.  

A maioria dos blogueiros (sete entre dez) faz uso constante de imagens, tanto no 

layout geral do blog, como nos posts. A forma de uso, no entanto, varia. No caso da 

inserção como parte do layout, muitos mantêm uma foto ou outra imagem no cabeçalho 

ou nas barras (Figuras 22, 25, 26 27, 28, e 29). Excluímos dessa classificação o Blog 3 

(figura 24), visto que a imagem não está relacionada ao tema do blog. Essas imagens 

servem ao propósito de apresentar aos leitores quem é o blogueiro ou ilustrar que tipo 

de assunto será abordado. Notamos também a preocupação em inserir imagens ao longo 

dos posts, algumas vezes fazendo das próprias imagens o conteúdo (Blogs 4, 5, 6, 7, 8 e 

10). Essas evidências confirmam o argumento anteriormente apresentado que, ao 

contrário do que afirmam alguns pesquisadores, as imagens são parte importante da 

constituição de um blog, sendo elas digitalizadas ou já concebidas em formato digital.  

Em alguns blogs, entretanto, essa preocupação não é evidenciada, visto que o 

blogueiro faz pouco uso de imagens (Blogs 1, 2, 3 e 4). Entre estes, há um blog no qual 

se publica esporadicamente fotos (Blog 3) e outro sem inserção de imagens (Blog 2). 

Verificamos também a presença de apenas uma animação (a imagem de uma boneca se 

movimentando) em um post de um dos blogs (Blog 4).  

 A utilização de som e vídeo é ainda mais reduzida nos blogs selecionados. Não 

notamos a presença de arquivos unicamente de áudio. Há, porém, alguns arquivos de 

vídeo disponíveis nas barras laterais e, em especial, nos posts de alguns blogs (Blogs 1, 

4, 5, 6, 9 e 10). Em um deles, os vídeos se localizam em uma página distinta, 

denominada “meus vídeos” (Blog  8). Nos demais blogs, a utilização de vídeos 

também é pouco recorrente (Blogs 2, 3, 4 e 7).  

5.1.4 Conexões para Redes Sociais 

 Também foi considerada relevante a observação da preocupação dos blogueiros 

em incluir links para sites de Redes Sociais em seus blogs. Essa foi uma característica 

unânime, manifesta por meios variados. Isso apoia o que Recuero (2009, p. 124), 

anteriormente citada, denomina “migração conversacional” e Braga chama de 

“complementaridade das mídias” (BRAGA, 2008, p. 15), ou seja, que é comum que as 

conversações se espalhem por alguns ambientes, desenvolvendo laços entre os 



participantes. Essa preocupação evidencia-se em todos os blogs observados, em especial 

em relação ao site de rede social Facebook e ao sistema de microblogging Twitter. Em 

alguns blogs, essas conexões ganham maior destaque pela localização de widgets nas 

barras laterais, o que favorece sua visualização, como demonstra a imagem abaixo:  

Figura 32. Widgets para redes sociais nas barras dos Blogs 3, 6, 7 e 9 

 Em outros blogs, embora tais links estejam presentes, sua visualização não é tão 

aparente aos leitores. Eles são incluídos pela própria plataforma de blogs no final de 

cada post, como notamos por meio da próxima imagem: 

Figura 33. Widgets em posts dos Blogs 1, 3 e 8 

 Ainda em outros casos, a visualização é feita não somente por meio de widgets, 

como também pela inserção do texto que o blogueiro publica nas redes sociais. Na 

imagem abaixo, compilamos todos os exemplos encontrados nos dez blogs.  

 

 

 



 

 

Figura 34. Inserção de mensagens publicadas no Twitter em blogs (Blogs 1, 2, 4, 5, 7 e 8) 

 Conforme Braga (2008, p. 15) destaca, a utilização de cada uma dessas “mídias” 

contribui não apenas para dar continuidade às interações que se iniciaram no blog, como 

também para atender demandas relacionadas à, por exemplo, necessidade de maior 

privacidade ao interagir com outro participante (leitor ou o próprio blogueiro) e 

agilidade das informações. Entretanto, não há como saber, a partir apenas da 

observação, quais demandas estão sendo atendidas pelo uso dessas conexões.  

 Como vimos ao longo desta seção, o cuidado em evidenciar a temática do blog 

perpassa toda a sua configuração, desde a alusão à formação acadêmica dos blogueiros, 

incluindo o uso de imagens que remetem ao tema (nos posts e barras), além de links 

para compartilhamento dos posts em Redes Sociais. Notamos também que as notícias 

são, na maioria dos blogs, o assunto mais recorrente. Além das notícias, também há 

compartilhamento de links, material e, em muitos blogs, conteúdo de cunho pessoal. 

Também observamos que, embora muitos dos blogueiros incluam imagens, não é muito 

recorrente o uso de outros recursos, como som e vídeo nos blogs, apesar da relativa 

facilidade para inserção de tais recursos por meio das plataformas.  

5.2 A utilização do “Roteiro de Observação de Interação em Blogs” 

Outra questão relevante nesta pesquisa diz respeito à interação. Como vimos, 

muitos pesquisadores argumentam a favor das possibilidades de interação criadas por 

meio de um blog e seus benefícios para os interagentes. Primo (2008b) demonstra que a 

interação mútua, em especial, é o meio pelo qual os participantes podem debater, 

discutir e transformar seu conhecimento. Soma-se a isso, como Rebs e Zago (2011) 

apontam, que em blogs temos concretizada tal oportunidade pelo uso do espaço para 

comentários. Essas possibilidades interacionais foram reconhecidas por poucos dos 

responsáveis pelos dez blogs que analisamos aqui.  

A segunda etapa desta pesquisa diz respeito à observação da interação que 

ocorre em blogs a partir do uso de um “Roteiro de Observação de Interação em Blogs” 



42, elaborado pela pesquisadora, que compreende a análise de aspectos interacionais em 

três blogs, bem como de comentários feitos a alguns posts.  

 Com base nos critérios expostos no capítulo de metodologia de pesquisa, foram 

selecionados apenas três entre os dez blogs sobre tecnologia na educação descritos na 

seção 5.1. Nesse mesmo capítulo se encontra a base para a elaboração do Roteiro que 

tem como objetivo principal conduzir a análise das interações entre os participantes dos 

blogs, respondendo à segunda pergunta de pesquisa: “Como se dá a interação entre os 

participantes, isto é, blogueiro(s) e leitores, em blogs sobre uso de tecnologia na 

educação?”. Os dados obtidos foram divididos em três partes, de acordo com cada eixo 

do roteiro, como especificado abaixo.  

5.2.1 Primeiro eixo: “plataforma e ferramentas” 

A investigação sobre interação em AVA pode ser conduzida por meio da 

observação de diversos aspectos, como as ferramentas disponíveis e as relações 

estabelecidas entre os participantes da interação, como ressaltaram nossas considerações 

baseadas em Primo (2008b) e Anderson (2003). Dessa forma, os primeiros elementos 

incluídos no Roteiro relacionam-se à plataforma e às ferramentas disponibilizadas em 

cada blog, visto que podem influir em como a interação se dá. No caso da plataforma, 

ela pode abrigar a possibilidade de inserção de algumas ferramentas, além de ser de 

fácil manuseio, dependendo das habilidades técnicas de cada blogueiro. No caso das 

ferramentas, incluir certas delas pode proporcionar maior grau de interação. Por 

exemplo, um blogueiro que sabe criar e fazer uso de uma enquete aberta está 

concedendo aos seus leitores um espaço adicional ao de comentários para interação. 

Para fins de anonimato, assim como explicitamos no capítulo de metodologia, 

não mencionaremos os nomes dos blogueiros. Os blogs serão tratados como I II e III, 

correspondendo aos Blogs 2, 6 e 10 do quadro 8. Os blogs I e II foram construídos 

por meio da plataforma Blogspot. O III, por outro lado, foi elaborado com o uso da 

plataforma Wordpress. Visto que já traçamos algumas comparações entre as duas 

plataformas no capítulo 2, nos ateremos ao detalhamento das ferramentas incluídas em 

cada um dos blogs e como elas são utilizadas pelos participantes.  
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 Vamos nos referir ao “Roteiro de Observação de Interação em Blogs” apenas como Roteiro a partir 

deste ponto. 



No Blog I, quando o usuário clica sobre o número de comentários de um post, 

ele é direcionado a um formulário que se localiza no topo da página. Para fazer um 

comentário, deve optar por identificar-se por meio de seu cadastro no Google (“Contas 

do Google”) ou por registrar informações pessoais (“Open ID”). Daí, ele poderá 

preencher o espaço destinado ao comentário. As mensagens são agrupadas uma abaixo 

da outra, sendo ou não respostas para outro comentário e permanecem armazenadas no 

blog. Na figura abaixo, visualizamos este formulário: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Formulário para escrita de comentários no Blog I 

 

 Entre as ferramentas elencadas no quadro 1, as seguintes não foram incluídas 

neste blog: blogroll, enquete e trackback. É provável que o blogroll, ou lista de blogs e 

sites indicados não tenha sido elaborado porque, pelo que se pode depreender do 

conteúdo das postagens realizadas e da ausência do blogueiro no espaço para 

comentários (aspectos estes que serão considerados adiante), o blog parece não ter sido 

concebido como espaço para manter contato com outros professores/blogueiros, apenas 

para publicar informação, visto que, como vimos na descrição dessa ferramenta, ela 

pode propiciar a criação de uma comunidade entre blogueiros, por isso parece não haver 

preocupação com sua inclusão. A enquete e o trackback também não foram incluídos 

provavelmente porque exigem maior grau de familiaridade com a plataforma, que o 

blogueiro parece não possuir, tendo em vista a baixa quantidade de ferramentas 

inseridas por ele mesmo no blog.   

 Neste blog, os permalinks são criados de acordo com a data e título do post e os 

arquivos são agrupados com base na data de publicação, debaixo do título “arquivos 



recentes”. As tags se localizam apenas abaixo dos posts, não havendo outra forma de 

exibição. Elas são apresentadas sob o termo “marcadores”. Além disso, a ferramenta 

seguidores apresenta no blog as imagens dos seguidores em uma barra, na coluna à 

direita (ver Figura 19).  

O Blog II possui todas as ferramentas apresentadas no quadro1, exceto a enquete 

e os seguidores (embora haja um mecanismo que permite que os usuários se tornem 

seguidores, não há possibilidade de visualização dos mesmos no blog). Assim, esse blog 

se destaca por ser o mais completo em termos de ferramentas, se comparado aos outros 

dois. É relevante observar que, embora não houvesse nenhuma enquete em dois dos três 

blogs ao longo do período de coleta de dados, nada impede que sejam incluídas 

posteriormente, visto que enquetes geralmente não são fixas em blogs; são criadas e 

permanecem apenas por algum tempo.  

O espaço para comentários deste blog também é acessado a partir do número de 

comentários já realizados, visível logo abaixo do post, mesmo que este número seja 

nulo. Ao clicar no número, o leitor é direcionado para a página na qual todos os 

comentários referentes ao post são reunidos. Assim como no Blog I, eles são alinhados 

um abaixo do outro. 

O formulário para escrita de comentários permite que, de forma simples, o leitor 

dê sua contribuição para a discussão. Ele pode escrever a mensagem no espaço 

reservado, inserir o código de segurança (alguns caracteres) fornecido pelo sistema, 

escolher sua identidade (que pode ser vinculada a uma conta Google ou a outra 

ferramenta) e publicar o comentário. A imagem abaixo retrata o formulário disponível 

neste blog. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 36. Formulário para escrita de comentários no Blog II 

Além desse espaço, há muitas outras ferramentas. O blogroll localiza-se na 

coluna direita do blog, sob o título “Minha lista de blogs”. Nesta, há a indicação de 

dezenas de blogs, a maior parte deles sobre tecnologia, outros sobre tecnologia e 

educação. A maioria são blogs de pesquisadores e professores, muitos dos quais 

produzem conhecimento científico sobre as temáticas abordadas. Podem ser observados 

não apenas o título dos blogs, mas também o título da postagem mais recente e a hora 

em que ela foi feita. Ainda outro recurso usado para apresentar aos leitores mais 

detalhes acerca dos blogs apresentados no blogroll é a pré-visualização desses outros 

blogs. Ao parar o mouse sobre o título do blog ou do post, o leitor pode observar a 

primeira página do blog para o qual será direcionado, assim como o endereço dela. Este 

recurso adicional pode ser visualizado por meio da próxima imagem.  

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 37. Visualização de posts de outros blogs por meio do blogroll 

 Este blog possui três colunas: direita, central e esquerda. O trackback é um 

recurso que se localiza na coluna à direita. Recebe o título “Quem linka este blog”. A 

lista de blogs nos quais se aborda o conteúdo é consideravelmente grande e pode ser 

expandida, se o usuário desejar. Esse recurso, como vimos, indica onde na blogosfera o 

mesmo tema está suscitando discussões, o que pode levar o leitor a conhecer, ler e 



interagir em outros blogs (FELITTI, 2009, p. 49). Os permalinks deste blog também são 

produzidos pelo próprio sistema e baseados no mês e ano de publicação e no título do 

post.  

 As tags no Blog II são organizadas de duas formas. No topo da página inicial do 

blog, elas figuram em formato de nuvem (figura 38). Este é o único blog no qual as tags 

aparecem nesse formato, que possibilita maior dinamismo que o formato em forma de 

lista. A inclusão dessa ferramenta demonstra a preocupação da blogueira em relação à 

organização do blog e auxilia os leitores e visitantes a encontrar mais rapidamente os 

temas de seu interesse. Também se localizam abaixo de cada um dos posts, 

relacionando os temas envolvidos. Por exemplo, para o post intitulado “Conferência do 

Pierre Levy no Simpósio Hipertexto 2010” há os seguintes marcadores: conferências, 

hipertexto, Nethe, Pierre Levy, UFPE.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Marcadores em formato de nuvem 

 As barras reúnem diversas informações, por exemplo: “links institucionais”, 

ícones de grupos de pesquisa, cadastro para receber atualizações, entre outros. Neste 

blog, os arquivos (“Blog Archive”) são agrupados de acordo com o mês da publicação. 

Por meio desse recurso, os leitores podem ver o título das postagens e ser direcionados a 

elas.  

 Por último, no Blog III, estão reunidas todas as ferramentas elencadas no 

quadro1, exceto a visualização de seguidores, arquivos e trackback. No caso dos 

arquivos, apesar de não haver a visualização no formato que reúne os posts por data de 



publicação, há a possibilidade de encontrar os links para postagens mais recentes, em 

uma das colunas. 

  O espaço para comentários é acessível a todos os leitores do blog. Ao clicar no 

número de comentários abaixo de cada post, o leitor é direcionado a uma nova página. 

Nos três blogs analisados nessa fase da pesquisa há os mesmos sinalizadores gráficos 

para acesso ao espaço para comentários, mesmo que a configuração desse espaço no 

Blog III varie em comparação aos outros dois.  

 Dois aspectos se destacam em relação ao espaço para comentários desse blog, 

em relação aos outros dois. Nele, os comentários são apresentados em formato arbóreo, 

assim como em fóruns, ou seja, as respostas a um comentário aparecem com 

determinado recuo, abaixo do comentário que visam responder, o que pode facilitar a 

percepção de quem é o destinatário do comentário, se ele é uma resposta a um 

determinado leitor ou ao blogueiro. Ao realizar um comentário, os participantes podem 

escolher um nome/pseudônimo e foto/imagem para representá-los. A data e horário da 

postagem podem ser visualizados logo abaixo do nome do participante e as mensagens 

são registradas e permanecem no blog para consulta.  

 Um segundo aspecto é que este é o único entre os blogs observados que possui 

um mecanismo de avaliação para os comentários, simbolizado pelo desenho de uma 

mão verde virada para cima, em sinal de positivo, ou vermelha virada para baixo, em 

sinal de negativo. Esse mecanismo para avaliação não foi inserido pelo blogueiro, faz 

parte do sistema. Mesmo assim, ele pode contribuir para despertar no leitor o interesse 

pela leitura de outros comentários, em especial os positivamente avaliados. A 

esquematização em formato arbóreo e os sinais para avaliação podem ser observados na 

imagem a seguir.  

 

  

 

 

 



 

Figura 39.  Apresentação de comentários em formato arbóreo 

 Neste blog, há um formulário para comentários no qual, obrigatoriamente, o 

usuário deve fornecer seu e-mail (que não é publicado) e nome. Pode também incluir o  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 40. Formulário para comentários no blog III 

 Os permalinks do Blog III estão disponíveis em todas as postagens e são 

compostos da data e título das mesmas. O blogroll foi dividido de acordo com temas 

abordados no blog. São eles: “TICs e educação”, “Educação em Geral”, “Cursos 

Gratuitos”, “Física” e “Wordpress”. Este último tópico parece ter sido criado pela 

plataforma no processo de elaboração do blog, visto que possui links para páginas 

relacionadas à plataforma em inglês, enquanto todos os outros tópicos apresentam 

página apenas em português. Os títulos dos blogs funcionam como links. Podemos 

observar parte desse blogroll abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 41. Parte do blogroll do Blog III 



 O trackback deste blog não é visível. Não há possibilidade de, no blog, saber se 

outros fazem menção a esse. As tags podem ser vistas na página inicial, no formato de 

barra (uma forma de organização presente somente neste blog) com as mais destacadas 

em letras maiores (figura 15). Também são visíveis no final de cada post, separadas por 

vírgulas. O blog, que foi construído com apenas duas colunas (central e à direita), 

apresenta poucas barras, que exibem informação extra como, por exemplo, uma que 

direciona a páginas com mensagens do blogueiro e um formulário para ser seguidor do 

blog. Além disso, este blog é o único no qual podemos encontrar selos, que significam 

que ele atende a certas características e pertence a um grupo. Dois destes selos podem 

ser visualizados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Selos presentes no Blog III 

 Durante a coleta de dados para esta pesquisa, havia apenas uma enquete fechada 

neste blog (figura 12). Nesta, não há possibilidade de o leitor inserir novas opções de 

resposta ou comentários. Organizamos um resumo das ferramentas apresentadas nos 

três blogs no quadro a seguir: 

 Blog I Blog II Blog III 

Plataforma Blogspot Blogspot Wordpress 

Ferramentas Comentários, 

permalinks, widgets, 

seguidores, barras, 

arquivos e tags 

Comentários, 

permalinks, blogroll, 

widgets, barras, 

arquivos, trackback e 

tags 

Comentários, 

permalinks, blogroll, 

widgets, barras, 

enquetes e tags 

Quadro 11. Informações gerais sobre plataforma e ferramentas nos Blogs I, II e III 

 Neste ponto, vamos apontar a utilização de cada uma das ferramentas nestes 

blogs. Em relação ao espaço para comentários, os três blogueiros permitiram a 

interação, deixando-o visível. Este fato é relevante visto que existe a possibilidade, 



muitas vezes usada quando o blog é apenas um repositório de informação, de que esse 

espaço não seja aberto aos leitores. Assim, o blog seria reduzido a apenas meio de 

disseminação de informação, sem possibilidades de interação mútua entre os leitores. 

Isso não ocorre em nenhum dos três blogs aqui analisados. 

 Apesar disso, o posicionamento dos blogueiros em relação ao espaço varia. Nos 

blogs I e II, os blogueiros nada informam aos leitores sobre esse espaço, nem mesmo no 

início das postagens (maio e junho de 2007, respectivamente). Não há indicações ou 

convites para que os leitores interajam por meio dele, apesar de este recurso estar 

disponível. Isso pode ser motivado pela falta de habilidade técnica do blogueiro, que 

talvez não soubesse como retirar do blog o espaço de comentários ou pela falta de 

desejo de incentivar os leitores a participar nele. A segunda razão parece mais provável, 

visto que, se não desejassem ter o espaço de comentários no blog, os blogueiros 

provavelmente não iriam participar nele, mesmo que pouco, como fazem.  

Por outro lado, no Blog III, o blogueiro preferiu não utilizar esse canal no início. 

Ele havia optado por comunicar-se com os leitores por meio de e-mail, respondendo 

diretamente suas mensagens, mas depois de algum tempo mudou seu posicionamento. O 

autor justifica a primeira opção em uma página no blog que é denominada por ele 

“comentários”, argumentando:  

Embora um blog seja um espaço de interação, este blog não tem como 

objetivo debater publicamente os temas abordados com os seus leitores, o 

que não impede que o autor o faça particularmente por meio da troca de e-

mails com os leitores que assim preferirem – Blog III, postagem do 

blogueiro. 

 

Ele também optou por ler cada comentário antes da publicação no blog, 

informando que todos os comentários não ofensivos e relacionados ao tema do blog 

seriam publicados, “independentemente de serem críticas ou comentários elogiosos”. O 

blogueiro ressaltou, entretanto, que os comentários eram um incentivo para blogar:  

Desde já eu agradeço a todos os leitores que comentam os artigos e, desta 

forma, me dão um feedback (que é a única forma de “pagamento” que 

recebo por esses textos) que me incentiva a continuar publicando esses 

artigos nesse blog” – Blog III, postagem do blogueiro 

 

 No entanto, depois de algum tempo, o autor mudou seu posicionamento em 

relação aos comentários. Em uma “nota de agradecimento”, o blogueiro novamente 

agradece pelos comentários e reconhece o impacto destes em sua motivação para 



blogar, além de escrever que os comentários “dão ao artigo comentado o seu 

verdadeiro papel: servir apenas como pano de fundo para a realidade rica que pessoas 

de verdade vivenciam nesse mundo nada novo, mas ainda muito desconhecido, do uso 

pedagógico das TICs na Educação”. O autor passa, então, a interagir tanto por e-mail 

como por intermédio desse espaço.  

Essa nota escrita pelo blogueiro ilustra o que os pesquisadores que foram 

referenciados durante este trabalho argumentam ser o mais importante aspecto da 

inserção do espaço para comentários em um blog: a possibilidade de troca de 

experiências e conhecimentos entre os participantes. Como Recuero (2003, p. 152) nos 

lembra, é o que realizamos por meio das ferramentas, e não a ferramenta em si que 

contribui para atingir um propósito. Assim, embora o blogueiro inicialmente não 

desejasse participar neste espaço, o fato de os leitores persistirem em comentar o 

motivou a mudar suas ações.  

Além disso, no Blog 3, utiliza-se uma barra que identifica comentários recentes, 

sob o título “comentários de pessoas bacanas”, mesmo recurso utilizado no Blog I, sob 

o título “o que andam dizendo por aqui” (Figura 43). Esse tipo de visualização pode 

contribuir para a motivação do leitor em participar do blog, além de ser um link direto 

para que os leitores tenham acesso e participem das conversações mais recentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Links para comentários em barras nos Blogs 1 e 3 

 Em relação à presença de permalinks, concluímos que a ferramenta é recorrente 

por uma característica do próprio sistema, que programa um link para cada uma das 

postagens, sem intervenção direta do blogueiro. É interessante observar o tipo de prática 

que envolve esses links, visto que são muitas vezes o caminho de entrada para o blog. 



Podem ser publicados em espaços alheios ao blog, como as redes sociais e encaminham 

o leitor diretamente a uma postagem específica ou à página inicial do blog. Dessa 

forma, podemos considerá-los um recurso importante para propagação do blog em 

outros canais, embora não sejam diretamente projetados pelos blogueiros. 

 Uma diferença na utilização do blogroll diz respeito a que tipo de sites e blogs os 

blogueiros relacionam. No Blog II, a autora realizou a seleção dos blogs e não há, nos 

comentários analisados nesta pesquisa, nenhuma indicação que os leitores tivessem 

influência sobre essa escolha. No Blog I, por outro lado, o blogueiro incluiu alguns links 

que foram enviados por seus leitores, como uma espécie de pedido de divulgação de 

seus blogs. Ou seja, os leitores influenciam a escolha.  

As tags também podem ser encontradas nos três blogs. Notamos que isto ocorre 

tanto por meio de uma exibição tradicional, por assim dizer (os marcadores aparecendo 

no final das postagens), como também por outros meios, como uma nuvem ou barra. A 

presença das tags em outros formatos pode indicar a preocupação dos blogueiros em 

manter a organização do blog e facilitar a procura dos leitores por informação. A 

presença de um organizador de arquivos também parece sinalizar essa preocupação.  

As barras figuram nos blogs como meio de divulgar todo tipo de informação 

adicional que não seria apropriado ou possível incluir nos posts. Podem ser incluídas 

também com a finalidade de manter a informação estática, na página inicial do blog. 

Envolvem, por exemplo, a inserção de mensagens do blogueiro, selos, lista de visitantes 

e as mensagens publicadas pelos autores em redes sociais.  

 Também parece haver grande preocupação em estabelecer conexões entre as 

informações publicadas no blog e os perfis dos autores e leitores nas redes sociais. Além 

das widgets (ou botões), o autor do Blog III, por exemplo, utiliza uma ferramenta (na 

coluna à direita) que retrata as últimas publicações que realizou em seu perfil no 

Twitter. Como vimos anteriormente, esse tipo de informação está presente em todos os 

blogs. 

 Por último, a ferramenta seguidores (Fig. 44) pode ser encontrada apenas no 

Blog III. O propósito é exibir aos leitores a imagem e contato de outros participantes. 

Ao clicar sobre a imagem reduzida, o leitor observará o nome e imagem do outro leitor 

e terá a oportunidade de entrar em contato com ele por e-mail, como vemos abaixo:  



 

 

 

 

 

Figura 44. Perfil de um dos seguidores do Blog III 

 Obtivemos, por meio da análise das ferramentas presentes nos três blogs, a 

confirmação do argumento de Silva (2003), de que a existência de diversas plataformas 

de blogs não motiva um comportamento passivo por parte dos blogueiros no sentido de 

não buscarem e/ou desenvolverem novas ferramentas para inclusão o blog. Esse 

comportamento realmente pode se dar, mas como vimos nestes exemplos, em especial 

no Blog II, o blogueiro que tem algum conhecimento técnico e deseja incluir 

ferramentas diferentes ou utilizá-las de forma mais eficaz poderá ser bem-sucedido. 

5.2.2 Segundo eixo: “ferramentas e interação” 

Também observamos as ferramentas à luz de outros aspectos teóricos que 

expomos anteriormente. Não pretendemos estabelecer uma relação precisa e limitada 

entre ferramentas e formas de interação, por reconhecermos que diferentes usos podem 

ser dados a uma ferramenta. Assim, enfatizamos que a discussão que propomos é 

resultante da análise das formas de uso encontradas nos três blogs selecionados para 

essa etapa da pesquisa, que podem não ser as únicas existentes. 

Para estabelecer uma relação entre forma de interação e ferramenta, vamos 

revisitar brevemente as considerações teóricas propostas no capítulo 3. Como 

discutimos, interatividade é um termo que tem sido empregado a esmo, como em 

campanhas de marketing, por exemplo. Assim, corroboramos com a visão de Primo 

(2008b) que descarta o uso do termo interatividade e concebe todas as relações entre 

interagentes em AVA como interação. Segundo o mesmo autor, estas possuem duas 

formas distintas: mútuas ou reativas. Interações mútuas são aquelas que envolvem 

problematização e debate e as interativas se dão a partir de uma sequência pré-

determinada de estímulo-resposta. Além disso, como Anderson (2003) propõe, 

interações em AVA podem ser classificadas de acordo com os participantes envolvidos, 



seres humanos ou conteúdo. O foco desta pesquisa recai, então, nas interações mútuas, 

ou seja, as que envolvem apenas interagentes (humanos). 

A partir dessas considerações, voltamos nossa atenção para a descrição que 

realizamos das ferramentas (Quadro 1) e observamos que apenas duas delas podem 

ocasionar interação mútua: o espaço para comentários e as enquetes abertas. Isto se 

dá porque ambas dão aos participantes a oportunidade de interagir, responder e recriar 

conhecimento a partir das respostas de outros, contando também com a intervenção o 

blogueiro. É interessante notar que as duas possuem a mesma configuração, semelhante 

a um fórum (sendo ou não a disposição das mensagens em formato arbóreo).  

Em relação às outras ferramentas (permalink, blogroll, widgets, seguidores, 

barras, arquivos, trackback, tags e enquetes do tipo fechada), consideramos que podem 

apenas gerar interação reativa, na qual há uma relação entre o interagente e o conteúdo 

ou entre o interagente e a interface. Algumas delas direcionam os leitores a outros 

ambientes (como sites de redes sociais), nos quais a interação mútua pode ocorrer, mas 

ainda assim não proporcionam interação mútua no espaço do blog. 

Focalizamos, então, o espaço para comentários e as enquetes abertas, com o fim 

de que pudéssemos observar as interações. Dessa forma, é necessário especificar quais 

dos blogs analisados possuem as ferramentas mencionadas. Dos três blogs selecionados 

para a segunda fase da pesquisa, todos possuem o espaço para comentários aberto aos 

participantes e apenas um (Blog III) possui uma enquete, do tipo fechada.  

 Essa observação nos ajuda a atribuir certa importância para o espaço para 

comentários. Por outro lado, embora enquetes abertas possam possibilitar o mesmo tipo 

de interação (levando-se em consideração seu formato), esta ferramenta não é utilizada 

em nenhum dos blogs selecionados. Por esse motivo, é relevante fazer uma análise do 

que os interagentes têm realizado por meio dos comentários, que será apresentada 

adiante. 

 Realizamos também uma observação das ferramentas segundo os participantes 

das interações que por elas se dão, como Anderson (2003) propõe. O autor elenca seis 

tipos de interação, proposta que foi adaptada neste trabalho e apresentada da seguinte 

forma: interação leitor-blogueiro, leitor-leitor, blogueiro-blogueiro, leitor-conteúdo, 

blogueiro-conteúdo e conteúdo-conteúdo. 



 De acordo com nossa observação, o espaço para comentários permite todos os 

tipos de interação, exceto conteúdo-conteúdo. Ou seja, essa ferramenta proporciona 

interação entre interagentes humanos (leitor-leitor, blogueiro-blogueiro e leitor-

blogueiro) e entre interagentes e conteúdo (blogueiro-conteúdo e leitor-conteúdo), ao 

passo que novas informações podem ser acrescidas pelo blogueiro ou por outros leitores 

neste espaço, embora o mesmo não se destine primariamente a este propósito. O espaço 

para comentários é o local no qual há maior probabilidade de interação em um blog. 

 O mesmo pode ocorrer por meio das enquetes, mas somente as de tipo aberto. 

Nas enquetes fechadas há apenas espaço para interação entre leitor-conteúdo e 

blogueiro-conteúdo, ao passo que os leitores, muitas vezes também blogueiros, utilizam 

essas enquetes para expressar sua opinião sobre determinado assunto. 

 As tags, blogroll, barras, arquivos, permalinks, seguidores e widgets permitem 

interação entre blogueiro-conteúdo e leitor-conteúdo, no sentido que os leitores (e/ou 

blogueiros) utilizam essas ferramentas no decorrer de sua visita ao blog. A interação do 

próprio blogueiro com essas ferramentas é relevante visto que, além de planejar a 

inserção delas no blog, ele também pode adaptá-las às suas necessidades com o passar 

do tempo. Por exemplo, vimos que há ao menos três formas de inserção de tags em um 

blog (em formato de nuvem ou de lista, nas barras e no final de cada post). Pode ser que 

o blogueiro decida, ao criar o blog, utilizar apenas as tags ao final de cada post. Mas, se 

desejar dar mais destaque aos tópicos abordados no blog, ele pode optar por incluir uma 

segunda das formas de exibição (como nuvem ou lista). Também pode ocorrer que um 

blogueiro amplie a quantidade de barras, visando à inclusão de informações novas e que 

ele deseja que permaneçam na página inicial do blog. Seja como for, o blogueiro, além 

de interagir com essas ferramentas e o conteúdo publicado por meio delas durante a 

elaboração do blog, pode também mudar seu conteúdo ou estrutura, o que também o 

levaria a manter certa interação com o conteúdo veiculado por meio delas. 

 Por último, observamos que o trackback, como já relatado, é um exemplo de 

ferramenta que permite a interação conteúdo-conteúdo, visto que é um mecanismo 

tecnológico que permite que uma mensagem seja enviada automaticamente quando se 

comenta o post de um blog. 

5.2.3 Terceiro eixo: Participantes e Interação 



 Como o foco sobre as interações recai, a partir das considerações já expostas, no 

espaço para comentários, realizaremos uma análise mais aprofundada deste. Para isso, 

estabelecemos, no Roteiro elaborado, os seguintes elementos, que compõem o terceiro 

eixo: quem são os participantes das relações estabelecidas no espaço e que tipos de 

comentário realizam (discordância, concordância etc.).  

 Selecionamos, para este fim, os cinco posts mais recentes em cada blog, levando 

em consideração o dia da coleta (30 de agosto de 2011). Depois, coletamos todos os 

comentários deixados para cada uma das postagens (Anexo 6). Estes comentários 

totalizaram 449. Destes, foram retirados da análise os comentários repetidos e os 

excluídos pelos blogueiros, obtendo-se um total de 420, pois estes representam apenas 

problemas técnicos de uso do sistema, tanto da parte dos blogueiros, como dos leitores.   

 Logo após, realizamos a leitura e classificação dos comentários de acordo com 

as seguintes categorias, onde o sinal > indica a direção de quem inicia a interação e para 

quem a mesma se encaminha: L>L (Leitor/es>Leitor/es), B>L (Blogueiro/s>Leitor/es) e 

L>B (Leitor/es>Blogueiro/s), além da categoria “não sinalizado” (NS). Esta 

classificação corresponde às possibilidades citadas por Anderson (2003) e adaptas ao 

contexto deste trabalho, conforme explicitado no capítulo três e também abarca, como 

vimos no capítulo de metodologia, alguns aspectos do trabalho de Wang (2008). O 

resultado dessa classificação pode ser observado no gráfico a seguir: 



Quadro 12. Direção dos comentários nos blogs 

 Podemos traçar algumas observações a partir do gráfico acima. A mais geral 

delas diz respeito à discrepância na origem das interações nos três blogs. Se no primeiro 

há grande quantidade de interação iniciada por leitores e direcionada ao blogueiro, no 

segundo há mais interações entre os leitores somente. Diferentemente dos dois 

primeiros, no terceiro blog há quase uma equivalência entre as mensagens originadas 

por leitores e as originadas pelo blogueiro. Essas diferenças serão analisadas com mais 

detalhes a seguir.  

 Outra observação diz respeito aos comentários relacionados como “NS” (não 

sinalizados) no quadro. A direção da maioria dos 420 comentários observados pode ser 

assim concebida, no sentido de não possuírem um destinatário claramente marcado. 

Comentários com estas características totalizam 170. Dos três blogs, o Blog II se 

destaca por possuir um grande número de comentários desse tipo (131). No Blog I, 24 

comentários foram assim classificados e, no Blog II, 15. Exemplificamos este tipo de 

comentário a seguir: 

“A internet é um meio tecnológico que nos fornece uma grande concentração 

de material de pesquisa importante para enriquecer o conhecimento [...]” - 

Leitor “C”, Blog I 

“Uma modalidade não tradicional, típica da era industrial e tecnológica, 

cobrindo distintas formas de ensino-aprendizagem, dispondo de métodos, 

Blog I Blog II Blog III 

79 

25 

44 

1 
7 

34 

13 

46 

1 

24 

131 

15 

Direção de comentários 
L>B B>L L>L NS 



técnicas 

e recursos, postos à disposição da sociedade.” - Leitor “Projeto G”, Blog I 

“Muito legal o vídeo e acabei "roubando-a" também...” - Leitor “T”, Blog II 

“Amei, estou na formação de professores e acho que a aula tem que ser mais 

interessante para os alunos [...]” - Leitor “K”, Blog III 

 Os exemplos acima são apenas representativos dessa prática, que é comum nos 

três blogs. Por meio deles, pode-se observar que os leitores muitas vezes deixam 

comentários gerais, que abordam o assunto do post e/ou registram seu ponto de vista 

sem, no entanto, identificar com quem estão estabelecendo uma relação, ou seja, se seu 

comentário é direcionado apenas ao blogueiro, a outro leitor especificamente ou aos 

leitores de modo geral. Estes comentários são fruto da motivação para participação, em 

especial dos leitores, sem, no entanto, haver uma pergunta motivadora para tal. Por isso, 

apresentam, em sua maioria, reflexões sobre o assunto abordado no post, sem estarem 

direcionados a alguém.  

Em relação aos comentários no primeiro blog, notamos que a relação entre 

blogueiro e leitores é nula no que diz respeito ao próprio blogueiro iniciar as interações. 

Dos 117 comentários selecionados neste blog, apenas um foi realizado pelo blogueiro. 

Ele escreve o seguinte:  

“M e A: Obrigado pelas contribuições e pelo apoio para realizar tantas 

mudanças necessárias na educação presencial. Abraço, M”.   

 Por outro lado, os leitores deixam muitas mensagens para o blogueiro. Grande 

parte dos comentários – 79 deles – foram feitos por leitores. No caso do blog I, é 

provável que o fato de o blogueiro estar por muito tempo atuando como docente e 

publicar livros e trabalhos acadêmicos sobre o assunto tenha despertado o interesse dos 

leitores pelo blog.  

 Além da quantidade de comentários, a forma que os leitores se referem ao 

blogueiro denota o reconhecimento de sua autoridade para abordar o assunto. Em quase 

todos os comentários, os leitores se referem ao blogueiro como professor ou doutor. A 

maior parte destes comentários é direcionada diretamente ao blogueiro, visto que se 

iniciam com seu nome, indicando que ele é o destinatário. Alguns comentários nos 

ajudam a visualizar este aspecto.  

“Prezado Prof. M” – Leitor “A”, blog I 

“Caro Prof. Dr. M” – Leitor “F”, Blog I 

“Boa tarde, prof. M” – Leitor “RD”, Blog I 



 

 Isso demonstra o efeito de os blogueiros publicarem, como já discutimos no 

início deste capítulo, informações sobre sua formação acadêmica e experiência 

profissional no blog. Também pode ser resultado do convite desses professores para que 

seus alunos ou colegas acadêmicos participem no blog. 

 Outros treze comentários coletados deste blog são destinados aos leitores, alguns 

direcionados a um leitor específico, outros a todos os leitores do blog. Podemos 

observar alguns exemplos desse tipo de comentários abaixo: 

“Caros: Lendo os textos e respectivos comentários, cristalizo algumas 

reflexões que me acompanham há muito” – Leitor “A”, Blog I 

 

“Oi, A” – Leitor “Prof. K”, Blog I 

 

“Olá Professora K” – Leitor “A”, Blog I 

 

“Boa tarde a todos, vamos fazer uma pequena reflexão [...]” – Leitor “RD”, 

Blog I 

 

“Prezados colegas e alunos do EAD [...]” – Leitor “RD”, Blog I 

 

“Bom dia a todos [...]” – Leitor “Prof. F”, Blog I 

 Esse tipo de comentário é importante para estabelecer a comunicação entre os 

leitores visto que, em nenhum dos três blogs encontramos indicação dos blogueiros que 

motivassem os leitores a participar no espaço. Dessa forma, pode-se afirmar que esse 

papel de motivador foi assumido, em termos, por alguns leitores. 

 Se comentários destinados ao blogueiro são maioria no primeiro blog, no 

segundo, além dos não sinalizados, há uma grande quantidade de mensagens trocadas 

entre os leitores. Dos setenta e oito comentários, 46 se destinam a um ou mais leitores. 

Destacamos como exemplos: 

“Prezados, também sou aluno da pós-graduação [...]” – Leitor “Ed”, Blog 

II 

 

“Excelente, C. Concordo em gênero, número e grau [...]”, Leitor “R”, Blog 

II 

 

“Olá colegas[...]” – Leitor C”, Blog II 

 

“Olá Bom dia a todos os participantes [...]” – Leitor “N”, Blog II 

 

“Se me permite, S, gostaria de reforçar sua ideia [...]” – Leitor “N”,      Blog 

II 

 

“Olá todos/as [...] – Leitor “Ed”, Blog II 

 



 “Querido L [...]” – Leitor “A”, Blog II 

 

“A, J e E [...]” – Leitor “G”, Blog II 

 Assim como no Blog I, consideramos a participação da blogueira responsável 

pelo blog II limitada, diante do potencial de interação que é possível nessa ferramenta, 

especialmente quando compararmos com o que ocorre no Blog III mais adiante. Há sete 

comentários da blogueira nos cinco posts selecionados. Ela restringe-se apenas a 

responder algumas perguntas ou comentários dos leitores. Também há uma ocasião em 

que a blogueira posta o comentário de um leitor em seu próprio comentário, visto que 

não havia sido publicada por problemas com a plataforma. Este é o segundo dos 

comentários listados abaixo.  

“J, Eu recebi o seu comentário através do e-mail, mas não sei porque ele 

não está aparecendo aqui [...]” – Blogueira “A”, Blog II 

 

“Para o pessoal que acompanha os comentários não ficar boiando, 

reproduzo o comentário de J que o blogger engoliu com arroz e feijão [...]” 

– Blogueira “A”, Blog II 

 

“M, O melhor software sempre será o mais adequado para sua pesquisa 

[...]” – Blogueira “A”, Blog II 

 

“C, Você consegue informações no próprio site do software [...]” – 

Blogueira “A”, Blog II 

 

Por outro lado, o blogueiro responsável pelo terceiro blog mantém um nível de 

interação alto com seus leitores. Além das trocas entre blogueiro e leitores, há apenas 

um comentário de um leitor direcionado a outro e são 15 as mensagens não sinalizadas. 

Dos 94 comentários, 44 partem de leitores e 34 do blogueiro. É relevante notar que as 

mensagens são complementares, isto é, para quase cada comentário de um leitor há uma 

resposta do blogueiro. Selecionamos três pares de comentários desse tipo para ilustrar: 

“Me foi útil tudo o que eu vi. Tenho um data shou marca acer, e o mesmo 

queimou a lâmpada. Gostaria que me informasse como faço para susbtitui-

la?” – Leitor “A”, Blog III 

“Olá A, O procedimento mais simples consiste em procurar uma loja de 

assistência técnica [...]” – Blogueiro “JC”, Blog III 

 

“Oi, adorei seu blog! Estou fazendo especialização em mídias [...]” – Leitor 

“E”, Blog III 

“Olá E, Dê uma olhada nesse link [...]” – Blogueiro “JC”, Blog III 

 

“Meu querido, seu artigo é um espetáculo! Simples, completo, gostoso de 

ler... aliás dá vontade de ler várias vezes. Parabéns pelas colocações” – 

Leitor “A”, Blog III 

“Olá A, Obrigado pelos elogios ao artigo (mas você também pode ler os 

outros artigos! he he). Grande abraço, JC” – Blogueiro “JC”, Blog III 

  



 

 Percebemos, por meio desses comentários, que por mais que o blogueiro não 

tenha tido a motivação inicial de participar no espaço, como vimos anteriormente, a 

atitude em relação a este mudou, sendo ele o blogueiro que mias participa. Isto se deve, 

conforme afirmado por ele mesmo, à percepção dos benefícios desse espaço dentro do 

blog.  

 Dessa forma, embora tenhamos selecionado estes três blogs com base na 

quantidade de comentários encontrados, há pouca interação entre leitores e blogueiro 

em dois deles. Em um, a interação é quase nula e em outro é limitada às respostas a 

poucos comentários. No terceiro blog, por outro lado, há quase uma equivalência entre 

comentários de leitores e de blogueiros. Já a interação entre leitores é encontrada em 

maior número no segundo blog, é média no primeiro e é quase nula no terceiro.  

 Por último, ainda com base no Roteiro, realizamos uma classificação das ações 

que os interagentes realizam por meio de seus comentários. Embora não possamos 

afirmar que um comentário é feito conscientemente para atender um propósito, 

compreendemos que eles realizam uma ação. Para observar esta característica, optamos 

por utilizar uma adaptação da classificação proposta por Wang (2008, p. 44), 

apresentada na íntegra no Anexo 4. 

 Os “tipos de comentários” propostos por Wang (2008) são: “discordância, 

concordância, contribuição. sugestão/pergunta/pedido, elogio, resposta, ironia, humor, 

outro tema e outras” (p. 44). Nesta parte da análise, vamos apresentar exemplos e 

situações específicas que nos ajudem a reconhecer estes tipos de comentários. Além 

disso, embora embase nossas considerações sobre o propósito dos comentários, o 

quadro proposto por Wang (2008) não pôde ser utilizado em sua totalidade, visto que 

elementos como “humor” e “ironia”, vitais para a investigação da autora, não condizem 

com o tema desta pesquisa. Assim sendo, optamos pela retirada destas duas categorias. 

Também realizamos algumas alterações na descrição das categorias propostas por Wang 

(2008), como a retirada do termo “jornalista” e a inserção de “blogueiro”. Obtivemos, 

como resultado, o quadro abaixo, que guiou nossa observação dos comentários: 

Tipo de comentário Descrição 

Discordância Quando o leitor se declarar contrário – ou deixar explícita a 

discordância – a um texto ou parte dele; quando o leitor 

criticar o blogueiro ou outro leitor, mencionando-o 

explicitamente ou não. 



Concordância Quando o leitor declarar que concorda com um texto ou 

deixar explícita sua concordância; quando o leitor declarar 

que concorda com o blogueiro ou outro leitor. 

Contribuição Quando o leitor: 

- corrigir um texto do blogueiro ou parte dele; 

-indicar/citar textos de outras fontes que não sejam o próprio 

blog. 

Sugestão/pergunta/pe

dido 

Quando o leitor fizer uma sugestão, pergunta ou pedido a 

outro leitor ou ao blogueiro ou quando o blogueiro fizer uma 

sugestão, pergunta ou pedido a um leitor. 

Elogio Quando o leitor elogiar o blogueiro ou outro leitor; ou o texto 

do blogueiro ou de outro leitor; quando o blogueiro elogiar o 

leitor ou um texto do leitor. 

Resposta  Quando um participante responder ou atender a um pedido de 

outro, seja ele leitor ou o blogueiro. 

Outro tema Quando o comentário não tiver relação com o tema em 

discussão. 

Outros Quando o comentário não se encaixar em nenhuma das opções 

anteriores. 
Quadro 13. Adaptação do quadro proposto por Wang (2008) 

 Ao longo da análise dos comentários, percebemos que as categorias acima não 

seriam suficientes para englobar todos os comentários naquele blog (o que também foi 

observado posteriormente nos outros dois blogs). Assim, optamos por inserir as 

seguintes duas novas categorias: 

Relato/ experiência Quando o leitor ou o blogueiro incluir em partes (ou na 

totalidade) de seu comentário relato de experiências 

profissionais pessoais. 

Agradecimento Quando o leitor ou blogueiro fizer agradecimentos por um post 

ou comentário de outro. 
Quadro 14. Proposta de inclusão de novas categorias 

 Com este acréscimo ao quadro, reiniciamos a classificação de todos os 

comentários. É importante esclarecer que um levantamento quantitativo desses dados 

não foi possível devido ao longo tempo que iria despender, tendo em vista que, na 

maioria dos comentários, os interagentes realizavam ações diferentes, quer dizer, um 

comentário poderia iniciar-se com um elogio, estender-se a um relato de experiência e 

ser concluído com uma dúvida ou sugestão, por exemplo. 

 a) Nos comentários observados há pouca discordância, seja em relação ao 

conteúdo que é postado pelo blogueiro, seja em relação a comentários de outros 

leitores. No Blog I, dos 117 comentários, nenhum menciona explicitamente algum tipo 

de discordância, nem em relação ao blogueiro, nem a outros leitores. No Blog II, poucos 



comentários demonstram discordância. Em um deles, uma leitora discorda de uma das 

fontes citadas pela blogueira em seu post e em outro um leitor discorda de outro leitor. 

Relacionamos os exemplos a seguir: 

“[...] não concordo com o autor JM [...]” – Leitor “E”, Blog II, 3 de agosto 

de 2011 

“Gostaria de registrar minha posição contrária a Prof. F, ela transfere a 

responsabilidade do estudo ao aluno somente e isso não é verdade [...]” – 

Leitor “Prof. P”, Blog II, 3  de agosto de 2011 

 

 No Blog III há apenas um registro de discordância, relacionada à forma pela 

qual determinado tema foi abordado pelo blogueiro. Mesmo nessa ocasião, o leitor 

tentou amenizar a discordância, visto que esta segue uma concordância inicial, como 

pode ser notado em seu comentário: 

“[...] Indo direto ao assunto, concordo em gênero, número, mas discordo em 

poucos graus de alguns argumentos colocados [...]” – Leitor “Prof. S”, Blog 

III, 20 de janeiro de 2011 

 b) Por outro lado, há um alto grau de concordância em relação ao conteúdo 

publicado, ao posicionamento do blogueiro e aos comentários dos leitores, quer dizer, 

se não foram deixados muitos comentários com o objetivo de mostrar discordância, a 

concordância prevaleceu. Em alguns casos, a concordância assumiu todo o conteúdo do 

comentário, ou seja, esse era o único objetivo de quem o postou. Em outros casos, não 

houve uma declaração explícita de concordância, mas observamos que o leitor teve por 

intuito expressar conivência com o que foi postado. Podemos listar os seguintes 

exemplos: 

“[...] concordo plenamente com seus comentários sobre pesquisa na internet 

[...]” – Leitor “M”, Blog I, 25 de julho de 2011 

“[...] Gostaria que soubesse que concordo com suas colocações e sigo por 

esse caminho [...]” – Leitor “L”, Blog I, 7 de julho de 2011 

“[...] realmente todas as pessoas concordam com o professor M, desde as 

postagens mais antigas bem como as mais recentes.” – Blog I, leitor “RD”, 

comentário em 16 de agosto de 2011 

“Prof M: realmente tudo que o sr escreveu neste artigo é uma preciosa 

verdade e importante ensinamento [...]” – Blog I, leitor “t”, comentário em 

28 de agosto de 2011 

“A, sou professora de um curso à distância e concordo com você [...]” – 

Leitor “t”, Blog II, 10 de agosto de 2011 



 “[...] Concordo com os amigos acima quando afirmam que nós temos que 

mudar nossa postura em sala de aula. Isso e fato.” – Leitor “A”, Blog II, 13 

de agosto de 2011 

“Olá H, Você tem razão” – Blog III, 26 de março de 2011 

“Comungo de suas ideias e faço o possível para estar em equilíbrio diante 

dessa realidade atual, o que não é tão fácil [...]” – Blog III, leitor “M”, 

comentário em 22 de janeiro de 2011 

 

Houve também duas ocasiões nas quais a concordância se deu em relação a um 

autor ou pesquisador citado no post ou a um autor mencionado por um leitor. 

Reproduzimos os dois comentários a seguir.  

“[...] Concordo com o professor JM quando ele coloca que quando 

valorizamos a aprendizagem também do lado do aluno [...]” – Leitor EM 

(T), Blog I, 3 de agosto de 2011 

“[...] Concordo com PD quando ele diz que “ser docente é cuidar que o 

aluno aprenda” [...]” – Leitor “M”, Blog I, 7 de agosto de 2011 

 

 Por meio desses comentários, percebemos que o posicionamento dos leitores em 

relação ao conteúdo e aos participantes tende a ser de consentimento com o que é 

escrito. O reconhecimento dado pelos leitores ao espaço, aos blogueiros e a outros 

leitores demonstra a visão positiva dos mesmos em relação à existência do espaço. Essa 

visão afeta a atitude deles, ou seja, quanto mais “gratidão” pela existência do blog, 

menos desacordos são gerados. 

 Além disso, muitos leitores não possuem o mesmo nível de intimidade com o 

uso das NTIC que os blogueiros professam ter, nem o mesmo nível de formação e de 

experiência pedagógica deles. Cabe lembrar que os três blogueiros são professores há 

anos e afirmam já estarem envolvidos com uso das NTIC há algum tempo. Por isso, 

alguns leitores se colocam em uma posição inferior em termos de conhecimento e 

vivência dos temas abordados. Uma leitora, por exemplo, afirmou se considerar “novata 

em EAD” (Blog I, leitora “C”, 19 de agosto de 2011), outra se denomina “iniciante no 

contexto EAD” (Blog I, leitora “V”, 3 de agosto de 2011), ainda outro afirma que está 

“iniciando os estudos sobre EaD” (Blog II, leitor “EM”, 3 de agosto de 2011), sem 

mencionar os muitos leitores que mencionam seu desejo de obter mais conhecimento 

por meio do blog. Dessa forma, podemos inferir que muitos desses consideram que não 

possuem conhecimento teórico ou experiência profissional para divergir das 

informações publicadas.  

 c) Além de declarar sua opinião, os participantes também realizaram 

contribuições por meio de citações ou apresentação de links, relacionando seus 



conhecimentos ao assunto abordado. Determinamos, no quadro 13, que a categoria 

“Contribuição” refere-se à correção de um post do blogueiro, feita pelos leitores e à 

indicação ou citação de textos de outras fontes. A primeira forma de contribuição não 

foi observada nos comentários que analisamos porque, como discutimos anteriormente, 

visto que os leitores não costumam discordar do que é postado, não fazem correções nos 

textos. Por outro lado, a segunda forma de contribuição se dá, principalmente, por meio 

das informações inseridas nos comentários ou por links para outros blogs ou ambientes. 

Até mesmo um dos blogueiros fez comentários desse último tipo, como podemos 

observar abaixo. 

“Este seu texto me lembrou uma palestra do Pierre Lèvy que assisti neste 

final de semana (http://www.youtube.com/nehteufpe#p/u/3/ZLwgyui0Rxw) 

[...]” – Blog I, leitor “Prof. K”, comentário em 18 de julho de 2011 

“Acabei de ler um artigo sobre Comunidades de Prática e Gestão do 

Conhecimento 

(http://biblioteca.terraforum.com.br/BibliotecaArtigo/libdoc00000187v002C

omunidade%20de%20Pratica_%20O%20desafio%20e%20os%20impa.pdf) 

e vejam só a frase que o autor destaca dentro do texto: 

"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,todos somos compostos de 

mudança, trazendo novas realidades" – Camões. Estou postando, pois, achei 

que a frase tem tudo a ver com o filme. 

Abraços” – Blog II, comentário em 19 de agosto de 2011 

“Os PLEs mostram-se o futuro da EaD, mas segundo P. S. durante a 

Jornada Virutal ABED de EaD (2011) a organização de um PLE deve 

possibilitar a pesquisa, o armazenamento, a agregação e a distribuição de 

informação [...].” – Blog II, comentário em 3 de agosto de 2011  

“[...] existe ai, de acordo com Vygotsky (1987), a necessidade de uma outra 

pessoa, que numa relação de troca, orienta o aluno e promove o que ele 

chama de Zona de Desenvolvimento proximal, essencial para a aquisição do 

conhecimento.” – Blog II, comentário em 3 de agosto de 2011 

“Gostaria de compartilhar com os colegas um vídeo que trata esse assunto. 

Acredito que muitos já devem conhecê-lo, mas acho muito interessante. 

“Tecnologia ou Metodologia”?" 

http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4” – Blog II, comentário em 

10 de agosto de 2011 

“Dê uma olhada nesse link: 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=blog+letramento&hl=pt-

BR&btnG=Pesquisar&lr” – Blog III, comentário em 14 de abril de 2011 

 Dessa forma, embora a realização de postagens nos três blogs estivesse restrita 

apenas aos blogueiros, os leitores também puderam contribuir para a abordagem do 

tema por meio de seus comentários. Esse espaço abriu oportunidades para a expansão 

das formas pelas quais a informação é apresentada visto que, mesmo quando os 

blogueiros publicaram informação apenas por meio de texto escrito e imagens, os 

http://www.youtube.com/nehteufpe#p/u/3/ZLwgyui0Rxw
http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4


leitores forneceram links para outras páginas, o que pode ter direcionado outros leitores 

a conteúdo em outros formatos, como vídeo, sons e animação. Ressaltamos o fato de 

que a inclusão de imagens e sons não é possível no espaço para comentários. Por isso, 

há necessidade de fornecer links que encaminhem os interagentes a outros espaços. Se a 

inclusão fosse possível, é provável que houvesse uma redução na quantidade de links 

fornecidos.  

 A presença desse tipo de comentário também demonstra que os leitores estão 

sendo instigados a traçar relações entre o que já sabem e o que está em pauta nas 

discussões presentes nos blogs. Os exemplos acima mostram o estabelecimento de 

várias dessas conexões, como a relação do assunto com citações de alguns teóricos e, 

em um caso, de uma palestra do qual o leitor foi ouvinte. Outro exemplo que ilustra esse 

fato é de um casal que, depois de ler o post, relacionou o conteúdo com algo que já 

conhecia, como percebemos pelo seguinte comentário: 

“Eu e Minha Esposa assistimos ao vídeo juntos e fizemos um paralelo com 

a história do surgimento dos correios. Foi a mesma coisa! Surgiu mais um 

método, mais uma forma de interação entre pessoas” – Blog II, leitor “E”, 

20 de agosto de 2011 

 d) A quarta categoria, “sugestões, perguntas e pedidos”, abarca três tipos 

diferentes de comentários, cada um deles também incluindo propósitos distintos em si. 

Nos exemplos abaixo, pode-se observar que, entre outras ações, os leitores e blogueiros: 

fazem perguntas sobre o tema do post (exemplos 1 e 2), incitam a reflexão sobre o uso 

das NTIC (exemplos 3, 4 e 5), pedem opinião de outros (exemplo 6), solicitam mais 

informações e outras fontes acerca do assunto em discussão (exemplos 7 e 9), sugerem 

alterações no blog (exemplo 10) e pedem ajuda prática em relação ao uso das NTIC 

(exemplos 8 e 11). Dessa forma, o espaço para comentários torna-se mais que o local 

apropriado para sanar dúvidas a respeito do que foi escrito. 

“[...] O aluno quando chega ao EAD acaba sentindo dificuldades no 

desenvolvimento das atividades , isso seria por uma deficiencia do Professor 

atual que esta preso a paradigmas ou um erro de percepção do aluno que 

não percebe que o ensino mudou ?” – Blog I,leitor “Prof. P”, comentário em 

03 de agosto de 2011 

“[...] Sobre esta postagem, eu teria um ponto a discutir. Como e em que a 

internet vai mudar o contexto social da vida humana?[...]” – Blog I,leitor 

“M”, comentário em 07 de agosto de 2011 

“Boa a tarde a todos, vamos fazer uma pequena reflexão sobre como 

adquirir conhecimento, sem sair de casa [...]” – Blog I, leitor “RD”, 

comentário em 10 de agosto de 2011 



“Peço aos colegas que reflitam sobre esse aspecto do uso da web e a 

abertura que o prf. M está permitindo com suas colocações.” – Blog I, leitor 

“RD”, comentário em 11 de agosto de 2011 

 “E se as relações humanas são tão importantes, como envolver o aluno de 

EAD (comentário do Profo P) ?” – Blog II,leitor “L”, comentário em 20 de 

agosto de 2011 

“Qual sua opiniao sobre os mestrados ead?”- Blog II, leitor “D”, 

comentário em 13 de agosto de 2011 

“Olá! Segundo alguns conhecidos, sou analfabyt, e seu artigo sobre atlas TI 

é muito curioso, não sabia que temos ferramentas que façam análise de 

conteúdo. Onde obtenho mais informações???” – Blog II, leitor “C”, 

comentário em 18 de agosto de 2011 

“A modalidade a distância evidencia que os diferentes tipos de tecnologias 

podem ser empregados no processo de ensino-aprendizagem, como por 

exemplo, o quiz do conhecimento e outros games, mas tenho uma dúvida, 

como o docente poderá administrar tais redes e mensurá-las para ter o 

controle efetivo desse processo?” – Blog II, leitor “C”, comentário em 09 de 

agosto de 2011 

“Se vc tiver algo, um artigo, alguma publicação, ou relatos que possa 

compartilhar comigo para enriquecer meu TCC eu agradeço imensamente” 

– Blog III, leitor “E”,comentário em 14 de abril de 2011 

“Esqueci de citar… Tá faltando no seu blog aqueles botões de facebook, 

twitter, etc para a gente poder compartilhar com mais facilidade artigos 

como o seu que são brilhantes.” – Blog III, leitor “L”,  comentário em 23 de 

janeiro de 2011 

“Quero aproveitar e pedir ajuda , tem um blog de jogos em matematica e 

estou com dificuldade de gravar alguns jogos no CD para os meus alunos 

que não tem internet em casa, eu sei gravar pelo Nero , mas alguns não 

gravam, pode me ajudar? meu blog é ” 

http://www.maticanorma.blogspot.com” - Blog III, leitor “N”, comentário 

em 31/08/2011 

 

 No Blog III, há uma relação mais direta entre os leitores e o blogueiro, 

possibilitando que suas perguntas fossem mais frequentemente respondidas por ele. Nos 

Blogs I e II os comentários de outros leitores ajudaram não apenas a responder questões, 

mas foram também encarados pelos leitores como espaço para uma espécie de 

convocação à reflexão. Por exemplo, nos comentários acima, notamos os seguintes 

convites: “Peço aos colegas que reflitam [...]”, “Vamos fazer uma pequena reflexão 

[...]” e “Sobre esta postagem, eu teria um ponto a discutir [...]”. Os leitores sentem-se 

à vontade para, por meio do espaço para comentários, chamar outros à discussão, 

embora no primeiro blog o blogueiro não participe desse tipo de interação pois, como 

vimos, há apenas um comentário feito por ele entre os muitos que analisamos. 

http://www.maticanorma.blogspot.com/


 e) Outra categoria elencada por Wang (2008) diz respeito aos elogios, expressos 

tanto em relação ao conteúdo como aos interagentes. Nos três blogs observados, elogios 

se mostraram recorrentes, sendo quase totalmente destinados ao conteúdo e ao 

blogueiro. Apresentamos exemplos abaixo: 

 “Prof M, Um texto muito interessante parabéns [...]” – Blog I, leitor “SP”, 

comentário em 28 de julho 2011. 

“Vim conhecer seu espaço e gostei muito! Muito seleto e diversificado. 

Parabéns” – Blog I, leitor “Prof. J”, comentário em 26 de março de 2011. 

“[...] PARABÉNS PELO BLOG TÃO ATUAL 

PROF.R” – Blog II, leitor”R”, comentário em 3 de agosto de 2011. 

“[...] Parabéns pelas suas idéias inovadoras” – Blog II, leitor “M”, 

comentário em 7 de agosto de 2011. 

 “[...] Parabéns. ESte texto e o do Uso Educaticvo do Google 

Docs..fantastico. Forte abraço” – Blog III, leitor “V”, comentário em 27 de 

janeiro de 2011. 

“[...] Parabéns e continuem colaborando conosco. 

Abraço, V” –Blog III, leitor “V”, comentário em 11 de janeiro de 2011. 

“Parabéns pelo seu artigo muito bom mesmo e veio bem acalhar com um 

trabalho que estou realizando na escola com Power Point.” – Blog III, leitor 

“M”, comentário em 17 de julho de 2011. 

“[...] Parabéns, caro mestre… como sempre, me dando inspirações para o 

nosso trabalho!” – Blog III, leitor “Prof. S”, comentário em 26 de junho de 

2011. 

 

 Como Braga (2006) afirma, o elogio é um elemento que “garante o 

reconhecimento e o pertencimento”, além de ser um “padrão de entrada” (p. 28) para o 

blog, sendo este tipo de comentário bem recebido pelos outros participantes. É relevante 

notar que muitos comentários se iniciam ou são fechados com elogios e, no caso do 

Blog III, o blogueiro também tece alguns elogios a seus leitores e a seus blogs, como 

vemos no exemplo abaixo: 

“Olá L, Visitei seu blog e gostei bastante. Parabéns! Abraço, 

JC“ – Blog III, blogueiro, comentário em 23 de janeiro de 2011 

 f) Nos três blogs, respostas são menos recorrentes e assumem formas distintas. 

No Blog III, é relativamente fácil notar a quem a resposta se destina, pois os 

comentários são apresentados em formato arbóreo, como em um fórum. Nos outros dois 

blogs, há necessidade de sinalização do remetente da mensagem. Além de serem ou não 

de fácil identificação, as repostas figuraram de formas diferentes nos três blogs, mas não 



formam um número grande de comentários. É importante esclarecer que não nos 

referimos aqui aos comentários gerais que os leitores direcionam aos blogueiros ou a 

outros leitores, que não objetivam apresentar uma resposta a qualquer pedido ou crítica 

– esses compõem um número expressivo – mas aos comentários realizados com o 

objetivo de dar uma resposta a outro comentário. Os três exemplos abaixo foram uma 

sequência de respostas a um comentário, disponível no Blog I: 

 “Oi A, O que acho mais incrível de tudo isto é o período de tempo em que 

tudo isto aconteceu. Foi tudo muito rápido, não é mesmo? Um abraço, K.” – 

Blog I, leitor “ Prof. K”, comentário em 22 de julho de 201. 

 

“Exatamente, muito rápido, numa velocidade assustadora. 

Posso estar enganada.....mas acho que fizemos parte do mesmo grupo na 

atividade colaborativa do curso para tutores da Anhanguera em 2010, não 

foi????” – Blog I, leitor “A”, comentário em 23 de julho de 2011 

”Não está enganada não... rsss... somos velhas conhecidas do mundo vitual... 

rsss... Muito bom encontrar pessoas conhecidas nesta pós! Um abraço!” – 

Blog I, leitor “Prof. K”, comentário em 23 de julho de 2011 

 Esses três comentários são de cunho pessoal. Os leitores envolvidos já haviam 

participado de um grupo em outro ambiente e perceberam-se leitores do mesmo blog ao 

ler os comentários um do outro. Porém, a discussão não inclui (ao menos nos 

comentários analisados) as questões tratadas no blog. Também encontramos outro 

exemplo: 

Prezados colegas e alunos do EAD, sobre o comentário de nossa colega 

sobre a dificuldade dos alunos de EAD em conseguir estágios, acredito que 

esse problema logo estará solucionado pois está muito claro a importância e 

o crescimento da EAD – Blog I, leitor “RD”, comentário em 23 de agosto de 

2011 

 No exemplo acima, o leitor cita o comentário de outro e oferece uma possível 

“resposta”, ou conclusão pessoal sobre o assunto. Notamos, assim, que os comentários 

que visam responder a outros não são frequentes nesse blog, o que está de acordo com 

nossa anterior observação de que prevalecem comentários destinados ao blogueiro, não 

a outros leitores e que os leitores, mesmo não possuindo muito conhecimento sobre a 

temática, também não aproveitam o espaço do blog para levantar dúvidas. Mesmo 

alguns poucos que o fazem não têm seus questionamentos atendidos pelo blogueiro. 



 No Blog II, as respostas figuram de forma diferente, visto que há maior interação 

entre os leitores. Além disso, a blogueira também se faz atenta, respondendo aos 

questionamentos de seus leitores. Observamos os seguintes comentários: 

“Eu recebi o seu comentário através do e-mail, mas não sei porque ele não 

está aparecendo aqui. Vou responder assim mesmo, ok? [...]” – Blog II, 

blogueiro, comentário em 7 de agosto de 2011 

 
“M, O melhor software sempre será o mais adequado para a sua pesquisa, 

mas compartilho com você todas as preocupações que você apontou [...]” – 

Blog II, blogueiro, comentário em 8 de agosto de 2011 

 

“C, Você consegue informações no próprio site do software. O ideal é fazer 

um curso para aprender a usar a ferramenta com desenvoltura [...]” – Blog 

II, blogueiro, comentário em 18 de agosto de 2011 

 

“Olá J..........Realmente vejo isso todos os dias. Com esta postura, os 

tradicionalistas da área da educação, não estão aceitando o que vem 

acontecendo em sala de aula.” – Blog II, leitor “C”, comentário em 28 de 

julho de 201 

1 

“Oi E, Eu frequentemente me sinto "perdida" no meio de tanta informação 

interessante. Dá vontade de ler várias coisas, porém, normalmente não tenho 

tempo para ler ou assistir tudo que desejo. Com você também é assim? Um 

abraço, K” – Blog II, leitor “Prof. K”, comentário em 26 de julho de 2011 

 

“K, Tenho a impressão de que a facilidade em se perder nas informações faz 

parte mesmo da nossa sociedade informacional, seja para o aluno da EaD 

ou o aluno do presencial [...]” – Blog II, blogueiro, comentário em 27 de 

julho de 2011 

 Dos comentários acima, os três primeiros são do blogueiro. Isso é relevante 

porque, conforme especificamos no quadro 12, há apenas sete comentários do blogueiro 

nesse blog, ou seja, quase metade desses visa responder a perguntas dos leitores. O 

quarto comentário, que parte de um leitor, responde a uma pergunta feita por outro e os 

dois últimos são um diálogo entre duas leitoras, em que uma responde a pergunta de 

outra.  

 Por último, no Blog III, há um número maior de comentários que visam 

responder a outros. Isso se dá porque, conforme também observamos no quadro 12, 

muitos dos comentários presentes no universo dos analisados nesse blog são de autoria 

do blogueiro e nestes há respostas às dúvidas de leitores. Elencamos alguns exemplos a 

seguir: 

“Olá A, O procedimento mais simples consiste em procurar uma loja de 

assistência técnica. [...]” – Blog II, blogueiro, comentário em 24 de agosto 

de 2011. 



 “Olá H, Você tem razão. Muitos gestores preferem a aparente comodidade 

do “não uso” do que a aparente “complicação do uso”.[...]” – Blog II, 

blogueiro, comentário em 26 de março de 2011 

“Olá I, Você pode utilizar todos os textos do blog (veja a política de 

copyright: http://professordigital.wordpress.com/copyright/). Também pode 

trazer o pessoal para ler o artigo aqui mesmo, ou outros, e comentá-los, se 

quiserem. Com relação à “mega capacitação” para o uso das TICs,[...]” – 

Blog III, blogueiro, comentário em 29 de julho de 2010 

“Excelente idéia! Laboratórios com conexões precárias ou sem nenhuma 

conexão com a internet temos aos montes e atividades que possam ser 

desenvolvidas neles são muito bem vindas. Você tem essa experiência 

relatada em algum blog? [...]” – Blog III, blogueiro, comentário em 18 de 

julho de 2010 

“Olá A, Você não me disse qual é sua cidade, mas é bem provável que na 

Secretaria da Educação da sua cidade haja um departamento responsável 

pela informatização das escolas e que esse departamento possua diversos 

materiais, planos de aula e propostas de trabalho com o uso desses 

computadores [...]” – Blog III, blogueiro, comentário em 23 de agosto de 

2010 

 g) Nestes blogs, não foram encontrados exemplos de comentários que pudessem 

ser elencados sob a categoria “outros temas”. Isso testifica que os interagentes em 

nossa pesquisa mantêm seus comentários em conformidade com o tema do blog, 

limitando-se apenas a, algumas poucas vezes, traçar alguns comentários pessoais. Isso 

seria compreensível no Blog II, que é misto (há ora posts temáticos ora posts pessoais), 

mas não nos outros dois, que são temáticos. Além dessas categorias, também há outras 

duas que surgiram a partir de nossa observação e que extrapolam os limites da proposta 

de Wang (2008). São elas: agradecimento e relato pessoal/experiência.  

 h) A categoria agradecimentos, como o próprio nome sugere, visa relatar os 

agradecimentos (de leitores e blogueiros) nos três blogs. Apesar de esse tipo de 

comentário ser recorrente, não há muitas variações, como notamos pelos exemplos 

abaixo: 

 “[...]Assim, só me resta agradecer por esta oportunidade de aprender um 

pouco mais. Muito obrigada!” – Blog I, leitor “A”, comentário em 20 de 

julho de 2010 

“[...]Abraços e obrigado por dividir o conhecimento conosco!” – Blog I, 

leitor “M”, comentário em 7 de agosto de 2011 

 “[...]Obrigado Profa. A e Prof. R por nos proporcionar tamanha reflexão 

sobre as relações humanas” – Blog II, leitor “E”, comentário em 20 de 

agosto de 2011 

“[...]Obrigada a todos e todas pelos comentários e contribuições 

maravilhosas!” – Blog II, leitor “A”, comentário em 8 de agosto de 2011 

http://professordigital.wordpress.com/copyright/


 “[...]Obrigado pela visita e pelo comentário” – Blog III, blogueiro, 

comentário em 14 de abril de 2011 

“Profº Jc..mtoooo obrigado pelo seu blog existir..sinceramente[...]” – Blog 

III, leitor “F”, comentário em 24 de março de 2011 

“Olá A,Obrigado pelos elogios ao artigo (mas você também pode ler os 

outros artigos! he he).”  - Blog III, blogueiro, comentário em 23 de janeiro 

de 2011 

 i) A categoria “relato/experiência” é diversificada e é aquela na qual há maior 

número de comentários. Incluímos esta categoria porque percebemos, já no início da 

leitura dos comentários, que muitos leitores apresentam experiências pessoais neste 

espaço. É interessante notar que, em todos os blogs, há tanto experiências pessoais 

como profissionais. Alguns leitores se apresentam como alunos, outros como 

professores. 

 Os leitores que se apresentam como alunos são ou foram, quase 

predominantemente, alunos de pós-graduação em alguma área relacionada à abordada 

nos blogs ou foram alunos na modalidade EaD. Estes leitores também relacionam seus 

conhecimentos adquiridos com os conteúdos encontrados nos blogs. Este tipo de 

comentário não está presente no Blog III. 

“A temática foi bastante discutida durante um módulos que tive na pós-

graduação em Linguagem Jornalística que estou finalizando este ano. A 

exemplo do lado ruim foi o descrédito do Wikipédia que seria um ótimo 

objeto de estudo [...]” – Blog I, leitor “A”, comentário em 29 de julho de 

2011 

 

“Gostaria de discutir aqui algumas opiniões sobre a metodologia de ensino 

da pós Metodologias na EAD, a qual esto uparticipando [...]” – Blog I, leitor 

“S”, comentário em 01 de agosto de 2011 

 

“Sou Bibliotecária e estou fazendo o curso de Metodologia e Gestão na 

EAD.Esse post chamou-me a atenção por ser um assunto que lido 

diariamente, [...]” – Blog I, leitor “A”, comentário em 2 de agosto de 2011 

 

“[...]Fui aluno de graduação na modalidade EAD, e como tal realizei muitas 

pesquisas na rede, existe a questão do copiar e colar, e como ex aluno EAD, 

aconselho a ler e reunir informações, fechar as páginas de pesquisas, para 

daí em diante desenvolver seu próprio raciocínio. E como vários colegas que 

aqui comentaram, tambem faço parte da Pós Graduação em Metodologias e 

Gestão para EAD!! Abraços” – Blog I, leitor “D”, comentário em 2 de 

agosto de 2011 

 

“[...]Hoje sou aluna do Curso de Metodologias e Gestão em Educação a 

Distância e com certeza vamos recorrer ao blog para subsisiar nossas 

pesquisas. Este texto, em especial, é muito oportuno, para alunos e para 

todos nós que trabalhamos com a educação a distância” – Blog I, leitor 

“M”, comentário em 3 de agosto de 2011 

 



“Estou iniciando o curso de Metodologias e Gestão para EAD, pela AESA 

/RONDONOPOLIS-MT. Realmente, o uso da internet ainda é pequeno, pois 

muitas vezes não se sabe identificar o que é realmente proveitoso, já que há 

que se constatar se as fontes são confiáveis [...]” – Blog I, leitor “L”, 

comentário em8 de agosto de 2011 

 

“Estou fazendo pós-graduação em metodologias e gestão para educação a 

distância, pela Anhanguera Educacional S.A. e Mídias na Educação..[...]” – 

Blog I, leitor “E”, comentário em 5 de agosto de 2011 

 

 “Meu tema de Mestrado foi Educação Superior a Distância. Fiz um estudo 

de caso sobre a Uned da Costa Rica. A defesa foi no ano de 2005. 

Na época fui criticada por alguns colegas por defender o tema. E ainda, por 

acreditar que, isso seria uma inovação.[...]” – Blog II, leitor “EAD”, 

comentário em 14 de agosto de 2011 

 

“Estou Fazendo um Curso de Pós Graduação em Metodologias e Gestão 

Para a Educação a Distancia, na Universidade Anhanguera e o Professor J 

M está Oferecendo a Desciplina de A educação a Distância No Brasil e no 

Mundo. Está materia tem tudo a ver com as aulas que estamos tendo. 

[...]” – Blog II, leitor “Blog da G”, comentário em 3 de agosto de 2011 

 

 Há também os que se identificam como professores ou tutores. É o tipo de 

comentário predominante no Blog III.  

 

“Sou professora tutora e apliquei um dos ensinamentos da primeira aula do 

curso de metodologia e gestão EAD [...]” – Blog I, leitor “Prof. S”, 

comentário em 28 de julho de 2011 

 

“Como orientadora de trabalhos de conclusão de curso verifico a 

dificuldade de muitos alunos em utilizar outras fontes de pesquisa senão a 

internet [...]” – Blog I, leitor “Prof. F”, comentário em 9 de agosto de 2011 

 

“meus alunos de um curso de EAD estão encontrando muitos obstáculos 

para encontrar campos de estágios que os recebam porque os profissionais 

alegam que o curso que eles frequentam não tem qualidade já que é um 

curso semi presencial e isso é uma grande injustiça[...]” – Blog I, leitor”l”, 

comentário em 21 de agosto de 2011 

 

“Indiquei a leitura de seu artigo para os meus cursistas do Curso de Blog do 

Portal Educarede[...]” – Blog I, leitor “M”, comentário em 16 de maio de 

2011 

 

“Como professora de graduação, valorizo o EAD pois, observo o quanto 

meus alunos aprendem.[...]” – Blog II, leitor “Professora T”, comentário em 

6 de agosto de 2011 

 

 “Sou professora da Anhanguera Brigadeiro SP nos cursos de graduação e 

percebo a cada semestre a necessidade de inovação em sala de aula. 

Sou tutora da Pós-Graduação e essa interação tutor aluno tem me 

proporcionado várias experiências inovadoras. 

Sou totalmente a favor de cursos EAD, já fiz vários, e recomendo aos meus 

alunos como forma de complementação do aprendizado. 

“ – Blog II, leitor “M”, comentário em 9 de agosto de 2011 

 

“Sou tutor presencial em cursos de EAD e vejo isso o tempo todo, qualquer 

dúvida levantada em sala de aula os alunos ja começam a consultar seus 



celulares ligados a internet e coisa e tal, é o futuro da educação e da 

informação tempestiva[...]” – Blog II, leitor “PROFESSOR R, comentário 

em 28 de julho de 2011 

 

 “Sou prof. multiplicador do NTM de Aracaju/SE e costumo sempre utilizar 

esta ferramenta nos cursos. Com certeza estas informações virão a somar 

com as que possuo para o uso pedagógico deste recurso[...]” – Blog III, 

leitor “RC”, comentário em 15 de maio de 2011 

 

 “[....]Trabalho, há anos no ensino profissionalizante como instrutora(nivel 

médio). Há pouco concluí o curso de Pedagogia e quero trabalhar na área-

crianças, brincadeiras, [...]”. Blog III, leitor “M”, comentário em 21 de 

janeiro de 2011 

 

“Sou gestora de uma escola de ensino médio no Extremo Sul da Bahia. 

Nossa escola possui laboratório de informática e computadores em todas as 

salas das dependëncias da secretaria. Contudo ainda temos resistëncia em 

relação ao uso das TIC’s pelos professores [...].” – Blog III, leitor “M”, 

comentário em 15 de novembro de 2011 

 

 Observamos, com base nos exemplos acima, que comentários desse tipo são 

realizados, com frequência, por alunos de pós-graduação, que relacionam o tópico 

abordado com o conhecimento que já adquiriram sobre o assunto, dando exemplos ou 

expandindo o tema abordado de forma a incluir suas impressões. No caso dos leitores 

que são docentes, observamos que tendem a concordar com o conteúdo do post, bem 

como a informar que irão indicá-lo a seus alunos. 

 j) Por último, há também algumas ações realizadas pelos interagentes no espaço 

para comentários que, embora não sejam muito recorrentes, nos chamaram atenção 

por sua peculiaridade. Reunimos algumas destas ações na categoria “outros” da 

classificação proposta. 

  Das interações mantidas por meio dos comentários deixados nos blogs, o Blog 

II, conforme já descrevemos, destaca-se por apresentar maior quantidade de 

conversações entre leitores apenas. Alguns destes comentários foram apresentados nas 

categorias acima destacadas. Outros também ilustram o tipo de comunicação que os 

leitores mantém entre si, como observaremos por meio dos exemplos a seguir.  

 No comentário abaixo, o leitor se dirige inicialmente à blogueira, tecendo um 

elogio ao post. Logo após, ele estende a mensagem a outros, chamando os leitores de 

“amigos” e cita o comentário de outra leitora (“A I foi muito feliz em sua declaração 

[...]”). Depois da concordância e de relatar algumas experiências pessoais, ele encerra o 

comentário agradecendo aos autores do post, fechando novamente a amplitude dos 

destinatários da mensagem. 



“Com certeza o Prof. R te perdoará desse pequeno delito, Profa. A. Tecer 

qualquer comentário a respeito do vídeo será redundante, Amigos. 

Simplesmente espetacular! Mostra que de fato as relações humanas são 

insubstituíveis. A I (comentário acima) foi muito feliz em sua colocação 

dizendo que os recursos tecnológicos são apenas mais uma das diversas 

formas de interação entre os seres humanos. [...] Recordei de quanto 

reencontrei Minha Esposa, pois éramos amigos de "colégio" (lembram disso 

rs)! Esse foi apenas um meio. Poderia ter reencontrado com Ela pela 

internet, em um site de relacionamento, por exemplo, porém nada teria 

substituído nosso encontro, casamento e nascimento da nossa filha Ester. 

Acredito, caros amigos, que é assim que devemos olhar para a tecnologias. 

Apenas mais uma forma de interação para proporcionar relacionamento 

entre seres humanos. Obrigado Profa. A e Prof. R por nos proporcionar 

tamanha reflexão sobre as relações humanas. Um abraço a todos” – Blog II, 

leitor “E”, comentário em 20 de agosto de 2011 (grifos da autora). 

 Outros comentaristas, mesmo escrevendo diretamente à blogueira, também um 

ou mais dos outros leitores em suas mensagens. O comentário abaixo, por exemplo, faz 

menção a dois leitores:  

Olá Profa. A, [...] Quando o Profo. E comenta que as relações humanas são 

insubstituíveis. Vale lembrar que [...] E se as relações humanas são tão 

importantes, como envolver o aluno de EAD (comentário do Profo P)?” – 

Blog II, leitor “L”, comentário em 20 de agosto de 2011. 

 A mesma ação ocorre nos três próximos comentários, que são dirigidos, por sua 

vez, a outros leitores. No primeiro, o leitor não apenas faz alusão a outros comentários, 

como cita entre aspas as palavras de outro leitor; no segundo, além de citar uma fonte 

exterior ao blog, o leitor também cita o comentário de outro e, no terceiro, o leitor 

também se refere a uma ideia já exposta por outro. 

“Olá L, acredito que o futuro da EaD é o hoje, já estamos vivendo a 

realidade desse tipo de formação, e como é visto e I afirma que finalmente 

estão usando a net para coisas produtivas e positivas, e a afirmativa da 

professora K: "aproximar pessoas, muitas vezes de realidade tão diferentes" 

possibilitando aproximar pessoas dos mais longínquos recantos do Brasil e 

do mundo, essa possibilidade é de um valor incomensurável.” – Blog II, 

leitor “N”, comentário em 5 de agosto de 2011. 

“Olá bom dia a todos os participantes, lendo o artigo do professor JM, com 

a tecnologia Web 2.0, que permitiria ao cusista personalizar seu ambiente de 

trabalho, fica a preocupação com a falta de amadurecimento do cursista em 

usar as ferramentas para fins educacionais e não mais somente para 

entretenimento como está habituado. Como afirma F, qui neste blog: 

"Temos ainda um caminho a percorrer, o que considero natural, por não 

sermos nativos digitais e ainda, por estarmos em uma modalidade de ensino 

ainda muito jovem, apesar da expansão atual e da velocidade em que as 

mudanças estão ocorrendo" – Blog II, leitor “N”, comentário em 12 de 

agosto de 2011 

“Prof. P... adorei a ideia do rolo compressor.. e como disse a AP, a 

sensação é de que ele está cada vez mais perto... rsss... Mas esta consciência 



já nos move adiante, não é mesmo? Abs” – Blog II, leitor “Prof K”, 

comentário em 8 de agosto de 2011 

 Estes exemplos nos mostram que, apesar de muitas vezes os comentários serem 

direcionados inicialmente ao blogueiro, a intenção do comentarista é estender a 

interação a outros leitores, formando, assim como Braga descreve, um espaço para 

debate, uma “arena pública” (2006, p. 21) dentro do blog. Em outras ocasiões, o leitor 

deseja interagir com um ou mais dos outros leitores e inclui em sua mensagem 

comentários de terceiros. 

 A interação no Blog II é bastante frequente e é apontada pela própria blogueira 

como relevante. Isso é apontado pelos seus comentários reconhece como 

“importantes” e “maravilhosas” contribuições dos leitores, mostrando uma visão 

positiva em relação às interações que ocorrem, como vemos no seguinte comentário: 

“Pessoal, É muito bom saber que todos estão fazendo contribuições 

importantes para o tema e muito antenados com as discussões/tendências 

sobre a EaD e o uso das tecnologias digitais na educação. Uma provocação: 

vocês perceberam que só o Milhouse - aluno caxias e estudioso no desenho 

dos Simpsons - não está usando nenhuma ferramenta tecnológica? É, a 

crítica do desenho é muito mais pesada do que parece! Obrigada a todos e 

todas pelos comentários e contribuições maravilhosas! Abraços” – Blog II, 

blogueira, comentário em 8 de agosto de 2011 

 

 Ainda em outra ocasião, um dos leitores chama atenção para o número de 

comentários deixados para um post, relacionando-os à “magia” provocada pela 

blogueira. A blogueira respondeu esse comentário, justificando o crescente número de 

mensagens deixadas para o post: 

 “O que realmente me chamou a atenção foi a magia provocada por A! Olha 

o poder da comunicação visual que propiciou na construção coletiva (75 

comentários)que por sinal bastante expressiva. Penso que devemos oferecer 

mecanismos imediatos para romper de vez com essa resistência. Parabéns” 

– Blog II, leitor “L”, comentário em 17 de agosto de 2011 

“Querido L, Quem dera que fosse a minha mágica, o número de comentários 

no blog é uma gentileza do Professor JM que o indicou para os seus alunos. 

Estou com saudades! Beijos” – Blog II, blogueira, comentário em 18 de 

agosto de 2011 

 Nos outros dois blogs, comentários desse tipo (que fizessem referência a outros 

leitores) foram encontrados em menor quantidade: treze no primeiro blog e apenas um 

no terceiro. Apenas em apenas um deles encontramos essa ação: 

 “Acho que o melhor aproveitamento da rede está associado à um certo nível 

de maturidade, como bem citou a professora K. Há uma infinidade de 

informações disponíveis e o processo de escolha deve ser criteriosa, conforme 



seu comentário, prof M. [...]” – Blog I, leitores “J e PMP”, comentário em 01 

de agosto de 2011 

 Além das citações de comentários de outros leitores, também observamos, no 

Blog II, uma grande quantidade de comentários que incentiva outros leitores à 

participarem do blog e a refletirem nos assuntos propostos para a discussão, como 

exemplificamos a seguir: 

“Boa a tarde a todos, vamos fazer uma pequena reflexão sobre como 

adquirir conhecimento, sem sair de casa [...]” – Blog I, leitor “RD”, 

comentário em 6 de agosto de 2011 

 

"[...] Vamos pensar?” – Blog II, leitor “J”, comentário em 21 de agosto de 

2011 

 

“[...] Os demais colegas concordam com a minha afirmação?” – Blog II, 

leitor “Prof. P”, comentário em 3 de agosto de 2011 

 

“[...] Alguém já sentiu ele de perto?” – Blog II, leitor “Prof. P”, comentário 

em 6 de agosto de 2011 

 

“[...]fica agora a reflexão, o que mudou?” – Blog II, leitor “A”, comentário 

em 19 de agosto de 2011 

 Comentários como esses mostram que os leitores do blog veem esse espaço 

como local não apenas para obter informações teóricas ou práticas, mas para entrar em 

contato com outros, interagir com eles.  Perguntas que instiguem um posicionamento de 

outros leitores (do tipo “concordam com minha afirmação?”) e as que chamam a 

reflexão não são incomuns, principalmente nos Blog II, no qual os leitores apropriam-se 

do espaço para comentários de forma mais dinâmica.  

 Relacionada ao perfil dos leitores, que é predominantemente de outros 

professores que podem ou não ser blogueiros, advém a observação da ligação que se 

tenta estabelecer com outros blogs e espaços. Esse fato nos remete à questão da 

migração conversacional (RECUERO, 2009, p. 120), ou seja, ao “espalhamento” das 

conversações que se iniciam em blogs para outros sistemas. No caso de e-mails, por 

exemplo, notamos que em uma ocasião um leitor forneceu seu endereço e, em outras 

duas, o blogueiro responsável pelo Blog III fez o mesmo: 

“[...]Abraços... M.  a..@” – Blog I, leitor “m”, comentário em 8 de abril de 

2011 

“[...]Me escreva diretamente (pr...@gmail.com) indicando o blog e os jogos 

que não está conseguindo gravar e verei se posso ajudá-la.” – Blog III, 

blogueiro, comentário em 31 de agosto de 2010 



“[...]mas enquanto o artigo não fica pronto podemos ir conversando sobre 

isso por e-mail (pr....@gmail.com) se quiser” – Blog III, blogueiro, 

comentário em 05 de julho de 2010 

 Há também o caso de uma instituição, que convida um dos blogueiros para 

participação e faz uso de perfis em redes sociais como forma de manter contato: 

[...]Twitter: @interdidatica Orkut: http://migre.me/14eZ7 e comunidade 

http://migre.me/Xjow Facebook: http://migre.me/14eZG e grupo 

http://migre.me/141t4 Blog: http://www.interdidatica.com.br/blog/” – Blog 

III, leitor “Equipe I”, comentário em 29 de setembro de 2010 

 No mais, há muitos convites para visitação dos blogs que os leitores mantêm e 

muitas afirmações de criação de conexões para esses: 

“[...]Seria um prazer receber sua visita no meu blog e ler um comentário 

deixado pelo senhor lá. (http://infoprofe2011.blogspot.com) Abraço de quem 

o admira muito!” – Blog I, leitor “M”, comentário em 14 de julho de 2011 

“[...]Parabéns por suas informações visite meu blog também toda semana 

estarei postando novas informações sobre Educação! 

http://educacaoeadhoje.blogspot.com” – Blog II, leitor “E”, comentário em 

2 de agosto de 201 

“[...]Olá professor Endereço do meu blog: 

http://www.esteemeulugar.blogspot.com” – Blog III, leitor “M”, comentário 

em 21 de janeiro de 2010 

 “[...]Fiz uma postagem em meu blog direcionando aqui para o seu. 

Parabéns pelo trabalho” – Blog III, leitor “F”, comentário em 25 de outubro 

de 2010 

“[...] Gostaria de publicar suas dicas no meu blog 

http://baudeinformatica.blogspot.com para compartilhar com outros colegas 

desse excelente texto[...]” – Blog III, leitor I”, comentário em 29 de julho de 

2010. 

 

 Apesar de Recuero (2009) abordar o espalhamento das conversações apenas em 

contexto digital, vimos que Braga (2006, p. 26) inclui na possível cadeia de relações 

sociais principiada em um blog exemplos de relações estabelecidas fora do mundo 

virtual, como as que ocorrem em um “bar”, por exemplo. Se este tipo de conexão foi 

provocado pelas interações do blog não sabemos, mas no espaço para comentários há 

evidências do estabelecimento de relações online e offline. Por exemplos, há alguns 

alunos de cursos presenciais que se encontraram por meio do blog: 

 “Amei, estou na formação de professores e acho que a aula tem que ser 

mais interessante para os alunos , chega deles ficarem com sono na aula a 

escola é feita para se aprender sim mais quem disse que tem que ser chata ? 

a aula pode ser divertida e com muito mais recursos” – Blog III, leitor “k”, 

comentário em 11 de novembro de 2010 

“Achamos a matéria muito interessante pois ela nos mostra outros meios de 

se dar uma aula , tornando- a mais dinâmica. Ela também nos mostra os 

http://migre.me/14eZ7
http://migre.me/Xjow
http://migre.me/14eZG
http://migre.me/141t4
http://www.interdidatica.com.br/blog/
http://educacaoeadhoje.blogspot.com/
http://www.esteemeulugar.blogspot.com/
http://baudeinformatica.blogspot.com/


recursos de multimídia e como são usados Concerteza será util para nós do 

Curso Normal.” – Blog III, leitores “D e E”, comentário em 5 de novembro 

de 2010. 

‘ Outra ação peculiar refere-se a alguns leitores que sentiram o desejo de 

compartilhar o que liam nos blogs com outras pessoas, notadamente seus alunos, ou de 

indicar os blogs para leitura. 

“[...]Indicarei seu blog aos meus alunos!Abraços” – Blog I, leitor “Prof. F”, 

comentário em 1 de agosto de 2011 

“Olá! Também indicarei esse artigo aos alunos dos cursos que trabalho 

(Administração e Eng. De Produção) [...]” – Blog I, leitor “R”, comentário 

em 2 de agosto de 2011 

“Muito bom, muito bom mesmo. Vou enviar para alguns professores amigos 

meus se permitir. Abração!” – Blog III, leitor “P”, comentário em 22 de 

janeiro de 2011 

“Olá professor Endereço do meu blog: 

http://www.esteemeulugar.blogspot.com Obs: Também penso divulgar este 

artigo com meus colegas educadores, e no meu blog. Posso?” – Blog III, 

leitor “M”, comentário em 21 de janeiro de 2011 

Olá Professor, informo que estarei trabalhando com esse texto com alunos 

da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, especialmente alunos 

da graduação em Pedagogia, Educação Física e Biologia. Suas idéias são 

claras e estimulantes” – Blog III, leitor “W’, comentário em 21 de janeiro de 

2011 

“Simplesmente “delicious” este artigo! Posso repassar pra um monte de 

gente? ” – Blog II, leitor “S”, comentário em 20 de janeiro de 2011 

 

 Os dados obtidos com o uso do Roteiro nos possibilitam traçar o perfil de cada 

um dos três blogs selecionados para a segunda fase desta investigação. O Blog I é 

exemplo de uso de pouquíssimas ferramentas, o que demonstra falta de conhecimento 

técnico por parte do blogueiro ou desejo de manter o blog como simples espaço para 

publicação por parte dele. No que diz respeito à interação, neste blog predomina as 

interações iniciadas por leitores, que têm o blogueiro como destinatário, devido ao 

reconhecimento da autoridade que ele possui, levando-se em conta os vários anos que 

vem trabalhando como docente a posição que ocupa como diretor de EaD de uma 

universidade. A figura do blogueiro perpassa apenas as publicações, sendo invisível no 

espaço para comentários, no qual poderia entrar em contato com seus leitores. Isso 

reforça a ideia de que o blog é visto por ele apenas como ambiente para publicação de 

informação. Também é um espaço no qual há alguma interação entre os leitores, embora 

essa não seja incentivada pelo blogueiro.  

http://www.esteemeulugar.blogspot.com/


 O perfil do Blog II, mantido por uma professora universitária, é um que abarca 

uma grande quantidade de ferramentas, com inserção de um grau maior de informação, 

como por exemplo, por meio das barras e do maior blogroll dos três blogs selecionados. 

No que se refere à interação, este blog se destaca pela quantidade de mensagens 

trocadas entre os leitores, sem participação efetiva da blogueira. Os comentários por ela 

realizados mostram que, embora não participe com um número alto de comentários, ela 

está a par do que acontece no espaço. Também destacamos o alto número de 

comentários sem destinatário marcado. 

 O blog III se destaca, à primeira vista, pelo tamanho expressivo dos posts, os 

mais longos entre os três blogs. Neste, há um índice considerável de interação entre os 

leitores e o blogueiro, quase que uma relação recíproca entre os interagentes. Há, por 

outro lado, pouquíssima interação entre os leitores, sem intervenção do blogueiro. A 

próxima e última seção abordará a perspectiva deste blogueiro sobre os processos de 

interação que se instalam no seu blog.  

5.3 A perspectiva do blogueiro sobre a interação 

 Logo após a análise apresentada na seção anterior, elaboramos questões para 

uma entrevista estruturada, que seria conduzida com os três blogueiros que tiveram seus 

blogs selecionados para a segunda etapa desta pesquisa. Apesar de todos os três terem 

respondido positivamente ao convite da pesquisadora, confirmando participação na 

entrevista, apenas um deles, o responsável pelo Blog III, respondeu às questões. Isso 

ressalta o que, como já mencionado, Paiva (2005, online) aponta como uma das 

características desfavoráveis à condução da pesquisa qualitativa por meio da internet: a 

falta de reposta por parte de pessoas que o pesquisador não conhece pessoalmente, sobre 

as quais não há algum tipo de cobrança pessoal. A entrevista está disponível na íntegra 

no Anexo 5. 

 As perguntas que compuseram a entrevista foram agrupadas de acordo com seu 

objetivo. Por meio dos três primeiros grupos de perguntas, visamos compreender as 

motivações do blogueiro para criar o blog, bem como para a escolha das ferramentas 

incluídas. O primeiro grupo de perguntas foi: “Qual foi a sua motivação para criar um 

blog sobre tecnologias na educação? Você já possuía alguma experiência no uso de 

blogs? Qual?”. Em resposta, o blogueiro afirma que o objetivo do blog é sanar a 

diferença, ou “vazio” que existe entre o discurso sobre a utilização das NTIC na 



educação e a prática, oferecendo algumas “sugestões de práticas efetivas”. O blogueiro 

também afirma não lembrar por quanto tempo usa blogs, mas enfatizou que já os usa 

“por um longo tempo”.  

 O esforço para ajudar os leitores a ver, de forma prática, como as NTIC podem 

ser inseridas no processo educacional pode ser observado na maioria dos posts deste 

blog. Dos cinco escolhidos para análise dos comentários, quatro abordavam essa 

questão e um fazia referência às estatísticas do blog. O conteúdo dos posts escolhidos 

destacou o uso do datashow, a inserção das NTIC na escola, o uso de apresentações de 

slides digitais e a avaliação escolar baseada no uso de planilhas eletrônicas, sempre 

fazendo menção de aspectos teóricos junto à sugestões de práticas pedagógicas. 

 O segundo grupo de perguntas visava investigar o processo de escolha das 

ferramentas. As perguntas foram: “Como foi o processo de escolha da plataforma e das 

ferramentas utilizadas no blog? Você já possuía experiência de uso da plataforma e das 

ferramentas? Houve alguma dificuldade durante a fase de escolha da plataforma e das 

ferramentas e de construção do blog?”. 

  Ao responder tais perguntas, o blogueiro alegou que as ferramentas inseridas 

fazem “parte de um pacote minimalista de recursos”, coadunando com seu objetivo de 

“criar um espaço simples ("clean") para publicar conteúdo”. Ele também afirma ter 

escolhido a plataforma Wordpress por causa da “possibilidade de coletar informações 

sobre o uso do blog (estatísticas) de forma rápida e simples” e, comparando esta 

plataforma com a Blogger, alegou que a primeira é melhor, visto que “informa sobre os 

usuários”. 

 O terceiro grupo de perguntas visou indagar do blogueiro as estratégias que tinha 

em mente ao escolher determinadas ferramentas em detrimento de outras. As perguntas 

foram: “Você pensou em alguma estratégia específica para o uso das ferramentas (quer 

dizer, escolheu alguma ferramenta com um objetivo específico definido)? Essa(s) 

estratégia(s) está/estão funcionando? Como você fez para esclarecer essa(s) 

estratégia(s) para os leitores?”. Segundo o blogueiro, as ferramentas foram escolhidas 

de acordo com o “pacote minimalista” ou o critério “quanto mais simples melhor”, ou 

seja, não há estratégias definidas para uso dessas ferramentas. O único critério que 

embasa a inserção de qualquer ferramenta é ser julgada pelo blogueiro como 

“interessante para o usuário”. Um exemplo mencionado por ele foi a adoção de uma 

sugestão de um dos leitores, para a inserção da possibilidade de seguir o blog. A 

respeito da seleção de ferramentas no blog, o blogueiro ainda afirma: “Como não há 



críticas e o número de leitores só tem aumentado nos últimos anos, suponho que esteja 

funcionando”. 

 Torna-se claro, por meio das respostas a essas perguntas, que o objetivo primário 

do blogueiro era criar um espaço simples, “clean” para publicação de informação. As 

ferramentas não foram selecionadas com base em critérios bem definidos ou estratégias, 

mas foram escolhidas a partir da proposta da própria plataforma, como um “pacote”. É 

importante observar que, embora o blogueiro afirme que supõe que as ferramentas 

adotadas sejam suficientes, ele aceita bem as sugestões de seus leitores, com vistas ao 

aprimoramento do blog. 

 Os grupos de perguntas quatro, cinco e seis visaram notar a opinião do blogueiro 

sobre os processos de interação no blog. O quarto grupo de perguntas, a respeito do 

espaço para comentários, foi o seguinte: “Quais são os benefícios de manter esse 

espaço acessível aos leitores? Em sua opinião, há alguma limitação? Qual(ais)?” A 

resposta do blogueiro a estas perguntas evidencia mais uma vez que seu principal 

objetivo ao manter o blog é ter um espaço para publicação de informação. Segundo ele, 

o Blog III é um “blog de consulta”, não um “blog de debate” e, por isso, ele não se sente 

na obrigação de interagir com os leitores. Nas palavras do blogueiro, “me reservo ao 

direito de responder se quiser, a quem quiser e quando quiser”. 

  Entretanto, o próprio blogueiro reconhece que é estimulado pelos leitores a dar 

uma resposta a certos comentários, quando diz: “como passei a receber, por vezes, 

comentários onde caberia algum comentário a mais de minha parte, ou um incentivo, ou 

um agradecimento, ou uma sugestão, passei a responder alguns comentários nessa linha 

de ação”. Assim, embora o blogueiro não assuma o “compromisso” de responder aos 

comentários, ele o faz sempre que julga preciso. Ele coloca o “não compromisso de 

resposta” ao compromisso de não inserir propaganda no blog. 

 O quinto grupo de perguntas indaga a respeito da interação, no espaço para 

comentários, que se inicia pelo próprio blogueiro. As perguntas são: “Você poderia 

comentar quais os motivos e que critérios você adota para a escolha dos comentários 

que responde? Como você gerencia a demanda de trabalho para interagir com os 

leitores? Você ainda utiliza outras formas de interação para se comunicar com os 

leitores (como e-mail ou via redes sociais)?”. A resposta do blogueiro remete 

novamente ao fato de o blog não ser um “espaço para debate”. Ele ainda afirma que 

responde aos comentários quando: o usuário solicita uma resposta que ele julga 



interessante prover, quando a resposta vai incentivar o uso das TIC ou para agradecer ao 

leitor.  

 Na mesma linha, o sexto grupo de perguntas visou compreender a visão do 

blogueiro sobre as interações entre leitores apenas. As perguntas foram: “Como você 

percebe as interações entre leitores no seu blog? Você atribui alguma importância para 

esse tipo de comunicação? Já pensou em alguma estratégia para estimular essas 

interações?”. Ao responder tais perguntas, o blogueiro mostra que não tem por alvo 

aumentar a interação entre os leitores, visto que não objetiva estabelecer uma “rede de 

relacionamentos”. Ele afirma manter as réplicas e tréplicas “até o momento que isso não 

se torne um debate” e que o debate “deve se dar em um ambiente apropriado para tal 

(como um fórum de debate ou uma comunidade virtual de aprendizagem/colaboração)”. 

Assim, fica clara a visão do blogueiro a respeito do espaço para comentários. 

 O último grupo de perguntas visou observar o olhar do blogueiro sobre se as 

interações que ocorrem no blog causam algum impacto sobre seu desenvolvimento 

profissional, e como. As perguntas foram: “Em sua opinião, as interações que ocorrem 

no espaço para comentários contribuem para o enriquecimento de seus conhecimentos 

ou de sua experiência? De que forma?”. O blogueiro afirma que sim, visto que os 

comentários dos leitores “dão indicações sobre o acerto da linha editorial do blog, sobre 

o impacto dos artigos publicados em sua prática cotidiana na escola, sobre a necessidade 

de se abordar novos temas e sobre o estado atual de proficiência deles (leitores) no uso 

pedagógico das TIC”.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Os blogs passaram por muitas mudanças em sua forma de utilização durante os 

últimos vinte anos. Surgiram como meio para reunião e publicação de links em 

ambiente virtual e eram mantidos apenas por profissionais que tinham suficiente 

conhecimento de linguagem de programação para criar e manter um exemplar. Porém, 

com o surgimento de plataformas para criação de blogs, estes passaram a ser utilizados 

por usuários que não possuíam conhecimento técnico aprofundado e começaram a ser 

usados com diferentes finalidades, primeiramente como diários virtuais e, 

posteriormente, como meio de publicação de informação. 

 Em contexto educacional, os blogs atendem a variados objetivos, como 

veiculação de trabalhos de alunos, publicação de informações sobre a escola ou 

determinada turma, realização de tarefas, promoção de atividades de leitura e escrita e 

publicação de informação para outros professores ou profissionais da mesma área 

(GOMES, 2005, 2007). Blogs pelos quais circulam informação destinada a outros 

profissionais da educação podem tratar de assuntos diversos. Selecionamos para a 

análise nesta pesquisa os blogs que abordam o uso das Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação em contexto educacional.  

 A realização desta investigação, focada no uso que se faz de tais blogs e na 

interação que ocorre por meio deles foi instigada, além da motivação pessoal da 

pesquisadora (conforme citado na Introdução desse trabalho), pela lacuna encontrada 

em pesquisas sobre interação em blogs realizadas nos últimos cinco anos, que não 

contemplavam o estudo de blogs que possuem o mesmo tema que os analisados aqui 

bem como não observavam a perspectiva dos participantes neles envolvidos. 

 Para a realização desta pesquisa, nos baseamos nas considerações teóricas de 

diversos autores sobre os blogs, com foco em sua concepção como Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (HAGUENAUER et al, 2009; KENSKI, 2005; PEREIRA et al, 2007; 

RIBEIRO et al, 2007, entre outros) e seu uso em contexto educacional (FELITTI, 2009, 

2010; EFIMOVA & FIEDLER, 2004; PRIMO & SMANIOTTO, 2006; GOMES, 2005, 

2007; BALTAZAR & AGUADED, 2005, entre outros). Também nos apoiamos nos 

conceitos de alguns pesquisadores a respeito da interação que ocorre em AVA (PRIMO, 

2001, 2008; ANDERSON, 2003; REBS & ZAGO, 2011; MATTAR, 2008; 

GONÇALVES, 2004, entre outros). Também expusemos algumas considerações gerais 



sobre as duas plataformas mais comuns de publicação de blogs, Blogger e Wordpress, 

contrastando os recursos e formas de publicação presentes nas duas. Além disso, 

destacamos nesta mesma seção as ferramentas mais comumente encontradas em blogs, 

conforme listadas e descritas no Anexo I.  

 Em relação aos blogs como AVA, argumentamos que eles podem ser assim 

considerados visto que proporcionam um espaço, neste caso online, criado a partir de 

uma ferramenta (a plataforma) que propiciam oportunidades para que, potencialmente, o 

processo de ensino-aprendizagem se dê (neste caso, os edublogs). Como vimos, blogs 

são diferentes de outros AVA, destacadamente os criados pelo uso de SGA e SGC, visto 

que são mais simples em termos de quantidade e complexidade de ferramentas e 

possibilidade de diferenciação de perfis de usuários (Quadro 3). Como AVA, os blogs 

podem ser usados em diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem, como 

recursos ou estratégia pedagógica (GOMES, 2005). Podem ser também utilizados, como 

argumentamos, para estabelecer interação entre os participantes. 

 Com base na fundamentação teórica, apresentada nos capítulos 2 e 3, buscamos 

responder às perguntas de pesquisa, que são retomadas a seguir: 

1. Como se configuram os edublogs sobre tecnologia e educação 

disponíveis na internet? 

 A fim de responder a primeira pergunta de pesquisa e observar a configuração 

geral dos blogs sobre tecnologia na educação disponíveis na internet, utilizamos um 

motor de busca para selecionar dez blogs sobre o tema, que são mantidos por 

profissionais da área educacional. Com base no conteúdo encontrado em tais blogs, 

destacamos, como aspectos recorrentes, o fato de os blogueiros possuírem e divulgarem 

seu perfil acadêmico e profissional nos blogs ou por meio deles; de muitos blogs serem 

mistos, ou seja, não abordarem apenas a temática proposta; de apresentarem maior 

quantidade de imagens, em contrapartida ao pouco uso de outros recursos, como vídeos 

ou animações e o fato de todos os blogs, quer por meio da configuração própria gerada 

pela plataforma, ou por meio de escolhas dos blogueiros, realizarem conexões entre o 

blog e alguns Sites de Redes Sociais (SRS).  A segunda pergunta foi: 

2. Como se dá a interação entre os participantes, isto é, blogueiro(s) e 

leitores em blogs sobre uso de tecnologia na educação? 



 A fim de investigar como a interação se dá por meio desses blogs, selecionamos 

apenas três entre os dez blogs analisados na fase exploratória da pesquisa, conforme os 

critérios expostos no capítulo de metodologia de pesquisa. Cada blog foi analisado a 

partir de um “Roteiro de Observação de Interação”, elaborado pela pesquisadora com 

base nas considerações teóricas propostas nos capítulos 2 e 3.  

 Por meio do primeiro eixo do Roteiro, “plataforma e ferramentas”, descrevemos 

por qual plataforma foram criados os blogs, bem como quais ferramentas foram 

inseridas neles. As ferramentas inseridas apontam para o maior ou menor grau de 

intimidade dos blogueiros com as plataformas, bem como para seus objetivos em 

estabelecer conexões com outros blogueiros. Nossas considerações também indicaram 

que apenas um dos blogueiros (Blog III) reconhece a relevância da inserção do espaço 

para comentários no blog. 

 No segundo eixo, “ferramentas e interação”, apresentamos algumas 

considerações de cunho teórico a respeito das ferramentas encontradas nestes blogs. 

Consideramos que, entre as ferramentas elencadas no quadro 1, apenas o espaço para 

comentários e as enquetes fechadas proporcionam o que Primo (2008b) denomina 

interação mútua, sendo também as ferramentas que propiciam interação entre 

interagentes humanos apenas. Como as enquetes abertas não foram encontradas nos três 

blogs selecionados para esta fase da pesquisa, debruçamos nossa análise sobre o espaço 

para comentários.  

 A partir da observação do que ocorre neste espaço, traçamos as considerações 

apresentada na última seção deste capítulo, que aborda o terceiro eixo do Roteiro: 

“participantes e interação”. Neste, nos propomos a analisar quem são e que ações 

realizam os participantes das interações que ocorrem no espaço para comentários.  

 Para isso, realizamos a leitura e classificação de 420 comentários em de acordo 

com o sentido das interações e as ações realizadas. Primeiramente, notamos que os três 

blogs possuem características diferentes no que diz respeito a quem estabelece 

comunicação com quem. No Blog I, há muitos comentários de leitores destinados 

diretamente ao blogueiro e apenas um comentário em sentido inverso, destacando a 

motivação do autor em publicar informação apenas, sem se preocupar com a criação de 

vínculos com os leitores e, por outro lado, a motivação dos leitores em estabelecer 

contato com o blogueiro, mas não entre si. No Blog II, destacamos a grande quantidade 

de mensagens sem destinatário expresso, bem como a troca de comentários entre os 

leitores, sem interferência da blogueira e, por último, no Blog III, notamos a 



reciprocidade entre leitores e blogueiro, que respondeu a maioria dos comentários 

publicados por seus leitores, sem haver, entretanto, trocas entre leitores apenas. Assim, 

as relações estabelecidas entre leitores e blogueiros variam nos três blogs.  

 Por outro lado, quando analisados de acordo com os quadros 13 e 14, os 

comentários mostraram pouca divergência em termos de ações tomadas. Em termos de 

predominância, notamos que, apesar de a maioria dos comentários se destinar mais de 

uma ação (por exemplo, concordar, elogiar e agradecer ao blogueiro no mesmo 

comentário), muitos deles se destinam a relatar experiências pessoais ou profissionais 

dos leitores. Há, de forma geral, pouca discordância e muita concordância com o que foi 

publicado e com os comentários de outros leitores. Alguns leitores também fazem 

algumas contribuições, por meio de indicações de links, além de fazer perguntas, incitar 

reflexão, pedir opinião e solicitar mais informações sobre o tema abordado. Vimos 

também que não há proposta de novos temas por parte dos leitores.  

 3. Na perspectiva dos blogueiros, como os processos de interação contribuem 

para o alcance dos objetivos do blog?  

 A fim de responder a terceira pergunta de pesquisa, convidamos todos os três 

que tiveram os blogs selecionados para a segunda fase dessa investigação, mas apenas 

um respondeu. Com base nas respostas e na comparação delas com as escolhas e 

práticas desse blogueiro, percebemos que há um descompasso entre como ele percebe o 

blog e o que ele faz nesse espaço, em especial no que diz respeito à interação. 

 O blogueiro responsável pelo Blog III, que participou da entrevista, afirmou que 

sua intenção ao criar o blog era publicar informações que sanassem a diferença que ele 

acredita existir entre a teoria e a prática pedagógica no que diz respeito ao uso das NTIC 

e que o espaço por ele criado faz uso apenas do pacote de recursos disponibilizados pela 

plataforma de criação de blogs escolhida, não tendo ele interesse em inserir outras 

ferramentas.  

 Também destacamos que, em quase todas as respostas, fica evidente que este 

blogueiro não percebe o blog como espaço para interação e debate, embora estes sejam 

possíveis. No entanto, entre os três selecionados para a segunda fase da pesquisa, este 

foi o que mais interagiu com os leitores. Vimos que este blogueiro responde a quase 

todos os comentários deixados no blog, embora não tenha assumido o “compromisso” 

de sempre fazer isso. 

  Reconhecemos, como maior limitação desse estudo, o fato de não possuirmos 

dados suficientes para conhecer a perspectiva de diferentes blogueiros sobre a interação, 



visto que dois dos blogueiros convidados não responderam às perguntas que 

compunham a entrevista. Esse fato limitou a pesquisa no sentido que suas respostas 

poderiam fornecer uma base para comparação entre seu posicionamento e o do 

blogueiro responsável pelo Blog III e enriquecer os dados obtidos por meio da 

observação dos blogs. 

 Outra limitação diz respeito à perspectiva dos outros envolvidos sobre o 

processo de interação. Por motivo de definição do escopo dessa pesquisa, nos detivemos 

apenas à investigação da ótica dos blogueiros. Os leitores, no entanto, também poderiam 

oferecer considerações sobre como veem os blogs e as interações que se dão por meio 

deles, fornecendo outra perspectiva sobre a interação que ocorre. 

 Observar e comparar a visão de diferentes blogueiros e leitores, por meio do uso 

de questionários e entrevistas, poderia ser objeto de pesquisas futuras. Outra 

possibilidade de investigação diz respeito à motivação para as ações realizadas por meio 

dos comentários, o que seria possível a partir de pesquisas focadas nos leitores de tais 

blogs. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 – Quadro das ferramentas mais comuns nos blogs acessados e sua descrição 

 

Recurso  Funcionamento 

Comentários Espaço destinado para publicação de mensagens acerca do conteúdo do 

blog ou direcionado para os interagentes (blogueiro ou outros leitores).  

Permalink Link permanente e intransferível para uma postagem. 

Blogroll Lista de indicações de outros blogs ou sites, elaborada e mantida pelo(s) 

blogueiro(s).  

Widgets Pequenos aplicativos (botões) e funcionalidades que podem direcionar 

os leitores a outros sites/programas ou oferecer serviços. 

Seguidores Ferramenta que exibe imagem e dados dos leitores que seguem o blog. 

Barras Conteúdo disponibilizado em formato de colunas, geralmente 

localizadas nas laterais dos blogs.  

Enquetes Pesquisas, geralmente de opinião que têm por objetivo de coletar votos 

dos leitores.  

Arquivos Registro dos posts escritos em um blog, mantidos em barra lateral e 

agrupados, geralmente, de acordo com a data de publicação.  

Trackback Mecanismo que envia uma mensagem automática a um blogueiro 

alertando que o conteúdo publicado em seu blog foi comentado em 

outro lugar da blogosfera.  

Tags  São palavras-chave ou termos sob os quais os posts de blogs são 

reunidos.  

 

  



ANEXO 2 – Roteiro para observação de interação em blogs 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE INTERAÇÃO EM BLOGS 

 

Plataforma e Ferramentas 

1. Plataforma utilizada para criação do blog 

2. Ferramentas disponibilizadas (com base no ANEXO 1) 

3. Formas de uso de cada ferramenta 

Ferramentas e Interação 

4. Classificação das ferramentas de interação segundo a teoria de Primo (interação 

mútua ou reativa) 

5. Classificação das ferramentas de interação segundo a teoria de Anderson 

(participantes da interação) 

Participantes e Interação 

6. Indícios de interações motivadas/iniciadas por leitores e pelo blogueiro 

7. Classificação de comentários por ação realizada 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ANEXO 3 – Relação de comentários extraídos dos Blogs I, II e III 

Blog Título do post Data da 

postagem 

Número de 

comentários na 

data da coleta 

I “Pesquisa na internet” 23/07/2011 48 

 “A internet na nossa vida” 30/06/2011 37 

 “Mudanças necessárias na educação 

presencial” 

15/05/2011 26 

 “Mudanças nos próximos anos com a 

internet” 

05/04/2011 11 

 “Aproveitar melhor o potencial da 

internet” 

25/03/2011 13 

II “Possibilidades infinitas de 

comunicação” 

18/08/2011 20 

 “Análise de conteúdo com o mapa 

TI” 

06/08/2011 15 

 “Artigo do João Mattar na revista da 

OEA” 

02/08/2011 88 

 “Nativos digitais” 27/07/2011 82 

 “Conferência de Pierre Lévy no 

Simpósio Hipertexto 2010”’ 

12/07/2011 15 

III “Uso pedagógico do Datashow” 06/04/2011 13 

 “As TICs, a escola e o futuro” 20/01/2011 37 

 “Os números de 2010” 02/01/2011 1 

 “Uso pedagógico de apresentações de 

slides digitais” 

17/07/2011 29 

 “Avaliação escolar e web 2.0” 26/06/2010 14 

 

Total de comentários: 449 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 – Tabela proposta por Wang (2008) para classificação de comentários 



ANEXO 5 – Entrevista  

 

Blog III 

Caro professor JC,  

Quero mais uma vez de agradecer por seu aceite para participar desta pesquisa. Como 

escrevi no último e-mail, a pesquisa tem como tema a interação entre os participantes de 

blogs. Como resultado da observação dos blogs que selecionei (o seu e os de dois outros 

professores), elaborei algumas perguntas, que compõem nossa entrevista. Elas 

encontram-se abaixo. Sinta-se a vontade para, além de responder, incluir outro(s) 

comentário(s) que julgar relevante(s). Caso surja qualquer dúvida sobre esta entrevista, 

entre em contato. Estou à disposição!  

Também gostaria de saber se você aceita publicar em seu blog um link que direcionará 

os leitores a um questionário a ser respondido por eles. O objetivo deste será 

compreender a perspectiva dos leitores sobre o assunto em questão.  

Fico muito grata por sua colaboração. 

Cordialmente, 

Laís 

Perguntas 

1) Qual foi a sua motivação para criar um blog sobre tecnologias na educação? Você já 

possuía alguma experiência no uso de blogs? Qual?  

 

Criei o blog Professor Digital porque havia na época, e ainda há, um certo "vazio" entre 

os discursos que tentam incentivar o professor a fazer uso pedagógico das TIC e as 

instruções práticas sobre como fazê-lo. O blog tenta, na medida do possível, oferecer 

textos com informações, instruções, orientações, reflexões e sugestões de práticas 

efetivas para o uso pedagógico das TIC. 

Eu uso blogs desde que eles surgiram (já nem me lembro quando) e eram usados 

basicamente por pré-adolescentes e adolescentes que faziam deles um uso como "diário 

pessoal" (foi assim que os blogs nasceram e proliferaram na net brasileira antes de 

serem usados também por jornalistas e profissionais de várias áreas). 

 

2) Seu blog foi criado pela plataforma Wordpress e possui algumas ferramentas 

(indicação de outros blogs, ferramenta de busca, links para redes sociais, espaço para 

comentários etc). Como foi o processo de escolha da plataforma e das ferramentas 



utilizadas no blog? Você já possuía experiência de uso da plataforma e das ferramentas? 

Houve alguma dificuldade durante a fase de escolha da plataforma e das ferramentas e 

de construção do blog? 

 

A escolha da ferramenta Wordpress deveu-se a possibilidade de coletar informações 

sobre o uso do blog (estatísticas) de forma rápida e simples. A escolha da versão ".com" 

ao invés da instalação do blog no meu próprio servidor se deveu à simplicidade. O 

objetivo ao criar o blog não era criar uma "coisa elaborada e cheia de apetrechos", mas 

sim criar um espaço simples ("clean") para publicar conteúdo. Eu também tenho blogs 

em outras plataformas (Blogger, por exemplo), mas o Wordpress é o que melhor me 

informa sobre os usuários. 

As ferramentas presentes no blog fazem parte de um pacote minimalista de recursos que 

podem colaborar com a navegação e interação dos usuários. O foco do blog é 

"conteúdo" e não "forma" ou "interatividade". 

3) Ainda a respeitos das escolhas feitas para a criação do blog, você pensou em alguma 

estratégia específica para o uso das ferramentas (quer dizer, escolheu alguma ferramenta 

com um objetivo específico definido)? Essa(s) estratégia(s) está/estão funcionando? 

Como você fez para esclarecer essa(s) estratégia(s) para os leitores? 

 

Como disse acima, a escolha das ferramentas baseou-se em um critério do tipo "quanto 

mais simples melhor". Só recebi uma sugestão, que eu me lembre, certa vez, para incluir 

nas ferramentas a possibilidade de "seguir o blog" (na época eu não havia incluído essa 

ferramenta ainda"). Não recebo sugestões de modificação da interface e só acrescento 

algo no blog (ferramenta) quando aparece algo novo que julgo poder ser interessante 

para o usuário. Como não há críticas e o número de leitores só tem aumentado nos 

últimos anos, suponho que esteja funcionando. 
 

4) Embora você não respondesse diretamente aos comentários de seus leitores durante 

um período (conforme especificado na página “nota de agradecimento”), esse espaço foi 

mantido aberto. Quais são os benefícios de manter esse espaço acessível aos leitores? 

Em sua opinião, há alguma limitação? Qual(ais) ? 

 

O "não compromisso de resposta" faz parte da opção de oferecer um "blog de consulta" 

e não um "blog de debate" ou um espaço para "criar polêmicas". Não tenho interesse em 

"debater no espaço do blog" os temas sobre os quais escrevo e me reservo ao direito de 

responder se quiser, a quem quiser e quando quiser. Todavia, nunca recebi nenhuma 

crítica ofensiva (raramente alguém faz uma crítica - via de regra só recebo elogios) e, 

como passei a receber, por vezes, comentários onde caberia algum comentário a mais de 

minha parte, ou um incentivo, ou um agradecimento, ou uma sugestão, passei a 

responder alguns comentários nessa linha de ação. 

Então, resumidamente, o "não compromisso de resposta" é parte integrante da 

concepção inicial do blog, que se mantém até hoje. Assim como se mantém até hoje o 

compromisso de não inserir propaganda ou divulgação de eventos (o blog não tem esse 

foco e não terá). 

 

5) Embora sejam muitos, você responde a maior parte dos comentários dos leitores. 

Você poderia, por favor, comentar quais os motivos para isso e que critérios você adota 

para a escolha dos comentários que responde? Como você gerencia a demanda de 



trabalho para interagir com os leitores? Você ainda utiliza outras formas de interação 

para se comunicar com os leitores (como e-mail ou via redes sociais)?  

 

Como dito acima, às vezes respondo porque o usuário solicitou uma resposta que julgo 

interessante prover. Outras vezes comento o comentário na tentativa de incentivar o 

usuário a usar as TIC. Outras vezes simplesmente agradeço. Como o blog não é um 

espaço de debate, não tenho uma demanda muito grande de comentários para responder. 

Geralmente as pessoas apenas agradecem e/ou opinam sobre o artigo que lêem. 
 

6) Nos comentários que analisei, há algumas interações entre os leitores. Como você 

percebe as interações entre leitores no seu blog? Você atribui alguma importância para 

esse tipo de comunicação? Já pensou em alguma estratégia para estimular essas 

interações? 

 

Como disse, o blog não tem como foco gerar debate, não pretende ser uma comunidade 

virtual e nem estabelecer uma "rede de relacionamentos"; razão pela não tenho a 

intenção de aumentar a interatividade dos leitores/professores no espaço do blog. 

Quando um leitor comenta outro, eu publico o comentário e, se quiserem replicar e 

triplicar, eu mantenho as réplicas e tréplicas até o momento em que isso não se torne um 

"debate". Esse blog não é um espaço de debate. (É importante manter o foco!). 

O debate de idéias entre leitores (essencialmente professores) é importante, mas deve se 

dar em um ambiente apropriado para tal (como um fórum de debate ou uma comunidade 

virtual de aprendizagem/colaboração).  
 

7) Em sua opinião, as interações que ocorrem no espaço para comentários contribuem 

para o enriquecimento de seus conhecimentos ou de sua experiência? De que forma?  
 

Sim, é claro que são importantes, e é por isso que escolhi também o Wordpress (onde 

tenho um bom controle estatístico e também sobre os comentários dos leitores). Os 

leitores/professores me dão indicações sobre o acerto da linha editorial do blog, sobre o 

impacto dos artigos publicados em sua prática cotidiana na escola, sobre a necessidade 

de se abordar novos temas e sobre o estado atual de proficiência deles (leitores) no uso 

pedagógico das TIC. 



ANEXO 6 - COMENTÁRIOS ANALISADOS 

 

Blog I 
 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

1 “Pesquisa na internet” 48 40 

 

Professora K disse... 

Prof. M, 

Muito interessante e pertinente este comentário de hoje. Acho uma tarefa árdua ensinar 

nossos alunos a tomar os devidos cuidados nas pesquisas feitas na internet, para 

trabalhos acadêmicos. Sinto que a maioria ainda não pesquisa realmente e simplesmente 

utiliza as primeiras páginas que aparecem no site de busca. Pior ainda, quando nem 

citam a fonte! Todo semestre enfatizo os cuidados que devem ser tomados, mas nem 

sempre funciona!!! Um abraço, 

23 de julho de 2011 21:40 

M disse... 

Prezado Prof M 

Estou fazendo curso de Metodologias e Gestão para EaD e concordo plenamente com 

seus comentários sobre a Pesquisa na Internet. Realmente na rede (www)encontramos 

coisa boas e ruins, basta que saibamos selecionar o que queremos e utilizarmos fontes 

confiáveis. A ferramenta é extremamente útil e necessária nos dias de hoje. 

Parabéns pela sua colocação. 

M 

25 de julho de 2011 17:31 

M disse... 

Professor a Internet é uma ferramenta fantástica, que se bem usada e direcionada, é 

somente benefícios. 

Existem duas faces, coisas boas e coisas infinitamentes ruins, cabe a cada um com bom 

senso, escolher o melhor. Oriento sempre aos acadêmicos a importância da citação, data 

e hora da consulta de determinado site, Muito pertinente o post sobre a pesquisa. 

Abraços! 

26 de julho de 2011 19:11 

E disse... 

Prof. M, 

Suas palavras são pertinentes dentro do contexto que vivemos hoje: de muitas 

informações e tecnologias. Neste sentido, o professor deve atuar como orientador e 

facilitador no processo educativo, mostrando e guiando os alunos na busca de 

informações fidedignas e confiáveis na rede. 

Sou profressora há 9 anos e percebo a mudança do nosso papel a cada dia. 

Também estou cursando pós-graduação de Met. de EAD. 

Abraço, Prof. D. 



27 de julho de 2011 14:20 

Sandra P disse... 

Prof M,  

Um texto muito interessante parabéns, hoje devemos ter cuido com os sites que 

acessamos, a internet é uma ferramente maravilhosa onde já não conseguimos viver 

mais sem ela, mas ao mesmo tempo devemos estar sempre a tentos e verificando os 

sites que realmete são confiaveis. 

28 de julho de 2011 20:35 

S disse... 

Prof.M 

Sou professora tutora e apliquei um dos ensinamentos da primeira aula do curso de 

metodologia e gestão EAD, um colega de tutoria reclamou do aluno EAD que quer 

reposta pronta e lembrei do que tinha aprendi na aula e hoje por coincidência uma aluna 

questionou me sobre credibilidade e o uso da internet como fonte e referências e o seu 

texto só validou o que orientei a aluna.  

Acredito que essa oportunidade será um grande diferencial aqueles que queiram levar à 

sério!!. 

Um abraço 

Prof.S 

28 de julho de 2011 23:08 

A disse... 

Professor M,  

A temática foi bastante discutida durante um módulos que tive na pós-graduação em 

Linguagem Jornalística que estou finalizando este ano. A exemplo do lado ruim foi o 

descrédito do Wikipédia que seria um ótimo objeto de estudo. Acredito que a internet, 

em grande parte, não tem sido aproveitada completamente como fonte de pesquisa, e 

sim como ferramenta de CtrlC/CtrlV, sendo essa uma das preocupações de professores 

hoje em dia. Por outro lado, a internet é a mídia do século e se bem utilizada é capaz de 

abrir vários caminhos. 

29 de julho de 2011 12:37 

prof. psico. F disse... 

Boa noite, professor. Com muita propriedade, o senhor pode salientar a riqueza deste 

recurso.Beijos 

29 de julho de 2011 21:17 

D disse... 

Olá Professor M, 

Infelizmente a Internet, assim como a maioria das tecnologias da informação, têm seus 

pontos fracos. Concordo que a confiabilidade da informação é algo importante em uma 

pesquisa. Assim, cabe a nós educadores orientarmos nossos alunos sobre as fontes 

confiáveis para as pesquisas na Web. Sabe-se que existem várias bibliotecas digitais nos 



portais e sites de universidades, faculdades, organizações, entre outros que oferecem 

documentos com uma valiosa fonte de informações e são confiáveis. Porém, a maioria 

dos nossos alunos não conhece esses repositórios de informações e, por vezes, realizam 

a pesquisa bibliográfica em fontes não confiáveis. 

30 de julho de 2011 11:39 

A disse... 

Olá professor M, de fato diante do imenso universo virtual que a internet nos oferece 

para pesquisa precisamos ter discernimento e bom senso para inferir diante das 

informações apresentadas, porém, creio que infelizmente muitos educadores/professores 

no Brasil ainda tem receio e limitações quanto ao uso dos recursos tecnológicos e 

conseqüentemente da internet e domínio técnico e intelectual suficiente para atuar com 

naturalidade, agilidade e aptidão para orientar os seus alunos. 

Consiste, assim, o risco em permitir que os alunos sigam com uma compreensão 

equivocada quanto ao uso da internet convertendo o uso em uma construção errônea. 

A / PREMIER – aluna pós-graduação Metodologia e Gestão EAD 

30 de julho de 2011 18:47 

C disse... 

A internet é um meio tecnológico que nos fornece uma grande concentração de material 

de pesquisa importante para enriquecer o conhecimento. No entanto, muitos alunos não 

conseguem utilizá-la de maneira correta para este fim. Nós professores nos deparamos 

com trabalhos-cópias de páginas da internet sem referências. Ensinar os alunos a utilizar 

a internet como ferramenta de pesquisa não é uma tarefa fácil, mas é necessário que o 

professor aja como orientador desse processo, pois a internet quando bem utilizada, 

funciona como um grande auxilio de pesquisa no processo de ensino-aprendizagem. 

31 de julho de 2011 15:30 

Profª A disse... 

Caros: 

Lendo os textos e respectivos comentários, cristalizo algumas reflexões que me 

acompanham há muito: 

- Será necessário tanta resistência e dor diante de propostas de novos modelos (sejam 

eles de vida, de valores sociais/religiosos/educacionais)? 

- Serão estas resistências decorrentes da sensação de falta de acolhimento diante do 

novo? 

- Qual é o grau de nossa sensibilidade, que nos deixa vulneráveis se não percebermos 

uma relação humanizada? 

Acredito na necessidade de sólido treinamento técnico dos tutores, com ênfase na 

valorização da humanização dos cursos EaD. 

31 de julho de 2011 21:08 

Profª F disse... 

Prof.M,  

Seu texto é um importante alerta aos usuários, principalmente aos estudantes.O 

Professor pode ser um "curador" do conteúdo a ser pesquisado como disse o Prof.João 



Mattar, mas o cuidado ao pesquisar, o aluno deve ter por hábito.Indicarei seu blog aos 

meus alunos!Abraços 

1 de agosto de 2011 15:45 

S disse... 

Gostaria de discutir aqui algumas opiniões sobre a metodologia de ensino da pós 

Metodologias na EAD, a qual esto uparticipando. Para mim, se fosse de uma outra 

forma, dificilmente eu poderia fazê-la, mas tenho medo quanto a onde vamos chegar 

com a nossa educação à distância. Vemos uma forma rápida e eficaz, onde esta a nossa 

disposição na net, todas as ferramentas para interagir com tutores, colegas, ....chats, 

etc...., biblioteca virtual, material para pesquisa e uma infinidade de coisas que sei lá se 

a gente vai conseguir usar todos os recursos...rsrsrs. Bem, eu acho tudo isso muito 

proveitoso, porém me preocupa o fato de estarmos contribuindo para uma sociedade 

cada vez mais separada, individualista onde cada indivíduo vive em uma ilha fechada, 

em frente a um micro, not ou net book, ou sei lá o que...Fico me perguntando se não 

estamos nos distanciando da forma de discipulado, onde o professor, mestre, tutor, sei lá 

como querem chama-lo, não tentava transmitir somente o conhecimento técnico ao 

aluno, e sim uma vivência, olhava o semblante via as dificuldades etc... Onde o bate 

papo dos intervalos de aulas, as gargalhadas, as piadas, a ida na lanchonete, o desabafo 

com os colegas quanto..."vamos sair depois da aula?"....bem...sei lá. A sociedade hoje 

esta cada vez mais nervosa, egoista....e se falando em saúde mental, será que tudo isso 

não contribui para também ficarmos assim, presos em uma tela? Olha....nada contra as 

ferramentas virtuais, só estou desabafando uma coisa que me preocupa... 

1 de agosto de 2011 15:47 

A disse... 

Prezado Prof. M, 

Sou Bibliotecária e estou fazendo o curso de Metodologia e Gestão na EAD.Esse post 

chamou-me a atenção por ser um assunto que lido diariamente, o fato é que nossos 

alunos não sabem pesquisar, não adquiriram essa cultura da curiosidade e anseio por 

desenvolver-se como pessoa e profissionalmente, o objetivo é somente "passar de ano" 

e em oposição a isso a pesquisa busca a criatividade. 

Abraços! 

L 

2 de agosto de 2011 15:08 

D disse... 

Prof. M, 

Concordo plenamente com a seleção e analise de fonte vindas da internet, muitas vezes 

nos deparamos com materiais incompletos e até mesmo imprecisos. Fui aluno de 

graduação na modalidade EAD, e como tal realizei muitas pesquisas na rede, existe a 

questão do copiar e colar, e como ex aluno EAD, aconselho a ler e reunir informações, 

fechar as páginas de pesquisas, para daí em diante desenvolver seu próprio raciocínio. E 

como vários colegas que aqui comentaram, tambem faço parte da Pós Graduação em 

Metodologias e Gestão para EAD!! Abraços 

2 de agosto de 2011 22:09 



F disse... 

Caro Professor Dr. M, 

Seus textos já me ajudaram muito a entender a EaD.  

Hoje sou aluna do Curso de Metodologias e Gestão em Educação a Distância e com 

certeza vamos recorrer ao blog para subsisiar nossas pesquisas. Este texto, em especial, 

é muito oportuno, para alunos e para todos nós que trabalhamos com a educação a 

distância.  

Grande Abraço e obrigada. 

M 

3 de agosto de 2011 00:36 

D disse... 
Realmente Prof 

temos uma tarefa árdua em ensinar os alunos a diferença de facilidade e qualidade. 

Mesmo qu a internet coopere com a facilidade de busca a leitura e interpretação ainda é 

a chave para uma pesquisa bem feita... 

Abraço 

D 

3 de agosto de 2011 11:14 

B disse... 

Caro Prof. M e Colegas, 

Muito bom o assunto e boas observações dos colegas, realmente devemos cada vez mais 

mostrar que o ctrl C/ctrl V, como já mencionado não leva a lugar nenhum, leva sim, a 

enganação de sí próprio. 

 

Como disse Alvin Toffler: 

 

"Os analfabetos do século XXI não serão os que não sabem ler ou escrever, mas os que 

não sabem aprender, desaprender e reaprender.” 

B 

3 de agosto de 2011 16:45 

Prof P disse... 

Prof M e colegas , gostaria de colocar um item para pensarmos , se a internet é uma 

fatastica ferramenta e facilita demais a geração Ctrl C e Ctrl V , onde o conteúdo nem 

sempre é proveitoso. O aluno quando chega ao EAD acaba sentindo dificuldades no 

desenvolvimento das atividades , isso seria por uma deficiencia do Professor atual que 

esta preso a paradigmas ou um erro de percepção do aluno que não percebe que o ensino 

mudou ? 

3 de agosto de 2011 23:39 

A disse... 

Prezado Professor M, 

Acredita-se que a internet sendo bem utilizado é uma ferramenta importante para 

pesquisas, tanto para os educandos quanto para os educadores. No entanto, nota-se que 



ambos muitas vezes não sabem utilizar este recurso. Onde, por um lado tem o educando 

na maioria das vezes usa para outros fins, enquanto que alguns educadores que dize: ”os 

alunos só sabem fazer Ctrl C e Ctrl V”. È sabido que cabe ao educador orientá-los e 

criar situações onde não bastará dar o comando citado acima. È lógico que não precisar 

fazer por ele , mas acredito que é preciso estender as mãos para eles, e dizer “ vamos lá 

eu te ensino.Sei que não será fácil e também sei que muitos educadores estendem as 

mãos , porém é preciso tentar, tentar tentar..... 

4 de agosto de 2011 18:18 

L disse... 

Prof. M 

Seus posts contribuiem bastante para a reflexão do ensino a distancia, sou estudante 

EaD, e tambem tive muita dificuldade no inicio de como usar as ferramentas necessarias 

para o aprendizado, mas como todo aprendiz, estou sempre buscando informações com 

pesquisas na internet. 

Parabens e Obrigada!  

L 

6 de agosto de 2011 21:00 

Prof T disse... 

Prof. M, 

na atualidade, nós professores, enfrentamos os problemas com pesquisas na internet 

realizada por nossos alunos. Para ele pesquisar significa ctrl+c e ctrl+v. Ensiná-los a 

pesquisar, selecionar, ler e refletir sobre a leitura para só depois produzir não é tarefa 

fácil. O que torna difícil e a falta de uma disciplina de informática para uso das 

ferramentas necessárias para a aprender a usá-las. 

Abç 

T 

7 de agosto de 2011 14:53 

Professor M disse... 

Prof. M, 

O Tema Pesquisa na Internet, deve ser realmente muito discutido, pois os jovens estão 

banalizando esta importante ferramenta. 

Acredito que uma inserção no ensino fundamental de disciplinas que levem os jovens a 

conhecer esta importante ferramente desde cedo e com responsabilidade, talvez no 

futuro possamos encontrar alunos com maior responsabilidade e não aquele aluno 

"CTRL C CTRL V". 

Prof. M 

Anhanguera Eduicacional - FAC IV 

7 de agosto de 2011 22:35 

D disse... 

http://trocadeideiaseducacao.blogspot.com 

8 de agosto de 2011 10:10 



L disse... 

Olá Professor M, 

Pelo que vejo, os alunos sentem bastante dificuldade em pesquisar na internet, pois em 

nenhum momento de sua vida escolar, apredem formalmente como pesquisar. Eu 

mesma fui ter uma aula na Pós Graduação de como pesquisar na Internet. É importante 

começar a pensar nisso... Um abraço, Profª. L 

8 de agosto de 2011 10:27 

L disse... 

Prof. M, 

Estou iniciando o curso de Metodologias e Gestão para EAD, pela AESA 

/RONDONOPOLIS-MT. Realmente, o uso da internet ainda é pequeno, pois muitas 

vezes não se sabe identificar o que é realmente proveitoso, já que há que se constatar se 

as fontes são confiáveis. Muito esclarecedor o seu artigo, o que me auxiliará para a 

proposição de atividades para os meus alunos. Obrigado e até breve. 

8 de agosto de 2011 12:08 

N disse... 

Professor M, concordo que a Pesquisa na Internet deve ser orientada pelos professores e 

outros com poderes para isso, evitando tal fragilidade da Internet, levando o aluno a 

interar-se a compreensão atrelado a certa competência. 

8 de agosto de 2011 21:24 

M disse... 

Profº M, 

Ao realizar a leitura desse comentário consegui constatar a dimensão no que se refere 

aos aspectos positivos e negativos, que para tanto não havia organizado total desafio 

para instruir alunos e filhos para a informação seguida dessa orientação para possa 

utilizar essa ferramenta de forma adequada, buscando fontes seguras, pesquisa em 

vários sites e uma sinteses dos conteúdos pesquisados e não cópias dos mesmos. Será 

uma tarefa árdua a conscientização dos jovem quanto esse aspécto, porém não 

impossível. 

9 de agosto de 2011 13:21 

Profª. L disse... 

Caro Prof. M 

Como orientadora de trabalhos de conclusão de curso verifico a dificuldade de muitos 

alunos em utilizar outras fontes de pesquisa senão a internet. Essa ferramenta realmente 

nos apresenta muitas informações, porém se não fizermos o uso adequado destas 

perdemos grande parte do seu potencial. Acredito que somente com o trabalho contínuo 

junto aos alunos, mostrando as formas corretas para a pesquisa e as características de 

um trabalho científico é que conseguiremos que a internet seja usada de forma correta e 

eficiente para o ambiente acadêmico. Um abraço 

9 de agosto de 2011 14:21 



T disse... 

Profº. M,  

Concordo com seus comentários, acredito que as pesquisas pela internet já são mais 

usadas pelos pelos alunos do que as pesquisas em bibliotecas.Importe que até mesmo 

nós educadores tenhamos discernimento quando fazermos uma busca. 

10 de agosto de 2011 11:34 

J disse... 

Prof. M, 

Muito bom o tema do seu comentário. Enfatizando a importância do professor na 

orientação de seus alunos, até mesmo para as ferramentas tecnológicas. 

Realmente há muito o que selecionar na internet. Cabe a cada um ser mais crítico e 

apurar as informações. 

Abraços, 

J. 

10 de agosto de 2011 20:33 

C disse... 

Caro prof. M, 

O seu texto me remeteu à notícia sobre um estudo que concluiu que o site Google 

prejudica a memória das pessoasmas melhora sua capacidade de encontrar informações.  

A pesquisadora Betsy Sparrow da Universidade Columbia nos Estados Unidos e uma 

das autoras do estudo, argumenta que isso não significa necessariamente que estamos 

nos “tornando menos inteligentes”, porém, mais “sofisticados” na tarefa de selecionar 

informações.  

 

Para quem tiver interesse, o título em português do trabalho é "Os efeitos do Google na 

memória: as consequências cognitivas de ter a informação na ponta dos dedos". Ele foi 

baseado em quatro experimentos realizados por três pesquisadores. E um deles, 60 

alunos da Universidade Harvard tiveram que digitar 40 sentenças com informações 

triviais e depois escolher quais deveriam ser salvas. O estudo concluiu que havia relação 

entre a falta de memória de certos estudantes e sua inclinação em salvar um número 

maior de frases. 

Quando sabem que a informação pode ser facilmente acessada, as pessoas se esquecem 

dela com mais facilidade. 

12 de agosto de 2011 12:07 

D disse... 

Prof. M, 

A linguagem escrita virtual deve ser adequada a realidade do aluno. Textos longo, em 

que o pensamento era construído através de uma discussão longa e ampla, não cabe 

mais na EAD (ou pelos menos nã deveria). A maioria dos que recorrem a EAD para 

obter informação, possuem restrições de tempo, e necessitam absorver o máximo de 

informação e conteudo em menor tempo. Desta forma os textos devem ser suscintos, 

rápidos e breves.. 

14 de agosto de 2011 23:03 



 
F disse... 

Prof M, 

concordo plenamente que o professor tem responsabilidade em ensinar os alunos a focar 

em questões importantes e na escolha de sites, é fundamental o incentivo da pesquisa e 

não das respostas prontas 

18 de agosto de 2011 11:19 

G disse... 

Prof M, 

Estou encantada com seu profundo conhecimento sobre EAD, sua competência ao tratar 

as questões de inserção das tecnologias não somente no uso acadêmico, mas em nossa 

vida como pessoas atuantes na sociedade. O compromisso de alertar nossos alunos 

sobre o discernimento nos caminhos que a internet nos coloca. As possibilidade são 

muitas, mas os riscos também. Parabéns. 

18 de agosto de 2011 11:55 

EAD! disse... 

Prof.M, 

Estou fazendo duas especializações no metodo EaD, e já consigo concluir que: A 

eficácia desta modalidade inovadora dependera de duas coisas: Do compromisso da 

instituição em oferecer conteúdos ricos que possam agragar valores e conhecimentos 

aos alunos, e instrutores realmente capacitados,especializados e com experiencia no 

conteúdo que irão abordar virtualmente; e também o compromisso do aluno que aderir a 

essa sistemática do formato EaD; levando a sério os estudos e pesquisas; se 

comprometendo com os seus objetivos propostos. 

Dessa forma esse relacionamento ainda que virtual terá plenas condições de ser eficaz 

para ambos. Senão; será disperdicio de recursos. 

19 de agosto de 2011 14:11 

EAD G disse... 

O tema proposto é de extrema importância, uma vez que a internet tem se tornado uma 

das principais fontes de informações nos dias atuais, no entanto nem tudo o que está 

disponível é confiável, acredito que o dever de todo profissional relacionado à educação 

é orientar seus educandos com relação a isso, e na medida do possível direcioná-los com 

dicas e filtros sobre sites que apresentam certa credibilidade. Abraço e até breve! 

19 de agosto de 2011 14:24 

Projeto G disse... 

Uma modalidade não tradicional, típica da era industrial e tecnológica, cobrindo 

distintas formas de ensino-aprendizagem, dispondo de métodos, técnicas 

e recursos, postos à disposição da sociedade. 

23 de agosto de 2011 05:10 

Profa. R disse... 

http://www.blogger.com/profile/11009173204705743464


Prof. M 

Muito bom o texto e suas considerações. É interessante como a internet falicita a vida 

do pesquisador. É uma importante ferramenta que pode auxiliar o professor no seu fazer 

pedagógico, mas infelizmente ainda temos em nosso meio profissionais que resistem à 

modernidade e tecnologia, e não procuram aprender a lidar com o computador. Adotam 

o seguinte discurso: "Já estou aposentando, então não tenho necessidade de levar essa 

ferramenta para sala de aula, meu conhecimento basta". 

28 de agosto de 2011 11:52 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

2 “A internet na nossa 

vida” 

37 34 

 

Acesso B disse... 

Prezado M, se eu não o conhecesse diria que o seu texto foi produzido por um 

psicanalista, que divide suas angústias, alguns aspectos da vivência e do comportamento 

humano, interrogações e expectativas em torno do que a internet é capaz de fazer com 

as relações humanas e o que nós somos capazes de fazer com o uso da internet. 

Obrigado pelo recado tão coloquial, tão direto, tão próprio para um momento da 

humanidade em que, às vezes não sabemos os limites entre o virtual e o presencial, o 

banal e o útil, o lixo e o aproveitável. Depois dessa reflexão reforço a minha convicção 

de que não podemos viver mais sem a convivência na rede, mas é preciso sabedoria para 

utilizá-la sem perder de rumo a nossa relação com os sentimentos, com o humano e com 

as relações do mundo presencial. 

30 de junho de 2011 20:58 

L disse... 

Prof. M, 

Acabo de assistir sua palestra no Saber em Ação. Gostaria que soubesse que concordo 

com suas colocações e sigo por esse caminho. Tenho tentado utilizar as ferramentas da 

internet como ambientes de aprendizado e incentivado meus alunos a isso. Não tem sido 

muito fácil, as vezes me sinto sozinha nessa trilha. Suas palavras hoje soaram como 

incentivo. Obrigada. Profª L 421. 

7 de julho de 2011 11:05 

R disse... 

Muito interessante este post. Mais interessante ainda foi a palestra proferida pelo 

professor M no "Saber em Ação" da Rede SESI/SP. 

7 de julho de 2011 23:22 

M disse... 

Professor M, acabo de assistir uma palestra proferida pelo senhor em 2009 no 

Congresso Sinpeem, dizendo como o senhor começou a trabalhar com a internet, o 

primeiro laboratório que o senhor viu na vida, o descredito dos colegas... Quantos 

ensinamentos.  



Sou fascinada com o seu trabalho! Felizmente já estive com o senhor pessoalmente no 

Núcleo Amigo do Professor (NAP) em Belo Horizonte.  

Trabalho no Ensino Básico e tento incentivar meus colegas a utilizarem as tecnologias 

em suas aulas. Tenho obtido algum sucesso. Mas quando fico desanimada, sabe o que 

faço? 

Entro no You Tube, neste blog e busco forças com o senhor. 

Seria um prazer receber sua visita no meu blog e ler um comentário deixado pelo senhor 

lá. 

(http://infoprofe2011.blogspot.com) 

Abraço de quem o admira muito! 

M 

14 de julho de 2011 17:01 

Professora K disse... 

Prof. M, 

Este seu texto me lembrou uma palestra do Pierre Lèvy que assisti neste final de semana 

(http://www.youtube.com/nehteufpe#p/u/3/ZLwgyui0Rxw), onde ele falava sobre a 

“gestão do conhecimento pessoal” e sobre o quanto de responsabilidade precisamos ter 

nas escolhas que fazemos frente a esta infinidade de informações disponíveis. É preciso 

realmente maturidade para aproveitar o que a internet tem de melhor! Abraço, Profa. K. 

18 de julho de 2011 20:10 

A disse... 

Caro professor M,  

Neste último final de semana tive o prazer de assistir a aula inaugural do curso de 

Metodologias e Gestão para a Educação à Distância, oferecido pelo Anhanguera 

Educacional, na minha unidade de ensino, isto é, na Faculdade Anhanguera de 

Rondonópolis - Mato Grosso. O senhor e o Professor Frederic Litto, presidente da 

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) nos estúdios da Anhanguera e 

nos, alunos, aqui em Mato Grosso e mais uma vez não pude deixar de me encantar com 

este novo mundo, onde as novas tecnologias nos permitem oportunidades maravilhosas 

de crescimento e conhecimento. Talvez este meu encantamento aconteça porque quando 

vim morar no Mato Grosso, no ano de 1982, para me comunicar com minha mãe que 

morava em SP, eu precisava usar um rádio, pois na fazenda não existia telefone. Desde 

lá quanto coisa mudou, cursei a pós-graduação em Supervisão Escolar oferecida pela 

UFRJ à distância, mas naquela época todo o material impresso era enviado pelo correio, 

as dúvidas eram tiradas com os professores por fax ou telefone e as provas presencias 

eram feitas nas instalações do 18º. Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) de 

Rondonópolis. 

Hoje, além de professora no curso presencial, desde 2010 tenho a oportunidade de ser 

tutora de algumas disciplinas oferecidas à distância, e ao ler o material da aula 2 do 

curso, passei a conhecer a história do EAD e senti que fui um dos personagens desta 

história, pois vivencie as 3 fases do EAD, do curso por correspondência ao EAD on-

line, entretanto, também percebi o quanto ainda tenho para aprender.....quantos 

caminhos novos a desbravar, games, mundo virtual 3D, Web 2.0, realidade virtual 

aumentada enfim uma infinidade de recursos educacionais.  

Também resolvi aceitar o seu convite e vim visitar o seu blog, e me deparo com este 

maravilhoso texto “A internet na nossa vida”, que me fez refletir sobre os perigos e as 



oportunidades da internet e de como é necessário um certo cuidado, um uso ponderado e 

orientado, sempre buscando aproveitar o que ela nos oferece de melhor. 

Assim, só me resta agradecer por esta oportunidade de aprender um pouco mais. 

Muito obrigada! 

Abraços 

20 de julho de 2011 21:57 

Professora K disse... 

Oi A, 

O que acho mais incrível de tudo isto é o período de tempo em que tudo isto aconteceu. 

Foi tudo muito rápido, não é mesmo? Um abraço, K. 

22 de julho de 2011 10:52 

A disse... 

Olá professora K, 

Exatamente, muito rápido, numa velocidade assustadora. 

Posso estar enganada.....mas acho que fizemos parte do mesmo grupo na atividade 

colaborativa do curso para tutores da Anhanguera em 2010, não foi???? 

Abraços 

23 de julho de 2011 14:02 

Professora K disse... 

Oi A, 

Não está enganada não... rsss... somos velhas conhecidas do mundo vitual... rsss... 

Muito bom encontrar pessoas conhecidas nesta pós! 

Um abraço! 

23 de julho de 2011 21:27 

prof. psico. F disse... 

Boa noite, Prof. M. 

Sou Prof da Anhanguera Educacional-unidade Pirassununga (SP) e asistir sua aula 

inaugural na pós em Metodologia e Gestão de Ead, além de uma experiência 

maravilhosa,foi extremamente enriquecedora a mim que estou adentrando mais nesse 

universo tão vasto. As discussões e reflexões propostas na aula e nos materiais da aula1 

e 2 abriram novas percepções sobre a Ead. Obrigada 

23 de julho de 2011 22:05 

Prof.S disse... 

Fazemos da internet um complemento de nossas vidas, assim como não vivemos mais 

sem o celular, sem o carro, sem a tv de plasma, com a internet é a mesma coisa, ainda 

com uma intensidade bem maior. Porém devemos saber dosar essa dependência. 

Devemos saber diferenciar o essencial do necessário....com a internet também é assim, 

muito bem colocadas as palavras do Prof.M nesse post. Parabéns 

26 de julho de 2011 20:01 



M disse... 

Prezado Prof M 

Interessante o seu material sobre a Internet em nossa vida. A tecnologia veio para 

resolver problemas que não existiam antes, movimentações em Bancos, lojas, empresas, 

governo, pessoas… E hoje, com muita qualidade, o ensino à distância. 

Temos que nos preparar para essas mudanças. É pra ontem... 

GRANDE abraço 

29 de julho de 2011 10:47 

J, PMP disse... 

Acho que o melhor aproveitamento da rede está associado à um certo nível de 

maturidade, como bem citou a professora Karina. Há uma infinidade de informações 

disponíveis e o processo de escolha deve ser criteriosa, conforme seu comentário, prof 

M. 

Também acho que esta experiência por trazer uma melhoria significativa para as aulas 

presenciais, com o opoio de novas ferramentas. 

1 de agosto de 2011 14:46 

RD disse... 

Boa tarde, prof. M, achei seu texto muito pertinente sobre a internet. Realmente 

vivemos na informação gerada pela web e claro precisamos ter uma preocupação com 

nossos filhos e netos para que façam esse uso de uma forma construtiva em relação ao 

aprendizado. Como foi meu primeiro acesso adorei suas colocções. R. 

2 de agosto de 2011 16:05 

E disse... 

Professor M! Estou fazendo pós-graduação em metodologias e gestão para educação a 

distância, pela Anhanguera Educacional S.A. e Mídias na Educação. Estou 

empolgadíssima e a cada aula que assisto fico mais encantada com o EAD. É importante 

que as pessoas saibam aproveitar a internet e realmente se utilizarem dela para seu 

crescimento e aprendizado. Parabenizo-o pelo espaço interessante e inovador que aqui 

encontrei. 

5 de agosto de 2011 17:46 

Prof. Sdisse... 

Maturidade, responsabilidade, dedicação, assim como em qualquer outra atividade, ter a 

internet na vida, sabendo distinguir os limites entre o virtual e o presencial,torna-se uma 

atividade prazeirosa, onde todos se beneficiam. Como tudo, a internet tem suas 

vantagens e desvantagens...e as vantagens são inúmeras, podemos pagar contas, 

encontrar receitas, assistir videos, se divertir, ESTUDAR, e o mais importante adquirir 

conhecimento. Prof M, excelente artigo!! 

5 de agosto de 2011 23:08 

M disse... 

http://www.blogger.com/profile/05034279271676650592
http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018


Caro Professor M,  

Após assistir uma palestra sua autoria em uma formação na rede de escolas Sesi de SP, 

eu comecei a me preocupar mais com o meu jeito de ser professor. Lembro que na 

citada palestra, o sr. mostrou um vídeo onde os jovens viviam o mundo da tecnologia e 

depois entravam para a sala de aula que observava a mesma monotonia de uns 150 atrás. 

Decidi mudar o jeito de dar aulas utilizando mais as novas TIC's. Já tinha um blog 

montado, mas nunca havia tido coragem para utilizá-lo em sala de aula. Aventurei-me e, 

seguindo seus conselhos, passei a tentar ser um professor cada vez mais orientador e 

delimitador do conhecimento do que um retransmissor de conteúdo. Estou também 

tentando me aperfeiçoar neste ramo fazendo a pós para ser especialista em EAD.  

Sobre esta postagem, eu teria um ponto a discutir. Como e em que a internet vai mudar 

o contexto social da vida humana? Pela realidade que vivo, dando aulas nas escolas 

estaduais de SP, percebo que muitas crianças ainda não sabem o valor da internet. Claro 

que tudo sobre contatos e redes sociais, mas não entendem o poder de conhecimento e 

cultura que têm nas mãos. Muitos têm vários perfis na rede, mas não sabem formatar 

um texto por exemplo. Caso precisem digitar um currículo pedem ajuda. Não estão 

preocupados em aprender essas coisas. Com isso, acredito que cada vez mais a internet 

vai criando "guetos" e vai dividindo a sociedade em aqueles que sabem utilizar e 

aqueles que não irão aproveitar nada! 

Abraços e obrigado por dividir o conhecimento conosco! 

7 de agosto de 2011 18:38 

D disse... 

muito bom este Post... 

e sempre importante refletir... 

estamos sabendo usar os beneficios da internet??? 

refletirmos!! 

8 de agosto de 2011 09:45 

M disse... 

Realmente a Internet hoje em dia tem se tornado uma febre universal; muitas pessoas 

estão alienadas, deixando seus compromissos, até mesmo de sair de casa com amigos e 

familiares para ter relacionamentos virtuais, que na maioria das vezes nem sabe com 

quem realmente estão se comunicando, quem são? De onde são? E quais são suas 

verdadeiras intenções na rede virtual. Acredito que tudo em nossa vida precisamos 

ponderar, estabelecer limites, tempos e caminhos a ser percorridos para alcançarmos 

sucesso e crescimento profissional. Devemos usufruir forma adequada dessa ferramenta 

prática e poderosa para pesquisa, estudo, comunicação, adquirindo assim um 

crescimento intelectual, pessoal e profissional. 

9 de agosto de 2011 13:46 

RD disse... 

Boa a tarde a todos do blog e ao prof. M, ontem postei um comentário mais não foi 

registrado. Estou aproveitando o curso de EAD da faculdade Anhanguera para realizar 

os comentários e a partir dessa atividade aprendi como o universo da web é enorme e 

apresenta facilidades que auxiliam na construção do conhecimento. R 

http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018


10 de agosto de 2011 15:46 

RD disse... 

Boa a tarde a todos, vamos fazer uma pequena reflexão sobre como adquirir 

conhecimento, sem sair de casa, pois atualmente com nossa vida tão corrida e a falta de 

tempo, é fundamental a utilização de ferramentas. Sim quase todos os comentários 

referente ao nosso assunto principal o uso da net, aponta e demostra a importância dessa 

ferramenta. Nossos filhos, netos e as gerações seguintes não vão deixar de usar a web e 

fica muito claro que a internet é uma facilitadora na educação, no entanto não podemos 

esquecer que professores tb são fundamentais mais podem ajudar de uma forma não tão 

convencional ou seja sala de aula. Prof. M seu cometário é pertinente ainda mais que o 

senhor relata o papel da internet sem deixar de faazer um alerta sobre a não inversão dos 

valores e a falta de conhecer o mundo real e o mundo virtual e suas limitações. Não 

podemos permitir que a internet seja usada para fins de geram apenas lucros ou que 

sejam divulgados apenas golpes e outras coisas que nem vale apena comentar. Espero 

que a ccada dia a web seja usada de forma produtiva. R. 

10 de agosto de 2011 16:04 

RD disse... 

Boa tarde, gostaria de aproveitar um comentário de um colega tb professor como eu, 

sobre o uso da internet nas escolas públicas. Acredito como já havia comentado que é de 

fundamental importância demostrar a todos os alunos que a internet não se concentra 

somente em jogos, lazer, atividades que geram apenas birncadeiras, precisamos sim ter 

essa consciência que como educadores tb precisamos estar atentos a nossa postura 

dentro e fora da sala de aula, foi um comentário extremamante pertinente e que cabe a 

cada um dos educadores e não somente os educadores mais os pais a começar a ensinar 

as crianças a real importância na consrução do aprendizado utilizando as ferramentas da 

web. Peço aos colegas que reflitam sobre esse aspecto do uso da web e a abertura que o 

prf. M está permitindo com suas colocações. R. 

11 de agosto de 2011 14:36 

RD disse... 

Boa noite, aproveito para expressar que somente ao iniciar a pós-graduação em EAD 

estou tendo a oportunidade de conhecer melhor como funciona esse universo de 

aprendizagem. Através das atividades podemos e devemos interagir com nossos 

colegas, aproveitando cada mensagem para dividir e ampliar nosso conhecimentos.R. 

12 de agosto de 2011 18:22 

m.ead disse... 

Prof. M 

Concordo inteiramente com o sr., quando as pessoas se perdem no mundo virtual há um 

grande atraso ao desenvolvimento desse ser humano, e sua vida passa como um livro 

com folhas em branco. Porém os indivíduos que utilizam a internet como fonte de 

pesquisa e estudo, ou desenvolvimento profissional tem em mão uma ferramenta 

extremamente poderosa. 

Este blog é um grande exemplo dessa maravilhosa ferramenta tecnológica. 

M 

http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018
http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018
http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018
http://www.blogger.com/profile/11455516138495040657


15 de agosto de 2011 02:00 

T disse... 

Profº M, 

Na realidade em que vivemos o acesso a internet é uma ferramenta indispensável, que 

se não usada com bom senso acabar prejudicando qualquer pessoa que a utilize. Ter este 

discernimento cabe a cada pessoa independe do que busca nesse novo meio de 

comunicação, e acredito que as gerações futuras que crescem com a internet tão 

constante e presente no dia a dia saberão lidar melhor com essa administração de 

conhecimento do a nossa geração que viu subitamente a explosão da interatividade no 

mundo. 

16 de agosto de 2011 12:00 

RD disse... 

Boa a tarde a todos, realmente todas as pessoas concordam com o professor M, desde as 

postagens mais antigas bem como as mais recentes. Acredito que ficou claro a 

importância da internet na vida de todos nós. E nossa reflexão em como usar essa 

ferramenta tão especial e maravilhosa. Será que sabemos usar de fato ou viajamos no 

mundo de ilusões que a web apresenta á todos nós. Deixo para os colegas pensarem 

sobre o assunto. R. 

16 de agosto de 2011 14:56 

Prof P disse... 

Hoje é impossível se viver sem internet e sem um celular. Quando pensamos em um 

passado tão recente,dias atras assistia uma novela atinga em que o personaligem dizia 

..."temos que esperar tão pessoa chegar em casa, pois não temos como falar com ela"... 

Hoje falamos com qualquer um e acessamos qualquer informação de qualquer lugar...é 

dentro desse cenário que o ensino a distência cada vez mais esta fixando raízes. 

20 de agosto de 2011 14:14 

l disse... 

Prezado Prof. M, meus alunos de um curso de EAD estão encontrando muitos 

obstáculos para encontrar campos de estágios que os recebam porque os profissionais 

alegam que o curso que eles frequentam não tem qualidade já que é um curso semi 

presencial e isso é uma grande injustiça. Como podemos lidar com a questão do 

preconceito que existe contra esta modalidade? 

21 de agosto de 2011 12:41 

RD disse... 

Prezados colegas e alunos do EAD, sobre o comentário de nossa colega sobre a 

dificuldade dos alunos de EAD em conseguir estágios, acredito que esse problema logo 

estará solucionado pois está muito claro a importância e o crescimento da EAD. Penso 

que podemos estar diante de pessoas que não tem acesso de como funciona um curso a 

distância, talvez isso esteja deixando as pessoas pessimistas em relação ao 

conhecimento adquirido do aluno em um curso de graduação através da EAD. Acredito 

que todos os profissionais devam ser multiplicadores da importância e do bom 

http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018
http://www.blogger.com/profile/15263158542377701018


aprendizado nos cursos atualmente. Penso em união dos professores para não ocorrer 

dificuldades a esses alunos que são com certeza muito esforçados, abraços R. 

23 de agosto de 2011 14:22 

L disse... 

Professor M, também que parabenizá-lo pelas sábias palavras e citações de fatos 

corriqueiros que nos deixam reféns da internet, ou do mundo virtual. Seria interessante 

abrirmos um amplo debate nacional, envolvendo educadores e família para resgatarmos 

milhões de jovens alienados com a rede mundial, seja através dos jogos ou pelas 

amizades virtuais que como citaste, " quando mais amigos virtuais, menos amigos 

presenciais". Precisamos resgatar a cumplicidade, o carinho, a saudade e principalmente 

o amor entre as pessoas. 

24 de agosto de 2011 10:37 

Blog D disse... 

Boa noite professor M 

Iniciei meus estudos na pós em Metodologias e Gestão para Educação a Distância. Ao 

receber o convite, ainda estava permeada por pré conceitos relacionados a EaD. Mas, ao 

entrar em contato com este processo de ensino aprendizagem, surpreendi-me 

positivamente com o modelo interdisciplinar; recebendo a contribuição também de seus 

textos.  

A partir desta experiência, considero espaços como este para atualização e debates, 

como fundamental para a divulgação da EaD. 

Obrigada 

D 

27 de agosto de 2011 20:17 

t disse... 

Prof M: realmente tudo que o sr escreveu neste artigo é uma preciosa verdade e 

importante ensinamento.Estou agora começando em EAD e essa forma de aprendizado 

é a mais adequada para usarmos inteligentemente a internet em nosso proveito e 

também no futuro ajudarmos e orientarmos outras pessoas. Quero felicitá-lo pelo seu 

brilhante trabalho. 

28 de agosto de 2011 18:07 

Tecnologia na Educação disse... 

Olá Professor M,sábias palavras sobre o uso da internet atualmente. 

Percebemos que as pessoas não a ultilizam de forma significativa ao aprendizado e sim 

com formas banais como fofocas,difamações,etc.A internet oferece um campo muito 

muito vasto em relação ao conhecimento de vários assuntos. 

Tenho uma amiga que buscou na internet vídeos e cursos sobre maquiagem e hoje é 

uma maquiadora em um salão de beleza. 

Isso quer dizer que ela buscou aspectos positivos e usou a favor de sua aprendizagem 

buscando novos conhecimentos para vida profissional. 

Que bom fosse se todos pudessem ultilizar da mesma forma. 

http://www.blogger.com/profile/00483288324875799389


30 de agosto de 2011 10:08 

Tecnologia na Educação disse... 

Olá Professor M! 

Adorei sua postagem,pois mostra a preocupação de não apenas inserir a EAD nos 

cursos e sim incluir de maneira adaptada para que as pessoas se familiarizem com esta 

modalidade e os recursos tecnológicos existentes. 

Abraços. 

30 de agosto de 2011 10:33 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

3 “Mudanças necessárias 

na educação presencial” 

26 21 

 

M disse... 

Professor M! 

Indiquei a leitura de seu artigo para os meus cursistas do Curso de Blog do Portal 

Educarede. Eu concordo que ainda temos muito para mudar na educação presencial. Os 

que resistem à educação à distância provavelmente não a conhecem. É preciso que a 

educação presencial também seja redimensionada nos modelos da EAD, com muito 

mais autonomia, interatividade e colaboração por parte dos alunos. Abraço! 

16 de maio de 2011 23:25 

A disse... 

Olá, Professor!!! 

Tudo bem? 

Destaco miha parte preferida do artigo: 

..."No primeiro ano, as atividades aconteceriam mais na sala de aula. Haveria uma 

ênfase maior na aprendizagem do uso das tecnologias digitais feito no laboratório até o 

aluno ter o domínio do virtual e poder fazê-lo a distância. Algumas disciplinas teriam no 

máximo, nesse primeiro ano, vinte por cento de atividades a distância. Do segundo ano 

em diante, a porcentagem de EAD poderia aumentar até chegar a metade em sala de 

aula e metade a  

distância..." 

Pois, penso que muitas vezes esse pouco conhecimento sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem ou medo e insegurança quanto ao uso do computador faz com que muitos 

alunos desistam de seus sonhos e o contato com as ferramentas da aprendizagem trará a 

ele segurança, auto estudo, confiança e aprendizagem. Nós como educadores devemos 

oportunizar os educandos às descobertas dentro das possibilidades de cada indivíduo 

visando sua formação moral, intelectual e profissional partindo do princípio. 

 

Atenciosamente 

Professora Tutotora EAD A 

23 de maio de 2011 12:26 

I disse... 

http://www.blogger.com/profile/00483288324875799389


Olá, 

Acredito que já tenha te mandado há alguns meses esta proposta, mas envio de novo 

caso tenha mudando de opinião. Trabalho em uma empresa de Comunicação e 

Marketing e gostaria de te propor uma colaboração para uma campanha de publicidade 

em Blogs, cuja temática é justamente educação. Pagamos 25 euros pelo trabalho. 

Por favor, caso esteja interessado, entre em contato comigo no e-mail: t...  

Atenciosamente, 

T 

8 de junho de 2011 10:26 

M disse... 

M e A: 

Obrigado pelas contribuições e pelo apoio para realizar tantas mudanças necessárias na 

educação presencial. 

Abraço 

M 

30 de junho de 2011 19:05 

Adisse... 

Professor M! 

Excelente artigo e que nos faz refletir nas mudanças que já vem ocorrendo na Educação 

Brasileira. 

Abraço, 

A 

26 de julho de 2011 13:04 

Professora K disse... 

Prof. M e demais colegas, 

Estava lendo um texto sobre o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, divulgado 

em 1932, que defendia “[...] a substituição de uma aprendizagem passiva pela 

construção do conhecimento [...]” (apud MATTAR, 2011), e me peguei refletindo: 

estamos lutando por isto há tanto tempo!! Faz tanto tempo que percebemos o desgaste 

da escola tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento. Mesmo assim, 

ainda encontramos muitos professores e grande parcela da sociedade acomodada na sua 

posição de poder, preconceituosos perante todas as tentativas de mudança desta 

realidade. Mas enfim, ainda acredito na possibilidade de mudança! 

26 de julho de 2011 17:31 

K disse... 

Olá Prof. M!! 

Sou Assistente Social e confesso que há dois anos atrás tinha preconceito em relação à 

educação à distância, via este ensino como vago, visão que muitos profissionais tem.  

Há 1 ano e meio fui convidada a ser tutora presencial de um curso de serviço social 

EaD. Sinceramente, no começo tive muita resistência, até conhecer este fascinante 

mundo da educação!!! Minha opinião mudou radicalmente e hoje vejo que o aluno que 

cursa a educação a distância tem uma visão muito mais abrangente que o aluno da 



educação presencial: ele tem muito mais curiosidade, e por utilizar o computar como 

ferramenta educacional, não se contenta só com o conteúdo obrigatório, ele sai em 

busca de mais informações como se sedentos de algo mais!!! 

Excelente artigo, realmente devemos remodelar a educação para que o estudante tenha 

maior autonomia na busca da sua formação! 

Abraços 

27 de julho de 2011 18:01 

prof. psico. F disse... 

Boa noite. Essa semana me perguntaram se eu faria um curso Ead. Respondi com muita 

certeza "Sim, como já fiz." Creio que esta questão é fruto do preconceito ainda existente 

quanto a Ead, desconsiderando que para o sucesso de qualquer curso (Ead ou 

presencial) a autonomia do aluno, seu interesse e comprometimento importam 

muito.Beijos 

31 de julho de 2011 21:00 

Prof.S disse... 

Bom dia a todos! 

A Educação precisa avançar na mesma velocidade em que os recursos tecnológicos 

avançam, nas graduações presenciais, muitos recursos são utilizados, e na EAD, isso 

não pode ser diferente, demanda inclusive o máximo de recursos, para isso a 

capacitação dos profissionais que lidam com o acadêmico presencialmente, é muito 

importante para o auxilio do uso das ferramentas aos ambientes virtuais de 

aprendizagem. Muitas mudanças são necessárias, e cabe aos educadores orientar essa 

interação!! 

1 de agosto de 2011 11:11 

R disse... 

Olá! 

Também indicarei esse artigo aos alunos dos cursos que trabalho (Administração e Eng. 

De Produção). Diante da ainda resistência de alguns é importante que leiam mais sobre 

as propostas da EAD. Realmente é um desafio inserir a EAD num ambiente habituado a 

educação tradicional, onde de um lado há alunos que reclamam das aulas tradicionais e 

outros que reclamam dos ambientes virtuais de aprendizagem, os do segundo grupo 

talvez por ainda não entenderem sua proposta ou por dificuldades em desenvolver 

autonomia, característica que esta modalidade exige. Mas mesmo diante de muito a ser 

feito, acredito que algumas barreiras já caíram pois o avanço tecnológico segue em forte 

ritmo, o número de pessoas com acesso a tais recursos tem crescido e algumas 

Instituições de Ensino estão incluindo em seus currículos disciplinas em ambientes 

virtuais. Ainda que a passos lentos estamos avançando na EAD. 

Abraços 

2 de agosto de 2011 00:31 

M disse... 

Prof M 

 



Realmente a educação presencial está numa zona de conforto, saudável e ultrapassada. 

Há necessidade urgente de mudança...O EaD que o diga... Precisamos preparar o aluno 

para as reais necessidades do mercado, e parar fingir que ensinamos e os alunos 

fingirem que aprendem... NÃO ADIANTA! o mercado está cada vez mais exigindo 

competencia... 

GRANDE ABRAÇO 

2 de agosto de 2011 09:48 

A disse... 

Olá Professor M, 

De fato professor, a realidade hoje "grita" por uma reorganização total da produção e 

distribuição do conhecimento... o momento, realmente, exige a sensibilidade para se 

conscientizar da necessidade de superar o paradigma conservador. 

3 de agosto de 2011 00:07 

V disse... 

Parabéns Professor M, seu texto veio sanar muitas dúvidas e inseguranças de uma 

iniciante no contexto EAD. Iniciei uma Pós Graduação em Metodologias e Gestão para 

Educação a Distância e devo confessar, no início me sentir um pouco de "pé atrás" com 

este curso. Sou educadora a alguns anos e digo: trazemos conosco ainda, raizes de uma 

Educação tradicional, formalizada, presencial, com quadro negro e giz. 

É um pouco complicado mudar estes conceitos, porém a cada dia no decorrer deste 

curso, percebo a seriedade e necessidade de que realmente exista a Educação a 

Distância. Acredito que através dela, podemos atingir várias classes sociais e de 

diferentes localizações geográficas, além de formar o aluno pesquisador, aquele que se 

auto disciplina e corre atrás da aquisição de seus conhecimentos. Estou encantada com 

seu artigo bem como a EAD como um todo.  

Mais uma vez parabéns pelo belo trabalho. 

3 de agosto de 2011 11:11 

L disse... 

Olá P, 

Indique seu texto para muitos colegas professres que tem preconceito em relação a 

educação a distância. 

Abraços,  

Profª. L 

8 de agosto de 2011 15:22 

M disse... 

Olá Professor, 

Fui aluna de um curso presencial e um a Distância, o curso feito pela EAD para mim foi 

muito mais desafiador e proveitoso, pelo uso constante das tecnologias digitais, 

facilitando a aprendizagem, pelos desafios, projetos e pesquisa, passei por mudanças na 

organização de tempo para o estudo, pois não dão conteúdos prontos o aluno tem que 

estudar e buscar e construir conhecimento. 



9 de agosto de 2011 14:34 

Prof P disse... 

Ola ! 

Outro dia estava vendo uma pesquisa onde demonstra que os cursos de EAD , tem como 

caraterísticas pessoas com mais de 30 anos , e que os professores tinham grande 

dificuldade em acompanhar a evolução tecnologica.  

Da parte dos alunos , penso que a maturidade auxilia no entendimento do EAD, pois na 

base escolar , sempre presencial , não se tem uma melhor conscientização de que 

durante toda a vida seremos cobrados por resultados individuais que se somam ao 

coletivo. Já os professores concordo com a zona de conforto , afinal 1 + 1 sempre foi 

igual a 2. Mas hoje em dia precisamos de pessoas que façam virar 3 , 4.... 

18 de agosto de 2011 12:59 

S disse... 

Professor M!! 

Parabéns pelo artigo, esse artigo nos faz refletir na maneira que fomos encaminhados 

para nos tornarmos bons profissionais e de como precisamos estar abertos e inseridos 

nas novas tecnologias e aprendizados para formarmos futuros profissionais. Ser 

professor nos dias de hoje não é uma tarefa fácil pois precisamos além de dominar a 

téoria estarmos inseridos no contexto virtual que os nossos alunos dominam a fim de 

transmitir de forma interessante o conteúdo pretendido. 

Abraço 

25 de agosto de 2011 21:43 

G disse... 

A cada aula percebo como é urgente a mudança de estratégias em sala de aula, aliadas 

aos recursos que a EaD nos proporcionam. ProfªEsp. G 

27 de agosto de 2011 18:20 

T disse... 

Profº M! 

Realmente o quadro da educação no país precisa ser repensado e reestruturado, inovar 

estimulando os alunos para que busquem o saber não por obrigação, mas sim por 

interesse é um passo facultativo para a construção de um ser humano. 

29 de agosto de 2011 10:46 

N disse... 

Sendo a organização e a prática pedagógica elementos báscos importantes para 

consolidação do ensino aprendizagem se faz necessário o comprometimento e a 

compreensão do conhecimento de gestores e docentes com a educação. Assim 

posteriormente teremos indivíduos capazes de caminhar por si só. 

29 de agosto de 2011 13:19 

R disse... 



Com certeza é lamentável que no mundo em que vivemos cercados de tecnologias, 

ainda ficamos inerte a tudo isto e insistimos mesmo com uma gama de possibilidade em 

utilizá-las, estagnamos num modelo de educação “emperrado” onde só o professor 

expõe o conteúdo, concordo quando refere que devemos proporcionar desafios ao aluno 

pois as experiências gera crescimento. 

30 de agosto de 2011 12:59 

Post Título Nº de 

comentários 

colhidos 

Nº de 

comentários 

analisados 

4 “Mudanças nos próximos 

anos com a Internet”  

11 10 

 

A disse... 

Olá Professor, sou aluno de EaD na UFSC em Adm, empresário na área de TI e venho 

me descobrindo apaixonado pelo marketing digital. Seu post apresenta com muita 

propriedade a Web 2.0, com toda a ênfase nos relacionamentos e no compartilhamento 

do conhecimento humano.  

O que vemos hoje na internet vem da necessidade humana de estarmos conectados, de 

sermos vistos e ouvidos. Passamos da posição passiva de meros ouvintes e leitores a 

autores de blogs, de podcast e webcasts que ganham o mundo literalmente em segundos. 

Nossos laços de amizade nas comunidades que participamos nas mídias sociais 

estendem além mar as boas relações como também nos distanciam do calor dos contatos 

físicos. Sem sombra de dúvida um novo mundo explode a nossa volta e ainda falaremos 

muitos estas mudanças. 

17 de abril de 2011 20:33 

N disse... 

Olá Professor!Em minhas pesquisas encontrei alguns de seus artigos e o link para o seu 

blog!Estou seguindo seu trabalho e aprendendo mais com sua experiência e 

conteúdos!Obrigada! 

18 de abril de 2011 20:36 

C disse... 

Inteiramente de acordo, professor. Eu só acrescentaria que essa nova realidade atenua 

ainda mais a linha fronteiriça entre capacidade de emancipação e de submissão de cada 

cultura. A oferta de informação aberta nos obriga a que sejamos capazes de manter e até 

de incrementar o sentido crítico para que as novos recursos possam ser utilizados em 

benefício da sociedade em que vivemos, esteja na latitude que for. Para que dessa 

forma, a experiência dos povos considerados desenvolvidos que possam servir aos ainda 

em desenvolvimento possam estar condicionados por eles e não sejam seus 

condicionantes. 

25 de abril de 2011 17:09 

prof.T disse... 

http://www.blogger.com/profile/09424751263074376670


Caro professor M, a sua colocação da valorização das relações humanas em meio a 

evolução tecnológica para mim pareceu muito relevante para os nossos tempos de 

comunicadores instantâneos e celulares. Abraços. 

4 de maio de 2011 21:27 

D disse... 

Olá Professor, sou estudante de Pedagogia da UFPE, estou cursando a disciplina de 

TICs e me encontro cada vez mais apaixonada por esse casamento da Educação com as 

TICs. Seus textos estão me auxiliando muito na construção de novos saberes, o que 

acabou me levando a perceber o quanto o educador esta carente de novos 

conhecimentos nessa área, pois para acompanhar essas mudanças, com a internet em 

nossas vidas, precisamos esta melhor preparados para usar essa ferramenta a nosso 

favor. 

17 de maio de 2011 23:20 

P disse... 

Caro professor M, 

Estou muito feliz por ter encontrado seu blog.  

Suas palavras sõ realmente muito inspiradoras na minha vida. Muito obrigada por 

dividir seu conhecimento. Meu nome é S e sou estudade de Pedagogia da PUCRS e 

gostaria de dizer que suas palavras me ajudam muito!!!!! 

22 de junho de 2011 16:08 

D disse... 

Prezado M, 

Parabéns pelo post, que apresenta as mudanças que a tecnologia da informação e, em 

específico, a Internet tem proporcionado em nossa sociedade.  

Concordo com suas palavras: "Cada vez tudo está mais a mão, mais fácil, mais 

impactante (3-D), mais flexível, mais “clouding” (na nuvem)." No entanto, acredito que 

o grande desafio é fazer com que todos, inclusive as pessoas com necessidades 

especiais, idosos e excluídos digitais possam participar ativamente destas mudanças e 

inovações em nossa sociedade. 

Na sociedade atual as tecnologias da informação e comunicação são ferramentas chave 

para integração e comunicação das pessoas, porém estas mesmas tecnologias, em 

grande parte, não estão sendo desenvolvidas de forma a incluir as pessoas com 

necessidades especiais e idosos, tornando uma nova barreira para estas pesssoas e 

impossibilitando o uso. 

30 de julho de 2011 12:02 

M disse... 

Olá professor, realmente tem que haver mudanças principalmente em nós como pessoas 

e profissionais nessa geração em que a internet toma conta. Temos que desenvolver 

habilidades em dominar essa tecnologia, onde nossos alunos e filhos navegam e 

dominam com facilidade. Tendo acesso a todos conteúdos, entretenimentos, vídeos, 

músicas com rapidez. E informações em tempo real. Temos que estar preparados para 

enfrentar esse mundo tecológico. 

http://www.blogger.com/profile/11999280209233343028


9 de agosto de 2011 14:53 

I disse... 

É por esses motivos todos citados pelo professor que podemos enxergar como a 

educação a distância vem pra sacudir esse universo, a sociedade está totalmente ligada 

ao mundo novo, a era digital, não poderia ser melhor o fato de podermos ganhar cada 

vez mais conhecimentos dentro do mundo mágico que é a Tecnologia! 

23 de agosto de 2011 11:50 

V disse... 

Bom dia, Professor M. Iniciei, recentemente, um curso de Metodologias e Gestão para 

Educação a Distância pela Anhanguera Educacional (Campinas - Unidade 4) e tive uma 

grata surpresa ao me inteirar sobre a qualidade do material que nos é fornecido, bem 

como sobre o crescimento da modalidade no Brasil. 

Além disso, parece-me adequado afirmar que a EAD, ao mesmo tempo em que nos 

oferece a possibilidade de consolidar o nosso próprio conhecimento, obriga-nos a 

analisar criticamente tudo que nos é apresentado.  

Tenho certeza de que a sua experiência com o tema vai me ajudar a me apropriar, cada 

vez mais, dos conhecimentos relativos à essa modalidade. Meu nome é V. 

29 de agosto de 2011 12:09 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

5 “Aproveitar melhor o 

potencial da Internet” 

13 12 

 

Prof.: J disse... 

Vim conhecer seu espaço e gostei muito! Muito seleto e diversificado. Parabéns. A 

educação é a base do ser humano para sua vida em sociedade e para uma vida feliz. 

Também sou educador e vejo que nossa base holística é o caminho mais ameno a 

seguir, repleto de aprendizados diários em rumo a uma qualidade de vida equilibrada. 

Obs: Me tornei seu seguidor. 

Prof. J 

http://projetosead.blogspot.com/ 

26 de março de 2011 08:42 

M disse... 

Professor M! 

Concordo que o risco de utilizar e internet superficialmente, gastando muito do preciso 

tempo, sem saber priorizar, é uma realidade que temos de policiar.Como educadores 

temos o desafio de mostrar aos nossos educandos a importância de refletir as 

informações mais significativas. Não é fácil dinate de tantas novidades e da curiosidade. 

Abraço! 

27 de março de 2011 13:38 

J. F disse... 



Meu caro amigo Prof. M, é com alegria que acesso o seu BLOG, e vejo em seus artigos 

(as suas reflexões) como uma bússola nesse mar de informações - Internet. Estou em 

Natal e me coloco a sua disposição no projeto de EAD da Universidade Anhanguera-

Uniderp. Gostaria de manter um contato com o amigo. Meu e-mail j... 

31 de março de 2011 09:16 

m disse... 

Olá Professor M! 

Conheci seus textos quando participei do curso Proinfo e atualmente trabalho com 

formação de professores que atuam nas salas multimidias. Já utilizei alguns de seus 

textos nas formações. Hoje, especialmente, venho desabafar, pois se é dificil utilizar a 

web 2.0 com os alunos, tb não é facil com os professores, que apesar de ter tanto recurso 

se limita a utilizar os sites de relacionamento, pior, durante as aulas. Bom...vou levar 

um texto para estudo e refletir com o grupo sobre profissionalismo.  

Abraços... 

M 

a..@ 

8 de abril de 2011 12:47 

j disse... 

Nossa, acho que esse pequeno texto diz tanta coisa. Percebo que a internet facilita 

demais o dia a dia, mas que também pode ser uma ancora que nos para no tempo e em 

um lugar e não nos permite ir para "águas mais profundas". É enorme o tempo que se 

gasta quando não se tem um foco direcionado no momento que se senta na frente do 

computador...(ou melhor, no momento em que o computador se coloca a sua frente, pois 

a tecnologia está tão acessível que eu a trago no bolso). Com isso é mais que importante 

a educação digital e a capacitação para lidar com as novas tecnologias, para que não 

fiquemos tão deslumbrados e cegos ao mesmo tempo. Como diz a antiga historinha: 

"quando não se sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve"... O problema é quando 

se perde pelo caminho. 

Abraços 

1 de agosto de 2011 15:52 

prof. psico. F disse... 

Boa noite. Um texto bastante conciso e objetivo: a internet é um avanço inegável para a 

Educação, mas quando mal utilizada acaba sendo um 'verdadeiro perigo'. Essa questão 

se torna óbvia e preocupante quando vemos nossos alunos universitários usando essa 

ferramenta simplesmente no famoso "Ctrl-C Ctrl-V".Um importante alerta a todos. 

Beijos 

3 de agosto de 2011 00:12 

M disse... 

Professor M! Estou fazendo uma pós-graduação em metodologias e gestão para 

educação a distância, pela Anhanguera Educacional S.A.. Estrou adorando e a cada aula 

que assisto fico mais encantada com o EAD. Nesse sentido é importante as pessoas 



saberem aproveitar a internet e realmente se utilizarem dela para seu crescimento e 

aprendizado. Aproveito para parabenizá-lo por este espaço tão interessante e inovador. 

3 de agosto de 2011 14:19 

M disse... 

A Internet é uma ferramenta fundamental para a EAD, que é um método enovador de 

Educação. Que a cada dia ganha mais espaço e credibilidade, através de seus 

surpreendentes resultados, pois o aluno que escolhe essa opção de curso, são pessoas 

maduras, criativas, responsáveis e prontas para o novo, adquirindo assim dominio com 

as novas tecnologias. 

3 de agosto de 2011 17:05 

G disse... 

PROF. M, 

Como aluna recente em curso de pós-graduação em Metodologias e Gestão para 

Educação a distância - EaD na Anhanguera Educacional,interior de SP, venho 

parabenizar este novo método de ensino que vem consquistando vários alunos em 

virtude de sua facilidade de acesso para estudos proporcionando uma capacidade 

intelectual , acredito que maior, para os alunos por diferenciar seus métodos de estudos. 

A formação de um aluno mais responsável e direto na construção de seus 

conhecimentos . 

Convido-o também para parcipar de meu blog e deixar comentários. 

Um grande abraço. 

G 

9 de agosto de 2011 16:48 

M disse... 

Prof M 

Como aluno do curso de Metodologia e Gestão para a Educação à Distância, não 

poderia deixar sem comentário o paroveitamento do potencial da Internet, muito bem 

dito em sua materia. Este é o caminho do futuro. 

Parabéns! 

Prof M 

11 de agosto de 2011 09:56 

F disse... 

Prof M, 

Excelente o texto “aproveitar melhor o potencial da internet”, é exatamente nesta 

direção que temos orientado nossos alunos de graduação, a internet é uma ferramenta 

sem precedentes para o desenvolvimento intelectual que é usada na grande maioria das 

vezes apenas para atividades banais, consumindo cada vez mais tempo da vida dos 

jovens. 

 

F- Rondonópolis - MT 

12 de agosto de 2011 10:35 



C disse... 

Professor M 

Sou novata em EaD e não domino as novas ferramentas, porém é com muita alegria que 

afirmo que consegui vencer as etapas das primeiras aulas e a construção de meu blog. 

Pedi ajuda, interagi, errei muito... e estou acompanhando os novos desafios que já estão 

em minha tela. Postei um texto a respeito da procrastinação e acertadamente como foi 

falado nas aulas anteriores: o aluno em Ead realmente não é o mesmo que o presencial. 

Muito mais do que interessar-se pelo conteúdo, ele necessita ser um gerenciador do 

próprio tempo! 

Ficaria honrada com sua visita: e...blogspot.com 

Até lá. 

19 de agosto de 2011 15:54 

 

BLOG II 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

1 “Possibilidades infinitas de 

comunicação” 

20 19 

 

A disse... 
Adorei!!! Tanto a história, quanto a trilha sonora....fica agora a reflexão, o que mudou? 

Talvez,somente os meios de comunicação, pois o homem nas suas incertezas, 

inseguranças, desejos, necessidade de amor, ainda é o mesmo. 

Obrigada por ter cometido este delito e assim dividir conosco este vídeo tão bacana. 

19 de agosto de 2011 10:16 

 

T disse... 

Muito legal o vídeo e acabei "roubando-a" também... 

19 de agosto de 2011 11:34 

 

A disse... 

Lindo! Lembrei de um aluno de efnermagem que ficou me paquerando um semestre 

inteiro na biblioteca do CE. Ele escondido atrás do laptop dele, eu escondida atrás do 

meu. Os olhares sorrateiros, fugidios, os risinhos tímidos, confeitos de café para lá e 

para cá, seguidos de um "bom dia!". 

 

No semestre seguinte o danado apareceu com uma aliança de noivado no dedo, e além 

da noiva eu ainda descobri que ele tinha um filhinho com ela. Buááááá... 

 

Bem, o final não foi muito feliz, mas que a paquera foi divertida enquanto durou, isso 

foi! :) 

19 de agosto de 2011 13:38 

A disse...  

Acabei de ler um artigo sobre Comunidades de Prática e Gestão do Conhecimento 

(http://biblioteca.terraforum.com.br/BibliotecaArtigo/libdoc00000187v002Comunidade

%20de%20Pratica_%20O%20desafio%20e%20os%20impa.pdf)  

e vejam só a frase que o autor destaca dentro do texto: 

http://www.blogger.com/profile/18174321754305333398
http://www.blogger.com/profile/17602589913231984747
http://www.blogger.com/profile/04084498896550505787
http://www.blogger.com/profile/18174321754305333398


 

"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,todos somos compostos de mudança, 

trazendo novas realidades" - Camões. 

 

Estou postando, pois, achei que a frase tem tudo a ver com o filme. 

Abraços 

19 de agosto de 2011 14:37 

I disse... 

Ótimo vídeo! Mostra como o homem usa os meios de comunicação (seja quais for) 

como auxilio em seu cotidiano e cada vez mais isso acontece com apoio das novas 

tecnologias (evolução). 

19 de agosto de 2011 23:20 

 

P disse... 

Ótimo vídeo, realmente mil e uma interpretações. Fiquei curioso pra saber o que 

aconteceu depois com os dois. 

20 de agosto de 2011 04:16 

 

Prof P disse... 

O video é muito interessante, mostrando como é importante nos relacionar e usar a 

comunicação, pode ser a mais elementar como gestos, olhar e escrita. 

Gostaria de trazer através deste video, uma replexão sobre nos professores, acostumados 

nos expressar em sala de aula , como conseguir do aluno EAD , que ele seja motivado a 

estudar, interagir com os demais nos cursos. 

Ser atento com eles somente basta ? 

20 de agosto de 2011 12:01 

 

E disse... 

Com certeza o Prof. Robson te perdoará desse pequeno delito, Profa. Ana. 

Tecer qualquer comentário a respeito do vídeo será redundante, Amigos. Simplesmente 

espetacular! Mostra que de fato as relações humanas são insubstituíveis. A Irani 

(comentário acima) foi muito feliz em sua colocação dizendo que os recursos 

tecnológicos são apenas mais uma das diversas formas de interação entre os seres 

humanos. Eu e Minha Esposa assistimos ao vídeo juntos e fizemos um paralelo com a 

história do surgimento dos correios. Foi a mesma coisa! Surgiu mais um método, mais 

uma forma de interação entre pessoas. A grande diferença entre os correios e a internet é 

o fato de as relações passarem ser "on-line". A tecnologia possibilitou romper as 

barreiras da distâncias e ouso até dizer de preconceitos. Fato é que não podemos deixar 

de olhar para a internet como "APENAS" mais uma ferramenta de interação entre os 

seres humanos, e digo isso, pois, nada e reforço NADA substitui ou substituirá a relação 

entre pessoas. Nascemos e somos criados para isso e nesse aspecto o vídeo deixa isso 

bem claro. Lembrem-se das trocas de olhares durante o filme. Dúvido que qualquer um 

que tenha assistido esse vídeo não tenha se recordado de algum momento vivenciado, 

aquele momento em que os olhares se cruzam e que experimentamos aquele famoso 

"frio na barriga" inexplicável. Recordei de quanto reencontrei Minha Esposa, pois 

éramos amigos de "colégio" (lembram disso rs)! Esse foi apenas um meio. Poderia ter 

reencontrado com Ela pela internet, em um site de relacionamento, por exemplo, porém 

nada teria substituído nosso encontro, casamento e nascimento da nossa filha Ester. 

Acredito, caros amigos, que é assim que devemos olhar para a tecnologias. Apenas mais 

uma forma de interação para proporcionar relacionamento entre seres humanos. 

http://www.blogger.com/profile/10698585888633051702
http://www.blogger.com/profile/15411524109143260246
http://www.blogger.com/profile/14854184076690352478
http://www.blogger.com/profile/17242569213727924967


Obrigado Profa. Ana e Prof. Robson por nos proporcionar tamanha reflexão sobre as 

relações humanas. Um abraço a todos. Edson. 

20 de agosto de 2011 12:34 

L disse... 

Olá Profa. A,  

Adorei o vídeo e devo concordar com você: ele permite inúmeras interpretações. 

Logo no inicio, o ponto que chamou a minha atenção foi a solidão em meio a multidão. 

Durante o dia, “encontramos” centenas de pessoas, mas todas são desconhecidas. A 

maioria não apresenta um rosto “amigo” para esboçar um sorriso .... culpa dessa correria 

danada que vivemos ?  

Quando o Profo. E comenta que as relações humanas são insubstituíveis. Vale lembrar 

que nós seres humanos nascemos para viver em comunidade, sei que soa como clichê, 

mas acredito que os novos meios de comunicação são apenas ferramentas para 

incrementar nossos relacionamentos. 

E se as relações humanas são tão importantes, como envolver o aluno de EAD ( 

comentário do Profo P) ? 

Mais uma vez, são exigidas inúmeras habilidades e competências do professor, seja ele 

presencial ou não. 

20 de agosto de 2011 16:45 

 

EAd disse... 

Perfeito o vídeo. Valeu a pena para para ver.  

Vamos aproveitar as oportunidades de comunicação. 

21 de agosto de 2011 18:20 

 

J disse... 

A, 

 

Já que voce cita a fonte farei o mesmo comentário que fiz lá. 

Além de incrível o vídeo leva a pensar como utilizamos mal a tecnologia disponível. Se 

nos professores, protagonistas da difusão da informação pudéssemos utilizar celulares, 

e-mails, facebook, e tantas outras tecnologias disponíveis teríamos escolas melhores, 

empresas melhores e um mundo melhor.Mas, como escreveu toffler em seu livro a uma 

ou duas década atras "Uma nova civilização está emergindo em nossas vidas e por toda 

a parte há cegos tentando suprimi-la. Esta nova civilização traz consigo novos estilos de 

família, modos de trabalhar, amar e viver diferentes; uma nova economia; novos 

conflitos políticos; e, além de tudo isto, igualmente uma consciência alterada. 

Fragmentos desta civilização já existem. Milhões de pessoas já estão sintonizando suas 

vidas com o ritmo de amanhã. Outros aterrados diante do futuro, estão empenhados 

numa fuga inútil para o passado e tentam restaurar o mundo moribundo que lhes deu o 

ser". Vamos pensar? 

21 de agosto de 2011 20:50 

 
G disse... 

Olá A, 

O vídeo me fez perder o fôlego, realmente temos muitas interpretações, mas de todas as 

reflexões, a mim o que ficou mais evidente foi o valor das relações humanas...essas se 

mantém acima de qualquer inovação. 

Abraço, 

G 

http://www.blogger.com/profile/15735890726166684907
http://www.blogger.com/profile/07896124739460298906
http://www.blogger.com/profile/01526817840404223121
http://www.blogger.com/profile/07026552586806435002


21 de agosto de 2011 22:56 

 

M disse... 

Texto interessante e reflexão idem. É importante salientear a dinâmica que vivemos 

hoje e como tem afetado a educação. 

Parabéns! 

22 de agosto de 2011 11:03 

 

S disse... 

Concordo que o mundo muda, as necessidades e anseios também, mas o filme mostra 

como a comunicação pode ser a solução para atingir nossas conquistas, seja ela uma 

comuniação online ou não,precisamos nos comunicar... 

Sônia Amoroso 

22 de agosto de 2011 11:29 

 

G disse... 

Adorei o vídeo! O que chamou a atenção inicialmente foi a solidão do personagem. 

Fazia tudo mecanicamente; o seu dia se arrastava após o outro sem perspectiva, sem 

novas descobertas, novos objetivos de vida pessoal e profissional. Ambos tinham um 

computador na frente, mas optaram por uma outra forma de comunicação não verbal. 

Acredito que não é o meio mas sim as habilidades envolvidas para conseguir o que se 

deseja. 

22 de agosto de 2011 11:44 

 

A disse... 

muito bom, mostrando que a comunicação a distancia pode ser muito efetiva, e que não 

devemos porder a oportunidade da comunicação. 

22 de agosto de 2011 22:24 

 

C disse... 

Muito interessante o vídeo, acho que é um bom exemplo de que o meio pelo qual a 

comunicação ocorre é apenas um canal, que sofre variações com o passar do tempo 

assim como citou o colega Jefferson. Porém compreender e captar a informação 

transmitida depente da capacidade de compreensão dos envolvidos. 

22 de agosto de 2011 22:28 

 

A disse... 

Puxa! Nem filosofei sobre o vídeo! Deixa eu filosofar agora: in my opinion, o recado 

que fica é que independente da tecnologia adotada (digital, analógica, artesanal, pré-

histórica) e da linguagem utilizada (verbal, pictórica, corporal, musical, telepática, 

subaquática, ultrassônica), quando a gente QUER, o "à distância" non egziste (como 

diria o Padre Quemedo)! 

Então, professores, monitores, conteudistas, designers e programadores: Vamo botar a 

cachola pra funcionar e aprender a canalizar o potencial das tecnologias disponíveis 

para atenderem às necessidades educacionais (e comunicacionais) que uma educação de 

qualidade requer? 

Tem receita não, mas tem uma base de pesquisa colossal chamada internet e tem massa 

cinzenta separando as orelhas. Bora se mexer, senão a oportunidade muda de janela!!! 

22 de agosto de 2011 22:52 

 

http://www.blogger.com/profile/11941309309233389183
http://www.blogger.com/profile/12142296962223293302
http://www.blogger.com/profile/15683309989488516100
http://www.blogger.com/profile/05538203815837102516
http://www.blogger.com/profile/04921521139564913474
http://www.blogger.com/profile/04084498896550505787


A disse... 

Ah! E quando eu digo que se a gente QUER (se comunicar) o "à distância" não existe, é 

que essa distância geográfica deixa de ser empecilho para uma comunicação efetiva! 

23 de agosto de 2011 00:17 

 

C disse... 

Muito bom. Acho que não evoluímos muito em nossas emoções e até mesmo 

culturalmente, mas estamos aprendendo o viver o mundo digital de forma plena e 

certamente teremos a evolução emocional do homem, mesmo que retardada. 

23 de agosto de 2011 13:47 

 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

2 “Análise de conteúdo 

com o mapa TI” 

15 15 

  

A disse... 

J, 

Eu recebi o seu comentário através do e-mail, mas não sei porque ele não está 

aparecendo aqui. Vou responder assim mesmo, ok? Eu nunca usei os softwares Systat e 

Sphinux porque trabalho apenas com análise qualitativa de dados, raramente preciso 

quantificar alguma coisa. Já usei o NVivo e o Quali-quanti, inclusive porque precisava 

comprar um deles para a minha pesquisa. O Qualiquanti trabalha com a análise do 

discurso coletivo e o NVivo tem uma proposta semelhante ao Atlas TI. O maior 

inconveniente que encontrei no Atlas é o fato de ser todo em inglês. O preço para alunos 

é bem acessível (100 dólares) e o manual está disponível também em espanhol. 

Agradeço o seu comentário aqui no blog e espero ter ajudado! 

Abraços, 

7 de agosto de 2011 08:29 

 

A disse... 

Para o pessoal que acompanha os comentários não ficar boiando, reproduzo o 

comentário de Juliana que o blogger engoliu com arroz e feijão: 

A, boa noite! 

Meu nome é J, sou Enfermeira e Docente em Enfermagem e moro no município de 

Anápolis-GO. 

É a primeira vez que visito seu blog e achei muitíssimo interessante sua postagem sobre 

análise de conteúdo utilizando softwares, no caso Atlas TI. 

Sinceramente não conhecia esse software e fiquei muito interessada. Recentemente 

participei de um minicurso com o professor Solon Bevilacqua (UFG)sobre análises 

quanti/quali com apoio softwares estatísticos na 63ªSBPC no município de Goiânia.  

A abordagem no minicurso foi voltada mais para análises quantitativas através dos 

softwares Systat e Sphinux, porém também é possível fazer análise de discurso, através 

do Sphinux, entretanto, não com tanta propriedade descrita por você através do Atlas TI. 

Segue links para acesso, ambos também possuem a versão trial free: 

www.systat.com e www.sphinxer.com 

 

Bom, esta aí minha contribuição. E pergunto se você já trabalhou com esses softwares, 

se sim, quais foram as dificuldades encontradas por você. 

E pra finalizar, tambem pergunto, quanto a parte operacional do Atlas TI, se você 
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encontrou dificuldades e quais os benefícios e facilidades que este software ti 

proporciona. 

 

Agradeço pela atenção. 

E desculpa a invasão. 

7 de agosto de 2011 09:25 

 

E disse... 

olá: Meu nome é E Sou docente e atualmente aluna de curso de pos-graduação a 

distancia e estou percebendo a importancia de discutirmos muito sobre o ensino a 

distância!! o aluno só tem a ganhar!! abraços 

7 de agosto de 2011 11:42 

 

prof. psico. F disse... 

Boa noite.  

Além da discussão pertinente ao avanço da EaD, é importante que tenhamos em mente 

que o futuro a EaD tende a incluir ferramentas cada vez mais integradas com a Web 2.0 

e também as redes sociais. 

7 de agosto de 2011 20:43 

 

m disse... 

Oi A! 

Meu nome é M. Sou psicólogo, docente e estou alargando os meus conhecimentos de 

EAD por meio de um curso sobre o assunto. 

Em busca de informações, encontrei o seu blog que achei muito interessante. Quero 

parabenizá-la por ele. 

Pesquisador qualitativo, o seu posting sobre o Atlas TI como ferramenta de análise 

qualitativa, me chamou a atenção. 

Talvez por influência dos orientadores que tive, sempre me preocupei de fazer a análise 

usando softwares, de perder a sensibilidade com o material, prejudicando as categorias 

compostas a partir de unidades de significado. Pelo seu comentário no posting, sinto que 

essa preocupação também foi sua em algum momento. Você já teve a chance de 

experimentar o Atlas TI? Se sim, o que achou dele? 

Na mesma época em que conhecia a proposta de análise de dados da Laurence Bardin, 

ouvi sobre o NUDIST qualitative data analysis system , que um pesquisador da McGill 

University apresentou em um curso de Análise de Dados de Pesquisa Qualitativa. Você 

conhece esse outro software? Pela descrição do Atlas TI, os dois são parecidos - 

inclusive pelo inconveniente de serem na língua inglesa. :) 

Um abraço! 

M 

8 de agosto de 2011 10:31 

 

J disse... 

Participei do curso como aluna do programa Edumatec e realmente as teias interessantes 

que podemos utilizar para organizar os dados no software Atlas TI também exige total 

atenção e toda uma propriedade da ferramenta pelo pesquisador; pois não se pode criar 

uma ilusão pelo fato do software "ser muito intuitivo". Um fato é a possibilidade do 

software com as ferramentas que são disponibilizadas, outro fato são as diversidades de 

janelas diferenciadas e necessárias que exige o software para análise dos dados 

postados. Como minha orientadora usou metaforicamente: "Nada de achar que pode 
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usar sem saber". 

Bjs 

8 de agosto de 2011 15:16 

 

A disse... 

M, 

O melhor software sempre será o mais adequado para a sua pesquisa, mas compartilho 

com você todas as preocupações que você apontou. O Atlas TI me parece mais 

completo e flexível do que o Nudist, mas acredito que o nós esteja mesmo no domínio 

da metodologia. O programa não cria as categorias, sequer as relaciona sem a gestão do 

pesquisador. Fazer mecanicamente é mesmo um perigo, por isso muitos orientadores 

preferem que seus alunos não usem os softwares em determinadas etapas da pesquisa. O 

processo de codificação do Atlas TI é bem interessante e permite a relação dos 

códigos/categorias entre vários documentos. Se você já experimentou o Nudist, vai 

gostar do Atlas TI. 

Abração, 

8 de agosto de 2011 22:04 

 

t disse... 

A, sou professora de um curso à distância e agora estou realizando um, e concordo com 

vc, as ferramentas estão cada vez mais avançadas e seguindo o caminho da 

metodologia. 

10 de agosto de 2011 10:05 

 

J disse... 

Obrigada A! 

Eu não conheço os softwares citados por você, mas tenha certeza que essa troca de 

informações é muito importante, porque nem sempre temos a oportunidade de encontrar 

pessoas atualizadas no assunto. E hoje, esses recursos disponíveis nas redes sociais, 

facilitam muito nossa comunicação e aprendizado. Agradeço pela atenção. 

Abraço! 

10 de agosto de 2011 12:02 

 

D disse... 

Fico insegura ao confiar nos cursos a distancia, hoje sou aluna ead, mas é pelo motivo 

de ser uma instituiçao que conheço e confio. 

mas até q ponto podemos confiar? 

http://blogdaduga.blogspot.com/ 

Qual sua opiniao sobre os mestrados ead? 

13 de agosto de 2011 00:05 

 

EAd disse... 

Meu tema de Mestrado foi Educação Superior a Distância. Fiz um estudo de caso sobre 

a Uned da Costa Rica. A defesa foi no ano de 2005. 

Na época fui criticada por alguns colegas por defender o tema. E ainda, por acreditar 

que, isso seria uma inovação. 

Em poucos anos, o que vemos? 

A EAD em pleno desenvolvimento. Claro, que há quem não acredite nesta modalidade. 

Como, muitos não acreditam na educação em sim. 

Mas, eu acredito, que a EAD abre para novas oportunidades. 
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14 de agosto de 2011 19:29 

 

Prof. S disse... 
Prof. S 

Gostei das informações contidas neste texto, para mim ainda estou engatinhando no 

EAD, porém acredito que aprendemos sempre. 

14 de agosto de 2011 22:16 

 

C disse... 

Olá! Segundo alguns conhecidos, sou analfabyt, e seu artigo sobre atlas TI é muito 

curioso, não sabia que temos ferramentas que façam análise de conteúdo. Onde obtenho 

mais informações??? 

18 de agosto de 2011 06:25 

 

A disse... 

C, 

Você consegue informações no próprio site do software. O ideal é fazer um curso para 

aprender a usar a ferramenta com desenvoltura. Existem softwares nacionais que 

permitem a análise do discurso, como o Qualiquanti. Espero ter ajudado! 

Abraços, 

18 de agosto de 2011 22:19 

 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

3 “Artigo do João Mattar na 

revista da OEA” 

88 84 

 

prof. psico. F disse... 

É importante reconhecermos que a EaD vem a cada dia conquistando mais 

 espaço e mais pesquisas a fim de mostrar sua relevância.Os PLEs mostram-se o futuro 

da EaD, mas segundo Paulo Simões durante a Jornada Virutal ABED de EaD (2011) a 

organização de um PLE deve possibilitar a pesquisa, o armazenamento, a agregação e a 

distribuição de informação, além de consituir-se um espaço pessoal de conforto para o 

utilizador e não apenas um emaranhado de feramentas ou ligações sem nexo. 

3 de agosto de 2011 00:06 

 

R disse... 

OLA  

VEJO QUE O ENSINO A DISTÂNCIA ENSINA O ALUNO A BUSCAR O 

CONTEUDO,ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO,HABILIDADE DE LEITURA QUE 

TEM SIDO PERDIDO POR CONTA DA NOSSA SOCIEDADE TÃO AGITADA E 

COM AUSÊNCIA DE TEMPO.MAIS TENHO UMA DUVIDA SOBRE A TROCA 

DE EXPERIÊNCIA QUE SE FAZ EM UMA SALA DE AULA,ATRAVÉS DA 

CONVIVÊNCIA,DAS DIFICULDADES ADMINISTRADA JUNTO DE UMA SALA. 

PARABÉNS PELO BLOG TÃO ATUAL 

PROF.R 

3 de agosto de 2011 00:08 

 

S disse... 

Hum... falou de PLE vai para a bibliografia :-) 
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3 de agosto de 2011 00:22 

 

A disse... 

Muito bom dia todos. 

Li com muita atenção o texto citado e, percebi que ainda que eu tenha me esforçado 

para acompanhar as evoluções tecnológicas estou muito a quem de ser um expert no 

manuseio eletrônico. 

Neste sentido parece-me smj que um dos desafios da evolução do EAD é a de também 

tornar os acessos e conteúdos mais fáceis. Incorporar grandes recursos a EAD é 

fundamental mas, temo que muitos não conseguiam acompanhar a evolução. 

3 de agosto de 2011 10:10 

 

E (M) disse... 

João Mattar é meu professor na EAD Anhanguera! Parabéns Professor, e muito 

Sucesso!!! 

3 de agosto de 2011 13:48 

 

D disse... 

Boa Tarde, 

vivemos num mundo em constante transformação, em um ritmo frenético que nos 

imprimi muitas vezes a dificuldade de pararmos para nos atualizar. A EaD no 

propoprciona a facilidade de adquirir conhecimentos a hora que melhor nos convier. O 

que ao meu ver, pode ser até mesmo um facilitador do processo de aprendizagem, pois 

acaba existindo um maior comprometimento do aluno na busca do conhecimento. 

Até mais e parabéns pelo conteúdo do blog. 

D 

3 de agosto de 2011 14:40 

 

Blog Da G disse... 

Boa Tarde! 

Estou Fazendo um Curso de Pós Graduação em Metodologias e Gestão Para a Educação 

a Distancia, na Universidade Anhanguera e o Professor J M está Oferecendo a 

Desciplina de A educação a Distância No Brasil e no Mundo. Está materia tem tudo a 

ver com as aulas que estamos tendo. 

Parabéns pelo blog. 

Estarei visitando outras vezes. 

Um abraço,  

G 

3 de agosto de 2011 14:46 

 

R disse... 

Olá! 

parabéns ao professor pelo blog! 

sou aluna da pós de Metodologia de Educação à distância da Anhanguera e estou muito 

satisfeita com a mesma, já é a segunda pós à distância que faço pela Anhanguera e 

concordo que se trata de um importante recurso para nos auxiliar em nosso crescimento 

profissional e pessoal. Confesso que me sentia sem interesse por informática e afins. No 

entanto, desde o semestre passado criei um blog para me auxliar nas aulas presenciais 

que ministrei e até criei meu facebook recentemente. Hoje entendo que é impossivel ser 

http://www.blogger.com/profile/07413259325158064691
http://www.blogger.com/profile/09696095184431014166
http://www.blogger.com/profile/13975337178857980493
http://www.blogger.com/profile/09003046281913922965
http://www.blogger.com/profile/10949242256037623197


um bom professor sem estar conectado e informatizado. Hoje o conhecimento passa 

pela via "online" e não podemos ficar para trás. 

3 de agosto de 2011 16:37 

 

E disse... 

Toda intenção é válida, porém, não concordo com o autor João Mattar, porque a Web 

2.0 e as redes sociais, por si só, não são capazes de educar ninguém, existe ai, de acordo 

com Vygotsky (1987), a necessidade de uma outra pessoa, que numa relação de troca, 

orienta o aluno e promove o que ele chama de Zona de Desenvolvimento proximal, 

essencial para a aquisição do conhecimento. 

3 de agosto de 2011 16:43 

 

R disse... 

Concordo que há uma necessidade de acompanhamento presencial, no entanto, o que 

disse é que a EAD é um recurso importante para nos auxiliar em nosso crescimento. E 

um outro fator que não podemos negar é a importância de utilizarmos recursos 

tecnológicos e a internet como recurso didático e metodológico. É necessário estar 

atualizado com este mundo globalizado. No entano, em minhas aulas utilizo aula 

expositiva e quadro negro também e criei um blog para auxiliar e acredito que o 

facebook também pode colaborar. Diante deste contexto eu sei que fica uma reflexão 

sobre as relações interpessoais e a importância da presença do outro, o processo grupal e 

socialização. É temido um tempo apenas virtual, acredito na necessidade de estarmos 

preparados com todas as ferramentas possiveis para uma melhor qualidade de ensino, 

mas jamais podemos desconsiderar a importância da presença humana no processo de 

aprendizagem e crescimento inclusive emocional e psicológico. 

3 de agosto de 2011 16:53 

 

M disse... 

Tive oportunidade de ouvir João Mattar falando em uma das aulas de Gestão para 

Educação à Distância na Anhanguera Educacional... é sempre muito bom ter novas 

perspectivas e ouvir alguém com tanta bagagem no assunto. 

http://refletindoead.blogspot.com/ 

3 de agosto de 2011 17:21 

 

T disse... 

As redes sociais Facebook e Google + tem API´s de desenvolvimento que permitem o 

desenvolvimento de ferramentas. Pode-se utilizar a popularização destas ferramentas 

para gerar cursos de EAD dentro destas redes sociais. 

Isso é possível. 

O Moodle como ferramenta não é atrativo para o aluno. Sua comunicação, interação e 

tecnologia deve ser revisada.  

Os recursos da WEB 2.0 unidos com redes sociais já conhecidas é uma alternativa que 

pode ser implementada.  

O nosso aluno de EAD está ambientado com estas ferramentas e o sucesso destas redes 

sociais é uma garantia da aceitação do aluno deste tipo de ambiente. 

Até onde conheço a única empresa que junta esta tecnologia é a Blackboard, mas 

desconheço detalhes dos seus sistemas. 

3 de agosto de 2011 17:48 

 

EN (T) disse... 
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O artigo é realmente esclarecedor para quem está iniciando os estudos sobre EaD como 

eu. Concordo com o professor João Mattar quando ele coloca que qaundo valorizamos 

também a aprendizagem do lado do aluno precisamos naturalmente de novos modelos 

de ensino e aprendizagem que superem os fundamentos epistemológicos do design 

instrucional clássico (Sims 2006). Outro ponto que destaco e que me preocupa é a 

respeito do reconhecimento do tutor como professor do ponto de vista pedagógico e 

trabalhista.É preciso uma mobilização mesmo para que não isso não seja explorado de 

forma errada e ajude a piorar a qualidade da Educação. 

3 de agosto de 2011 18:25 

 

Prof. S disse... 

Boa noite!!! 

O prof. João Mattar tem se destacado no cenário acadêmico, em especial nos assuntos 

relacionados a EaD. Seu artigo fortalece esta modalidade e mostra a importância de 

dominarmos esta tecnologia e aplicarmos até mesmo de forma híbrida em nossas aulas. 

Sendo assim, a Anhanguera Educacional sai na frente mais uma vez, disponibilizando o 

curso de Gestão de Metodologia da EaD aos seus professores, sem dizer que o Prof. 

Mattar faz parte desta equipe. Forte abraço!! 

3 de agosto de 2011 18:52 

 

A disse... 

Olá, 

A, otimo seu post, o professor João é otimos nos seus artigos, trazendo cada vez mais 

inovações para a Ead no Brasil, isso é muito bom para nosso conhecimento... 

Parabens!! 

3 de agosto de 2011 22:59 

 

B disse... 

Trago considerações sobre os PLEs como uma evolução e melhoramento do AVA, 

assim deve ocorrer. Os PLEs sinalizam a evolução e a transformação adapatativa do 

EaD. Sendo este "novo" espaço capaz de estruturar e organização a forma de interação, 

e desenvolvimento da opinião crítica e a articulação da informação, além de possibilitar 

um espaço para a aprendizagem crítica e social sobre a educação EaD. 

B 

4 de agosto de 2011 10:10 

Ed disse... 

Prezados.......... 

Também sou aluno de pós graduação e tenho acompanhado as leituras sobre esta 

fantastica forma de aprendizagem. Vejo que ainda engatinhamos nesta modalidade EaD 

no Brasil. O que vejo é ainda o preconceito de alguns professores em aceitar a 

tecnologia com aliada para se lecionar.  

Abraços a todos/as. 

Prof. J - Química 

4 de agosto de 2011 19:29 

 

N disse... 

A, em primeiro lugar gostaria de lhe dizer que seu Blog está muito bom, está me 

orientando para mais buscas, isso é muito positivo. 

Queria também dizer que quanto mais me aprofundo no modo EaD de formação, mais e 

mais tenho que estudar, antes eu desconhecia totalmente esse mundo virtual de 
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aprendizagem tão rico e tão positivo para quem realmente está em busca de uma 

formação ou profissionalização onde ele é ator e autor de sua caminhada. 

Boa noite a todos. 

4 de agosto de 2011 21:43 

 

C disse... 

Prezados, 

Sou docente e estou cursando uma Pós-graduação sobre Metodologias e Gestão da EAD 

e, acredito que temos um longo caminho a ser traçado visto que as ferramentas on-line 

renovam-se dia a dia.  

A educação a distância pode ser utilizada por qualquer pessoa que tiver acesso a 

internet, no entanto, não devemos nos esquecer que o discente da EAD deve ter 

acompanhamento para o bom desempenho dos cursos. Cabe ao tutor este papel. 

Logo, devemos ter sempre em mente que precisamos atualizar as tecnologias da EAD 

mas, nunca esquecermos de que existem seres humanos envolvidos no processo de 

aprendizagem que precisam de motivação e orientação. 

C 

5 de agosto de 2011 09:46 

 

R disse... 

Excelente C! concordo em número, gênero e grau... precisamos estar atentos ao fator 

humano sempre. 

5 de agosto de 2011 10:15 

 

L disse... 

A Educação a Distância é a ferramenta do futuro, agora depende dos professores 

conteudistas e tutores não deixar que os alunos percam a vontade de se dedicar, pois 

esta ferramenta esta nas mãos desse profissionais, pois a boa elaboração de materiais e a 

dedicação dos tutores nas interações e fundamental para o bom desempenho dos alunos. 

Os fóruns, blos e redes sociais é outra forma de interação entre colegas, e o tutor 

também é importante, pois, significa que ele esta preocupado com o aprendizado deste 

aluno. 

5 de agosto de 2011 12:04 

 

A disse... 

Permitir ao aluno maior liberdade para criar e apresentar novos formatos é fundamental 

para que o EAD continue evoluindo. Artigos como este fazem com que mais seja 

pensada esta evolução, parabéns. 

5 de agosto de 2011 13:13 

 

I disse... 

Interessante ver como a EaD tem se desenvolvido nos últimos anos e acompanhado as 

tendências tecnológicas. Ótimo a educação ocupar espaços antes utilizados para fins 

nem sempre legítimos e que agora poderão ser utilizados para o ensino e o aprendizado. 

Lembrando sempre que a qualidade deve ser buscada e devemos ter cuidado para não 

ajudar a subverter as relações humanas com auxilio da tecnologia. 

5 de agosto de 2011 13:41 

 

Professora K disse... 
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O que mais me encanta na educação a distância é justamente sua possibilidade de 

aproximar pessoas, muitas vezes de realidade tão diferentes. É incrível poder observar 

as inúmeras interações que acabam acontecendo mesmo naqueles ambientes ainda 

"engessados". Ao contrário do que parece, acho que ela aproxima as pessoas e permite 

interações nunca antes imaginadas. Precisamos sempre lembrar o nosso contexto social 

e histórico para percebermos que não temos mais como promover educação da mesma 

forma como acontecia há poucos anos atrás. 

5 de agosto de 2011 16:02 

 

N disse... 

Olá L, acredito que o futuro da EaD é o hoje, já estamos vivendo a realidade desse tipo 

de formação, e como é visto e Irani afirma que finalmente estão usando a net para coisas 

produtivas e positivas, e a afirmativa da professora K: "aproximar pessoas, muitas vezes 

de realidade tão diferentes" possibilitando aproximar pessoas dos mais longínquos 

recantos do Brasil e do mundo, essa possibilidade é de um valor incomensurável. 

5 de agosto de 2011 16:22 

 

G disse... 

G 

As relações interpessoais têm grande importância para a socialização, porém nós 

professores que ministramos cursos presenciais, sabemos das dificuldades de interagir 

com os alunos de uma geração com tantas atividades, a fim de buscar novas posições 

profissionais, acompanhar as novas tendências e manter um bom convívio familiar. 

Portanto, a presença do aluno nem sempre garante a participação e bons rendimentos. 

Sendo assim considero alguns aspectos importantes no ensino a distância, como: 

possibilidade de distribuir o tempo e dedicar-se aos estudos, maior incentivo a leitura e 

pesquisas, incentivo a inclusão no mundo digital, o que permite não só apenas a geração 

Y, como as gerações anteriores a integra-se na nova era tecnológica. 

Além disso, avaliação do Enade traz resultados positivos dos alunos de cursos a 

distância, o que significa que bons profissionais estão sendo formados. 

5 de agosto de 2011 22:26 

 

r disse... 

É importante reconhecermos que a EaD vem a cada dia conquistando mais espaço e 

mais pesquisas a fim de mostrar sua relevância e o futuro da EaD, mas segundo Paulo 

Simões, deve possibilitar a pesquisa, o armazenamento, a agregação e a distribuição de 

informação, além de consituir-se um espaço pessoal de conforto para o utilizador, 

ensina o aluno a buscar o conteúdo bem como a organização do estudo,desenvolvendo a 

habilidade de leitura, 

6 de agosto de 2011 10:11 

 

J disse... 

É, realmente, esse modelo CDWT está ultrapassado, aquém das expectativas atuais, na 

era das redes sociais; nos modelos atuais, como coloca João Mattar (2011 - Curso de 

Gestão e Metodologias para EaD - Anhanguera Educacional)'o papel do aprendiz é o de 

ser capaz de encontrar e aplicar o conhecimento onde quando necessário, enriquecida 

pelas interações periféricas e emergentes, capaz de interação'. Vejo, enquanto educador, 

mudanças nítidas no comportamento do alunado, em face da disponibilidade e 

facilidade de interações por meio das redes sociais. Não está mais do que na hora de 

uma grande revisão educacional, partindo do ministério da educação? Não estão eles 
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caminhando na contramão das necessidades educacionais atuais, haja vista que muitos 

deles são 'dinossauros' (no sentido da resistência às novas tecnologias) da educação? É 

preciso rever... 

6 de agosto de 2011 11:12 

 

Adm. B disse... 

 

Diante da afirmação em questão "os PLEs assumem o lugar dos AVA 

modularizados(...)", solidarizo com a assertiva nos cursos ead de curta duração e 

extensão, mas surge a curiosidade qual o destino dos cursos superiores EAD, que 

contemplam está estrutura em módulos e semestres atualmente? 

6 de agosto de 2011 12:57 

 

F disse... 

Boa Tarde a Todos, não novidade nenhuma a evolução do ensino EaD, os PLEs, surgem 

como um facilitador visto que sua estrutura´lembra muito as redes sociais, e isso instiga 

o aluno a criar seu próprio "espaço" e compara- lo ao de outros assim como nas redes 

sociais cria -se uma disputa saudável para ser o melhor. 

6 de agosto de 2011 17:39 

 

Professora T disse... 

Não é de hoje que tenho acompanhado as vantagens do ensino a distância. É uma nova 

modalidade de ensino-aprendizagem da qual o aluno tem como aprender dentro de seu 

tempo e momento. 

Como professora de graduação, valorizo o EAD pois, observo o quanto meus alunos 

aprendem pois, particularmente, creio que o EAD fomenta de forma mais eficaz e 

eficiente a pesquisa e os resultados de fato são muito bons. 

6 de agosto de 2011 18:51 

 

Professora V disse... 

A EAD é um novo rumo para a educação. Tanto é que percebe-se que os maiores 

interessados são pessoas com perfil maduro e que já sabem o que quer e ssim sendo, 

organizam seu tempo e espaço para o aprendizado. 

6 de agosto de 2011 19:00 

 

M disse... 

A imensa vantagem da EaD, sem dúvida, é a possibilidade da massificação do 

conhecimento em um nível impensável em passado bem recente. É só pensar nos cursos 

via correio... 

No entanto tenho ainda dificuldade, pois a EaD pela net é bem recente, em pensar o 

aluno como promotor de conhecimento a partir de fontes pouco confiáveis. E a net 

oferece muitas informações com baixa ou nenhuma confiança. E aí aumenta a 

responsabilidade, tempo e trabalho do professor (tutor). 

Ainda outra dúvida: a possibilidade da EaD em conhecimentos técnicos na lida de 

máquinas, seres vivos, manuseio de equipamentos, e outros. Sei que no futuro haverá 

possibilidades em terceira dimensão, mas ainda fica a dúvida. 

Agora, quanto a resistência a novas tecnologias, a História apresenta os ludistas como 

exemplo... 

6 de agosto de 2011 19:45 
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C disse... 

Olá colegas, 

Fiquei muito feliz em participar deste blog e saber que várias pessoas já se 

pronunciaram como discentes do curso de Pós-Graduação da Anhanguera Educacional e 

que inclusive, nosso primeiro módulo foi feito pelo Prof. João Mattar.  

E aí fá fizeram o DA???? 

Bom estudo a todos. 

Abraço, 

C 

6 de agosto de 2011 20:33 

 

V disse... 

Boa noite, também sou aluna do Pós Graduação em Metodologias e Gestão Para a 

Educação a Distancia, na Universidade Anhanguera e fico feliz de encontrar um espaço 

cheio de informações e tão interessante. Já fiz alguns cursos EAD e posso dizer que se 

fossem presenciais eu não teria aproveitado tanto. Como muita gente não tenho tempo 

para ir à Faculdade, mas desejo estudar, então, a EAD resolveu o problema...ensino de 

qualidade que se adequa ao meu tempo disponível. 

Abraços, 

V 

6 de agosto de 2011 21:27 

 

XXXXX disse... 

Como professora e aluna considero a educação a distância uma modalidade inovadora e 

atualizada, visto que hoje o mundo gira em torno de novas tecnologias e querendo ou 

não a obtenção de conhecimento também advém da incorporação dessas tecnologias. 

Mais do que apoiado instituições de qualidade com excelentes programas de EAD e 

professores mais que qualificados acessorando e ministrando conteúdo, permitindo o 

acesso e aprendizado universal a população acadêmica. 

Cordialmente, 

J. 

7 de agosto de 2011 01:30 

 

L disse... 

É sabido que a EaD é a ferramenta do futuro, mas muitos ainda não tem o conhecimento 

e as informações que ela necessita, achando assim que é fácil, é simples, porém, não é, 

pois o aluno deve ter disciplina e dedicação, pois estará sozinho, apenas com ajuda de 

tutores, que muitas vezes, não são os conteúdistas. É isso aí pessoal, dedicação é a 

chave do sucesso! 

7 de agosto de 2011 10:02 

 

F disse... 

Realmente, o professor João Mattar é um visionário quando se trata do tema Educação a 

Distância, muito embora, esse tipo de ensino já exista há quinze anos no Brasil.Referido 

método de ensino tem por escopo democratizar a educação oferecendo a uma grande 

gama de pessoas um aprendizado com qualidade. Fato este demonstrado no ENADE. 

Como professor tutor achei interessante o tema relacionado no artigo, ou seja, web 2.0 e 

as redes sociais à EAD. 

7 de agosto de 2011 16:24 
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Prof. M disse... 

Acredito que a utilização da web 2.0 e das redes sociais na Ead sejam bastante positivas 

no processo de aprendizagem, entretanto, devem ser utilizadas de forma a facilitar o 

acesso à informação, através de páginas simples, bem compiladas, sem sobrecargas de 

imagens e outros recursos que possam dificultar a leitura e compreensão. 

7 de agosto de 2011 16:58 

 

M disse... 

A educação é um mundo fascinante Concordo com Pedro Demo quando ele diz que 

“Ser docente é cuidar que o aluno aprenda”. Tornar as redes sociais um ambiente de 

aprendizagem é um dos grandes desafios da EAD, as redes sociais ainda é vista como 

espaço de relacionamentos e não de aprendizagem. Cabe ao docente se atualizar para 

poder trabalhar o projeto pedagógico dentro das tecnologias disponíveis. 

7 de agosto de 2011 17:57 

 

M disse... 

Olá A 

Parabéns pelo blog, é a primeira vez que acesso e estou devorando as informações. Sou 

aluno no curso de Pós-Graduação de Metodologias e Gestão para Educação a Distância 

onde o prof. Dr.J M leciona a disciplina de Educação a Distância no Brasil e no Mundo. 

Vivemos numa era tecnológica que a cada dia surgem novos avanços, novas técnicas e 

temos que acompanhar e não podemos parar no tempo. A EaD veio para revolucionar o 

ensino da educação, pois em qualquer lugar em qualquer hora as pessoas podem estudar 

conforme suas necessidades e assim adquirir mais conhecimentos. 

Parabéns pelas suas idéias inovadoras. 

7 de agosto de 2011 18:04 

 

F disse... 

Olá Professora A, 

Fiquei feliz em encontrar este espaço onde podemos aprender e discutir temas atuais, 

relacionados a educação a distância. 

Minha experiencia enquanto aluna da EAD é recente, mas entendo como uma 

oportunidade de aprendizado diário,principalmente para quem não é nativo digital como 

eu.  

Parabéns pelo blog e aos colegas pela contribuição. 

F 

7 de agosto de 2011 19:37 

 

I disse... 

Há alguns anos atrás quando se falava em EAD muitos torciam o nariz, mas com o 

passar do tempo a aceitação foi crescendo. Muitas inovações foram sendo agregadas a 

este tipo de educação, tornando mais atrativo aos estudantes. Como a Norma Jornada 

falou, também acredito que o futuro do EAD é hoje. 

7 de agosto de 2011 20:51 

 

C disse... 

Bom dia colegas,  

Acredito que estamos no caminho certo e com o Prof. Mattar como nosso mestre, só 

temos que aproveitar, entender e aplicar a EAD de forma simples aos nossos alunos. 

Também, como disse o Prof. Naylor em recente palestra no Centro Educacional 
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Anhanguera de Campo Grande-MS, devemos ser para nossos discentes, 

EXPLICADORES, ou seja, devemos levar até eles as informações de forma clara e sem 

dobras. 

Vamos, então, aprender e explicar... 

Abraço, 

C 

8 de agosto de 2011 09:51 

 

S disse... 

O fato mesmo da web2.0 é que veio a incentivar e muito e o EaD, mas a web3.0 trará 

muitas inovações com a semântica. Devemos estar atentos à isso. 

8 de agosto de 2011 15:05 

 

C disse... 

Boa Noite a todos 

Pelo que tenho lido ultimamente sobre educação acredito que essa idéia de professor 

tutor ou professor facilitador não é uma idéia nova e nem surgiu com a EaD. 

Paulo Freire já dizia que o professor não deve transmitir idéias prontas, mas levar o 

aluno a aprender, levar o aluno a pesquisar. 

Acreto que a EaD quando preparada de uma forma séria e comprometida, possibilita 

esse forma de aprendizado. 

8 de agosto de 2011 21:18 

 

R disse... 

eu tenho refletido muito sobre a EaD... e acredito na importância da tecnologia e das 

inovações para uma Educação cada dia mais qualitativa e mais eficaz... no entanto, fico 

me perguntando do risco que corremos de nos distanciamos a cada dia mais do humano 

e da importância de uma troca por meio de um diálogo presencial. O contato humano 

não pode ser substituido pelas redes sociais ou por tantos outros meios eletrônicos. É 

preciso inovar e investir nestes recursos, mas como complementos e não como únicas 

ferramentas. Eu penso no risco de perdermos a referência de que somos seres humanos 

em relação e que se constitui na relação com o outro ser humano, se não, podemos nos 

constituir máquinas diante de tanta relação com máquinas. (!?) - são reflexões que 

acredito serem pertinentes. 

8 de agosto de 2011 21:28 

 

An disse... 

A cada dia surgem novas tecnologias e o que era novo ontem, já não é mais hoje. O 

professor EAD tem que estar sempre atualizado e plugado. 

abs, 

An 

http://analuciafaria.blogspot.com 

9 de agosto de 2011 00:01 

 

A disse... 

Boa noite a todos.  

Caros colegas, também achei maravilhosa as propostas do professor Mattar para um 

novo formato de EAD, mas infelizmente acredito que ainda estamos bem longe dos 

PLEs, pois alunos, professores e as instituições de ensino ainda não estão preparados 

para este modelo de educação.  
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Posso até estar enganada, mas a grande maioria dos professores não aprendeu a usar as 

novas TICs, nem para diversão, quanto mais para fins educacionais.Tenho certeza, que 

muitos colegas estão sofrendo para realizar a Desafio da Aprendizagem do curso da pós 

em Metodologia e Gestão do Ead, porque estão tendo que aprender a criar um simples 

blog. Segundo o artigo, o aututor deverá além de escolher e produzir conteúdos também 

precisará escolher as ferramentas e plataformas para personalizar atividade aos 

interesses e necessidades de seus alunos.  

E os alunos que dominam estas ferramentas para diversão ainda não perceberam o 

potencial das mesmas para o aprendizado, para a educação. Sem esta percepção, eles 

acabam não participando e aí voltamos a discussão sobre a necessidade do aluno se 

perceber como co-responsável pelo seu aprendizado e não como mero receptáculo do 

que o professor diz, ou manda fazer.  

Quanto as instituições de ensino será necessário que elas reconheçam e valorizem não 

só está nova proposta de aprendizagem como também as várias horas aula necessárias 

para realização das funções do aututor. 

De qualquer maneira, não quero que vocês pensem que não acredito que isto seja 

possível, até porque no artigo o professor Mattar até nos brinda com alguns exemplos de 

cases que estão seguindo este modelo (uso de jogos, second life, redes sociais), assim as 

minhas colocações são só um alerta de como ainda temos um longo caminho a trilhar, 

muito que aprender e muito por que lutar em prol de um novo modelo de EAD. 

Abraços 

9 de agosto de 2011 00:34 

 

G disse... 

Acredito muito na contribuição da inovação tecnológica no EAD. O Prof. Dr. João 

Mattar tem trabalho muito nessa área e realmente contribui de forma inovadora para o 

crescimento do EAD no Brasil. Parabéns! 

9 de agosto de 2011 09:55 

 

D disse... 

Sou professora da Faculdade Anhanguera e aluna de pós-graduação do curso de 

Metodologia EAD. Acredito que seja importante reconhecermos que a EaD vem a cada 

dia conquistando mais espaço e mais pesquisas a fim de mostrar sua relevância. 

Considero a educação a distância uma modalidade inovadora e atualizada, visto que 

hoje o mundo gira em torno de novas tecnologias.  

O professor João Mattar é professor da minha pós-graduação e sem dúvida um 

visionário quando se trata do tema Educação a Distância. Esse método de ensino 

abrange á todos na educação oferecendo uma grande gama de pessoas um aprendizado 

com qualidade. 

9 de agosto de 2011 12:07 

 

EAD disse... 

Tenho orgulho de ter o professor João como professor em um curso de pós na 

Anhanguera Educacional, a EAD é a tecnologia da educação que veio para ficar!!!! 

9 de agosto de 2011 15:15 

 

M disse... 

Sou professora da Anhanguera Brigadeiro SP nos cursos de graduação e percebo a cada 

semestre a necessidade de inovação em sala de aula. 

Sou tutora da Pós-Graduação e essa interação tutor aluno tem me proporcionado várias 
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experiências inovadoras. 

Sou totalmente a favor de cursos EAD, já fiz vários, e recomendo aos meus alunos 

como forma de complementação do aprendizado. 

Profa.  

9 de agosto de 2011 18:51 

 

Prof. S disse... 

Sou profssor da Anhanguera e o texto é pertinente, uma vez que precisamos aprender e 

conhecer como podemos aproveitrar o maximo das ferramentas virtuais que estão a 

nossa disposição. Abraços 

9 de agosto de 2011 19:56 

 

Educação a Distância disse... 

A EAD nos permite o uso de novas tecnologias, possibilitando as pessoas não só o 

aprendizado dos conteúdos dos cursos como também o uso das tecnologias exigidas 

para o desenvolvimento do mesmo, que possibilitará novas oportunidades profissionais, 

pois um profissional com conhecimento tecnológico terá mais chances profissionais. 

9 de agosto de 2011 22:25 

 

C disse... 

A modalidade a distância evidencia que os diferentes tipos de tecnologias podem ser 

empregados no processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo, o quiz do 

conhecimento e outros games, mas tenho uma dúvida, como o docente poderá 

administrar tais redes e mensurá-las para ter o controle efetivo desse processo? 

9 de agosto de 2011 22:37 

 

L disse... 

Acredito que a Web 2.0 é O caminho. Já estampos lidando com os nativos digitais e os 

modelos de ensino atuais se tornarão cada vez mais atrasados e defasados para essa 

geração. Quanto mais interatividade, maior será o interesse desses jovens pelo estudo. 

10 de agosto de 2011 00:42 

 

E disse... 

Colegas, um dos pontos centrais da EAD é proporcionar ao estudante interatividade e 

autonomia, quanto à sua produção intelectual. Os novos ambientes virtuais criados, a 

partir das redes sociais, hoje acessíveis em qualquer ponto, através dos aparelhos 

celulares, vislumbram as mais amplas possibilidades educacionais, pois a agilidade e 

interatividade nas informações com grandes grupos e nos mais remotos pontos do 

planeta, permitem a todos nós pensar os fatos dentro de visões e perspectivas 

intelectuais diferentes. Mais que repetir informações, analisamos, emitimos opiniões e 

criamos novas interpretações. 

10 de agosto de 2011 09:31 

 

L disse... 

Estou cursando uma Pós graduação de Metodologias e Gestão da Educação a Distância, 

e com estes estudos, estou descobrindo a importância de estar conectado, de fazer algo 

diferente do cotidiano, acho que o curso esta possibilitando novas descobertas, uma 

destas descobertas foi a criação, a evolução no pensamento. 

10 de agosto de 2011 10:03 
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Ensino a DistânciaR disse... 

João Mattar trabalha com hipóteses e previsões que podem ocorrer sim, as 

transformações sociais estão ocorrendo com muita velocidade e tudo é possível, o que 

me preocupa é o fato de considerar o trabalho desenvolvido atualmente como 

“alienado”, sendo na verdade, conseqüência histórica da dialética e da práxis 

educacional ocorrido no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

10 de agosto de 2011 10:46 

 

Profª H disse... 

Acredito muito na contribuição da inovação tecnológica no EAD, sou aluna da Pós da 

Anhanguera Educacional e o Prof. Dr. João Mattar realmente contribui de forma 

inovadora para o crescimento do EAD no Brasil e nos abre um universo de leituras e 

oportunidades para modernizarmos nossas aulas e acompanharmos o avanço 

tecnológico de nossos alunos. Parabéns! 

H 

10 de agosto de 2011 11:47 

 

Simplesmente P disse... 

Entendo que a essência é a interação e integração entre pessoas e conhecimento e a 

tecnologia proporciona isso. A EAD precisa aproveitar melhor essa tecnologia, desde o 

uso de redes sociais,como também jogos interativos e até mesmo o google. 

Vejo como um grande avanço o método de EAD uma vez que responsabiliza, em partes 

e creio que na maioria, o aluno, que deve ser altamente ativo na leitura e principalmente 

ser critico desta leitura. 

10 de agosto de 2011 15:37 

 

V disse... 

Boa noite, 

tenho feito cursos EaD nos últimos anos e não sinto que aprendo ou participo menos 

pelo fato de não estar frente a frente com um professor. Acredito, cada vez mais, nesta 

modalidade de ensino e quanto mais faço cursos mais vantagens e qualidades eu vejo.  

É incrível como um curso EaD, bem elaborado e com tutores participativos, faz com 

que os alunos tenham sucesso.  

É bom que tenhamos espaços inteligenes, criativos e com informações imporantes como 

este e com certeza, ser EaD não diminui a qualidade, ao contrário, nos torna mais 

críticos. 

Ressalto que, para o aluno, participar de cursos sabendo que há alunos de longas 

distâncias, que vivem em realidades completamente diferentes da nossa, é muito 

enriquecedor. 

Ao Professor João Mattar, agradeço a rica contribuição ao meu aprendizado. 

10 de agosto de 2011 23:17 

 

F disse... 

Olá Professora A, 

Gostaria de registrar que concordo com sua colocação.Mesmo atuando na EAD,creio 

que a maioria de nós esta aprendendo a lidar com as TICs, tanto quanto os alunos. 

Temos ainda um caminho a percorrer, o que considero natural, por não sermos nativos 

digitais e ainda, por estarmos em uma modalidade de ensino ainda muito jovem, apesar 

da expansão atual e da velocidade em que as mudanças estão ocorrendo.Mas é muito 
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bom saber as tendencias para tentar acompanha-las. 

F 

11 de agosto de 2011 01:28 

 

J disse... 

Boa tarde, prof. A! 

estou iniciando em EaD, uma coisa me preocupa, será que o Brasil está preparado para 

esta nova "forma" de educação? 

11 de agosto de 2011 16:15 

 

J disse... 

Realmente a EaD está atraindo cada vez mais alunos, principalmente por incluir novas 

ferramentas tecnológicas e facilitar o seu acesso. 

11 de agosto de 2011 16:41 

 

E disse... 

REALMENTE A EAD TEM FEITO UM BELO TRABALHO COM OS ALUNOS 

EAD.TUTORES COMPROMETIDOS COM A EDUCAÇAO DO PAIS,TEM 

ELABORADO TRABALHOS MUITO BONS.POR ISSO A QUEM DIGA QUE O 

FUTURO DO PAIS ESTA EM NOSSAS MAOS.FANTASTICO! 

12 de agosto de 2011 09:50 

 

N disse... 

Olá bom dia a todos os participantes, lendo o artigo do professor JOÃO MATTAR, com 

a tecnologia Web 2.0, que permitiria ao cusista personalizar seu ambiente de trabalho, 

fica a preocupação com a falta de amadurecimento do cursista em usar as ferramentas 

para fins educacionais e não mais somente para entretenimento como está habituado. 

Como afirma FÁTIMA RUBIRA, qui neste blog: "Temos ainda um caminho a 

percorrer, o que considero natural, por não sermos nativos digitais e ainda, por estarmos 

em uma modalidade de ensino ainda muito jovem, apesar da expansão atual e da 

velocidade em que as mudanças estão ocorrendo". 

Mas acredito numa mudança nesse sentido, pois todas as discussões apontam para essa 

nova realidade que esta sendo sedimentada no Brasil, a educação não sobrevive mais 

sem o uso das novas tecnologias e as nova proposta de ensinar e aprender que é a EaD. 

N 

12 de agosto de 2011 10:15 

 

E disse... 

A TIC´s chegaram para ficar e com elas não existem barreiras. Todos os dias temos 

pessoas por todo o mundo desenvolvendo novos recursos tecnológicos para atender as 

mais variadas necessidades do ser humano. Acredito que a WEB 2.0 e as Redes Sociais 

são os maiores responsáveis pela inclusão na sociedade. É muito comum todos os dias 

deparamos com pessoas das mais diversas classes sociais com seus celulares fazendo 

acessos às suas redes sociais, buscando informações em sites de pesquisa e muito mais 

que essas tecnologias nos proporcionam. Dentro desse Mundo Virtual, não existem 

barreiras ou diferenças sociais e, pessoalmente, acredito que esse seja o ápice das TIC´s. 

Vou contextualizar uma situação que vivenciei de maneira bem rápida. Sou Professor de 

uma turma que conta com diversas faixas etárias e níveis sociais. Tenho desde alunos 

desempregados até grandes empresarios (isso mesmo líder do seu segmento de atuação). 

Recentemente iniciou em nossa turma um casal de aproximadamente 45 anos e era 
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muito nítido o desconforto de ambos em relação a diferença de idade dos demais 

colegas de sala bem como o fato de estarem tanto tempo fora do ambiente acadêmico. 

Eles não conseguiram suportar essa situação e optaram por desistir do curso. Agora 

pergunto: isso teria ocorrido em um ambiente de EaD? A resposta é não. Infelizmente 

por termos ainda uma sociedade preconceituosa deparamos com situações desse gênero. 

Como a essência da proposta é a inclusão e a WEB 2.0 aliadas as Redes Sociais nos 

proporcionam isso, pois dentro desse ambiente não existem tais barreiras. É fato sim de 

que devemos focar nossos esforços para levar o EaD através do veículo de comunicação 

mais poderoso que temos em mãos hoje. Os recursos estão ai e devemos utilizá-los em 

nobres propósitos como esse. 

13 de agosto de 2011 12:09 

 

Prof P disse... 

Em alguns momentos, vejo colegas colocando topicos como se existisse uma 

competição entre o ensino a distancia e o presencial, gostaria aqui de expor que acredito 

no desenvolvimento do ensino nas 2 modalidades e ambas com objetivo claro em 

desenvolver o conhecimento das pessoas. Quando se fala em tendência para o EDA 

acredito que seja para um grupo de pessoas que tenham essa facilidade, porém não 

devemos generalizar. Com a automação se pensavam em desemprego em massa, hoje se 

vê um deslocamento para mão de obra mais especializada. No EAD acredito que 

ocorrerá o mesmo, a história nos da vários indicios desse deslocamento e 

desenvolvimento do Ensino , estudo por correspondência, pela tv, 

apostilado........Games ensino, etc..Alguém discorda ? 

13 de agosto de 2011 17:20 

 

M disse... 

A ead, é de fato uma estratégia de se educar e incluir pessoas de todos os cantos do 

mundo, é inegável o crescimento e acessiblidade que tem proporcionando; 

14 de agosto de 2011 17:41 

 

Profª H disse... 

Acho que cada modalidade de ensino (presencial e EAD) possuem características 

próprias e valores específicos...é uma realidade o grande avanço tecnológico de nossos 

alunos e com isso o professor tem que se atualizar e encantar esse aluno,seja de forma 

presencial ou à distãncia....... 

Abraços 

Profª H 

15 de agosto de 2011 13:35 

 

r disse... 

A EAD é proporcionar ao estudante educar pela interatividade e autonomia, através de 

novos ambientes virtuais acessíveis em qualquer ponto, através dos aparelhos móveis, 

ampliando as possibilidades educacionais, pela agilidade e interatividade nas 

informações com grandes grupos, permitindo a todos refletir nos fatos e perspectivas 

intelectuais diferentes, analisando, criando opiniões e novas interpretações. 

16 de agosto de 2011 11:41 

 

I disse... 
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Nas aulas de ensino a distancia, a separação entre o professor e o aluno não é sentida 

como algumas pessoas ainda pensam. As tecnologias inovadoras fazem com que esta 

distância não seja sentida. 

16 de agosto de 2011 22:39 

 

E disse... 

olá: 

A EaD vem contribuindo muito com o aprendizado de todos, alunos e docentes. Mas 

precisamos estar sempre atualizados para as novas tendências. Abraços 

17 de agosto de 2011 12:11 

 

r disse... 

A EaD tem papel crucial no cenario do ensino atual, formando academicos 

comprometidos com a busca por seu desenvolvimento individual e profissional, 

tornando o mesmo a realizar analises criticas a respeito d assuntos diversos. 

17 de agosto de 2011 21:16 

 

L disse... 

Acredito que a utilização desses novos recursos ajuda na aproximação entre aluno e 

professor na EAD e esse "encurtamento" da distância tende a facilitar muito o 

aprendizado. 

17 de agosto de 2011 23:11 

 

L disse... 

Hoje a educação a distância ganha cada vez mais espaço no Brasil. Com a evolução das 

tecnologias, permite que pessoas de todo o país, até nos lugares mais distantes, possam 

ter acesso a esta modalidade e ao aprendizado. 

Com a chegada da WEB 2.0, o uso das plataformas virtuais na educação, proporcionou 

uma nova busca de estratégias e alternativas para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem. O ambiente virtual possibilita interatividade e autonomia na construção 

do conhecimento. Sendo assim, o estudante da modalidade EAD pode partilhar notícias, 

artigos ou até mesmo conteúdos das aulas com outras pessoas, contribuindo assim, na 

formação do conhecimento, no fortalecimento de networking e na realização do trabalho 

em grupo. 

20 de agosto de 2011 13:50 

 

Ca disse... 

Olá. O prof. Mattar tem discutido uma forma interessante de lidar com o aluno, no 

ambiente virtual. Discussões como esta são importantes para acabar com o estigma de 

comodismo dado à EAD. Esta é uma possibilidade única de auxiliar nossos alunos a 

desenvolverem autonomia intelectual e responsabilidade em relação ao processo ensino-

aprendizagem. Acredito nesta nova proposta de EAD em nosso país. 

20 de agosto de 2011 16:23 

 

G disse... 

Outra questão importante discutida pelo Presidente da ANDIFES Professor João Luiz 

Martins e Diretor de regulação e supervisão do MEC Sr. Hélio Chaves, em Brasília dia 

16 de Agosto no Seminário sobre EAD e a Expansão das universidades federais 

realizado pela ANDIFES, é o acesso que a metodologia EAD permite aos estudates no 

Brasil, haja vista, que não é possível construir universidades em várias cidades, e muitos 
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estudantes perdem oportunidades não por falta de capacidade intelectual ou interesse 

pelo ensino superior,mais sim por dificuldades de locomoção para outros estados e 

cidades. Desta forma a educação a distância estabelece uma forma viável de acesso. 

20 de agosto de 2011 22:15 

 

C disse... 

Olá G. Você está certa.E além da Universidade Aberta do Brasil, creio que as 

Universidades Virtuais podem ser opção mais interessante mais muitos dos nossos 

estudantes, tanto de graduação quanto de Pós. Sou muito otimista quanto à EAD, em 

nosso país, apenas espero que nossa legislação contribua cada vez mais para que este 

processo de mudança ocorra da melhor forma possível. 

21 de agosto de 2011 13:49 

 

V disse... 

Prof. João, é muito bom ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre EaD 

contigo, de fato é uma interação significativa não só entre alunos, apreciadores, bem 

como, entre professores. 

Parabéns. 

21 de agosto de 2011 16:36 

 

Profa. R disse... 

É com a troca de experiência que podemos ampliar significativamente nossa bagagem 

de conhecimento. Neste blog, li comentários interessantes e importantes dentro da 

discussão a cerca da educação a distância. 

21 de agosto de 2011 23:59 

 

EA disse... 

Agora é possível o aluno ter acesso a novas formas de aprendizado e o EaD nos traz 

uma outra quebra de paradigma...A busca pelos recursos da informatica. Isso porque 

tem pessoas que dominam os meios de comunicação virtual outros nem tanto. È 

justamente isso que o método EaD estará modificando. O EaD no Brasil veio para trazer 

possibilidades a todos; inclusive ao PNE e aos que até então não tinham tanta 

intimidade com um computador. O EaD não é mais um divisor de aguas...tornou-se um 

mediador de aguas. Que bom! 

22 de agosto de 2011 09:56 

 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

4 “Nativos digitais” 82 76 

 
J disse... 

Pura verdade,acontece mesmo! Essa imagem mostra um "choque": a professora 

tradicional, que insiste em utilizar as mesmas ferramentas de ensino que foram 

utilizadas quando ela estava na escola, e a realidade dos alunos, e veja que não estavam 

utilizando os celulares como calculadoras! Se ela tivesse uma lousa digital interativa 

(aliada à uma boa didática), eles não dispersariam tanto (creio eu). 

28 de julho de 2011 17:52 

 

C disse... 
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Olá J..........Realmente vejo isso todos os dias. Com esta postura, os tradicionalistas da 

área da educação, não estão aceitando o que vem acontecendo em sala de aula. Vejamos 

que novos métodos deverão ser adotados, poi se não, ficaremos como esta professora 

isolada em sala de aula. 

Abraços a todos/as.....O 

28 de julho de 2011 18:43 

 

PROFESSOR R disse... 

Sou tutor presencial em cursos de EAD e vejo isso o tempo todo, qualquer dúvida 

levantada em sala de aula os alunos ja começam a consultar seus celulares ligados a 

internet e coisa e tal, é o futuro da educação e da informação tempestiva.....abraços 

Prof. Ri 

28 de julho de 2011 23:36 

 

i disse... 

Prof. R, sou docente em curso presencial e algo parecido ocorre comigo. Os alunos, 

durante a aula, procuram textos na internet que sejam relacionados com o assunto 

tratado e acabam por fazer perguntas baseadas no que estão lendo.  

I 

29 de julho de 2011 12:22 

 

A disse... 

Boa tarde, 

Concordo com a Juliana, é urgente que se invista na formação e capacitação dos 

professores para o uso das novas tecnologias seja no ensino presencial como também no 

EAD. 

Comecei uma pós em Metodologia e gestão no Ensino a Distância e logo nas primeiras 

lições pude perceber o quanto ainda tenho que aprender sobre todas estas ferramentas, 

games, mundo virtual 3D, Web 2.0, realidade virtual aumentada enfim uma infinidade 

de outros recursos educacionais.  

Abraços 

29 de julho de 2011 14:53 

 

I disse... 

Adaptação, a chave para continuar no processo evolutivo. Portanto como os 

comentários mostram é essencial a qualificação dos educadores para trabalhar com as 

novas tecnologias em sala de aula. Adaptação, sempre ela. 

29 de julho de 2011 15:34 

 

V disse... 

Olá pessoal! 

Acredito que atualmente o uso de multi-meios de comunicação, provou a capacidade de 

diminuir as distâncias e proporcionar aprendizagens. Os ambientes interativos possuem 

flexibilidade, com vantagens do aluno acessar as informações nos horários de sua 

conveniência, controlando seu próprio ritmo de estudo. É a era da tecnologia pessoal! E 

nós professores temos que acompanhar esse ritmo frenético se não realmente ficaremos 

fora de sintônia.Abraços 

V 

29 de julho de 2011 15:45 
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Professora K disse... 

Olá pessoal, 

Realmente muito atual esta charge... Nós professores devemos repensar com urgência 

nosso papel como educadores!! Abs, K. 

29 de julho de 2011 16:47 

 

A disse... 

J, 

E o mais grave: várias escolas quererm proibir o uso dos celulares (já virou até lei em 

São Paulo) e calculadoras. A tendência de se superar até mesmo o uso da letra cursiva 

(como está sendo proposto no EUA) e outros pressupostos que parecem consolidados, 

será responsável por muitos professores tradicionais surtados... :) 

29 de julho de 2011 19:15 

 

A disse... 

O, 

Eu gosto muito da expressão de perplexidade da professora, o desenhista foi muito feliz 

na caracterização. Enquanto ela "arma" as contas no quadro de giz (ainda!) os alunos já 

estão muito na frente. 

29 de julho de 2011 19:16 

 

A disse... 

R/I, 

O acesso à informação é a razão principal para que o professor não assuma o papel de 

principal fornecedor de informação, mas sim o papel de mediador que indica como 

buscar, selecionar e interpretar a imensa quantidade de informação disponível hoje na 

rede. 

29 de julho de 2011 19:19 

 

Prof. J - Química disse... 

Oi A.......... 

As atividades hoje que eu passo em sala de aula, levo a sala de informática para eles 

pesquisarem. Com esta facilidade que o celular tem de “navegar na net”, antes deles 

entrarem na sala, alguns alunos no caminho para a sala de informática, me param no 

caminho para verificar se está correto o que eu estava pedindo sobre a consulta. O que 

percebo é que eles ainda não têm paciência para ler e pesquisar pega tudo da primeira 

pagina que muitas vezes é a Wikipédia, copiam e colam no trabalho. Eu acredito que o 

tutor deverá ter sim, um papel muito importante no quesito “ensino-aprendizagem” e 

não mero orientador ou condutor de pesquisa ou ensino. Acredito na modalidade EaD, 

mais também acredito que ainda temos muito a organizar e estruturar esta modalidade 

dentro do Brasil. 

Abraços e muito obrigado pela replica............O / Prof. J 

30 de julho de 2011 20:11 

 

e disse... 

Olá, A 

A charge é bastante atual. De fato, é o que vem ocorrendo tanto no ensino presencial e 

também no ensino a distância. 

Sou tutora presencial é observo que os acadêmicos conectam a internet para tirarem 
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dúvidas que surgem durante a teleaula.  

E 

30 de julho de 2011 22:52 

 

L disse... 

O uso da tecnologia é uma tendência no mundo globalizado, e não seria diferente que 

todo esse recurso estivesse presente no meio escolar-acadêmico. Essa charge retrata o 

avanço da tecnologia e a importância de estarmos sempre nos atualizando. 

31 de julho de 2011 01:29 

 

N disse... 

O que temos discutido diariamente em nossos espaços, é que há uma necessidade 

urgente do professor buscar capacitação para que não fique fora do mundo digital. 

Educação a distância é um caminho sem volta, portanto temos que dominar as 

ferramentas para tirarmos proveito a nosso favor, tanto dos cursistas como de 

professores ou tutores. 

N 

31 de julho de 2011 11:48 

 

Prof P disse... 

Prof P. 

A Tecnologia é uma importante ferramenta e cabe a cada Professor incentivar o aluno 

no sentido de aprimorar o Ensino . O Ensino EAD é uma realizade que o aluno cada vez 

mais caminhará para o ensino a distancia. Alguém não concorda com sso ? 

31 de julho de 2011 16:02 

 

bl disse... 

É imossivel não concordar Prof.Paulo,não dá mais querer uma educação de sucesso com 

giz e lousa,como bem retrata o desenho,"Nativos Digitais" 

Um abraço! 

Prof.O 

31 de julho de 2011 16:06 

 

Professor E disse... 

As novas tecnologias estão nas salas de aula para enriquecer e dinamizar o conteúdo, 

porém temos que ficar atentos a capacitação dos professores que vão mediar a relação 

aluno/tecnologia/aprendizagem. A tecnologia mal aplicada trará com certeza prejuízos 

claros à Educação dos nossos “novos” alunos. 

31 de julho de 2011 17:03 

 

L disse... 

Também concordo com o Prof. Paulo, o ensino a distância já é uma realidade e que só 

faz crescer. A tecnologia já invadiu nossas vidas e os professores precisam se adaptar a 

essa nova geração: os nativos digitais e não esperar que eles se adaptem a educação 

"tradicional"... 

31 de julho de 2011 17:14 

 

J disse... 

Como comentado por vários acima, a necessidade do professor aprimorar-se em TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) é urgente. No entanto, como bem posto 
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pelo Prof. Edgar Caldeira, a capacitação dos profissionais para mediar com qualidade a 

relação aluno/tecnologia/aprendizagem deve ter igual importância. 

31 de julho de 2011 20:28 

 

A disse... 

Se os professores insistirem no tradicionalismo, vão ficar para trás. Atualização sempre! 

31 de julho de 2011 20:29 

 

l disse... 

A, 

Parabéns pela charge. Ela possibilita muitas leituras! Na minha, ficou evidente a 

realidade da maioria de nossas escolas: mundos opostos! O do alunos e o dos 

professores. Enquanto os primeiros dominam novas tecnologias e as utilizam no seu 

cotidiano, os segundos reproduzem seus conhecimentos e utilizam aquilo que dominam 

com mais facilidade. É urgente a necessidade de interação destes universos em busca de 

um objetivo comum: a aprendizagem e a construção de novos conhecimentos.  

L 

31 de julho de 2011 21:18 

 

F disse... 

Essa é a realidade da educação brasileira, a comunidade já reconhece as mudanças 

midiásticas como fator de aprendizagem, no entanto, os órgãos que deveriam 

reconhecer tais ferramentas ainda segue a passos lentos. 

T 

31 de julho de 2011 22:35 

 

R disse... 

Conforme retratado na charge “Nativo digital”, muitos professores não deixam para trás 

o modo tradicional de se ensinar. Muitos não admitem que o aluno também coopere no 

aprendizado. Eu mesma já pesquisei durante a aula sobre determinado assunto para 

retratar sobre temas expostos pela professora. As tecnologias proporcionam aos alunos 

uma interação essencial no processo de aprendizagem.  

Para a professora da charge: ADAPTAÇÃO.  

Para os professores que já estão neste novo modelo: APRENDIZAGEM CONTÍNUA. 

Abraços. 

R 

1 de agosto de 2011 09:53 

 

S disse... 

Perfeito...que "sacada" genial do autor! Esta imagem resume o cotidiano do ensino neste 

mundo globalizado. Como professora vejo a mesma como um alerta!Temos apenas três 

opções : Mudança, mudança e mudança! 

1 de agosto de 2011 10:47 

 

H disse... 

Boa tarde, colegas 

Há um ano atuo na área de tutoria em cursos a distância. Apesar da resistência que ainda 

há por parte dos mais tradicionalistas, esse é o novo rumo na Educação. Meu contato 

com os alunos é 100% virtual porém, posso afirmar que a contribuição para o 

desenvolvimento pessoal e profissional desses acadêmicos é real.  
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Há muitos pontos que ainda necessitam de aprimoramento, entretanto os profissionais 

da Educação devem buscar conhecimento em relação a esse "mundo" para que todos 

possamos crescer juntos. 

Abraços! 

1 de agosto de 2011 14:54 

 

N disse... 

Se me permite S gostaria de reforçar sua idéia e dizer que essa mudança implica muitas 

mudanças, inclusive mudar nosso jeito de ver a educação ou formação como um 

simples repasse de conteúdo, confesso que essa modalidade me surpreende cada dia 

mais, quanto mais me aprofundo nesse tema, percebo o quanto ainda vamos discutir, 

debater para o enriquecimento e fortalecimento da EAD. 

1 de agosto de 2011 18:34 

 

S disse... 

Concordo com a maioria dos comentários. O EaD não é mais desafio é realidade. A 

presença dos digitais em sala de aula já são realidade e o professor precisa saber utilizar 

estas tecnologias a seu favor. 

1 de agosto de 2011 21:11 

 

V disse... 

Olá Pessoal! 

Também concordo que o progresso na EAD está alterando e desenvolvendo um novo 

cenário do ensino e da aprendizagem, tanto alunos como professores estão vivenciando 

um novo modelo de educação, com novas formas de interação, comunicação e 

aprendizagem. 

Abraços! 

V 

1 de agosto de 2011 21:22 

 

V disse... 

Muitos professores já pensam em utilizar as novas tecnologias, mas sentem-se 

analfabetos digitais.... e esta barreira tem causado verdadeiras conflitos no educador. 

Não estaria na hora de ensinar como utilizar as novas tecnologias para aqueles que 

acreditam no EAD, mas não tem o domínio destas novas ferramentas? 

1 de agosto de 2011 21:38 

 

Prof T disse... 

Bom, gente! Sou aluna de graduação e pós-graduação na modalidade EAD e com 

certeza aprendi muito mais do que estar sentada nos bancos da faculdade. O aluno busca 

mais pelos seus conhecimentos. E como professora de ensino presencial na modalidade 

Ensino fundamental e médio, vejo como é preciso evoluir tecnologicamente, pois 

nossos alunos a cada dia trazem bagagens mídiástica como celular, iPod, smartphone 

entre outros. 

Há uma variedade de recursos que estimulam a aprendizagem. 

1 de agosto de 2011 22:57 

 

Prof T disse... 

S, concordo quando fala da EAD uma realidade e isso é o que nós professores temos 

que ter em mente. Muitos de nós, ainda, são "analfabetos" digitais.É preciso ter vontade 
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de buscar o novo.  

Abraços! 

1 de agosto de 2011 23:06 

 

G disse... 

Concordo com os professores, a charge retrata o nosso cotidiano em sala de aula. A 

informação disponível e em tempo real no ambiente de aula é uma realidade a ser 

trabalhada todos os dias. 

Abraço à todos ! 

Profa. G 

1 de agosto de 2011 23:30 

 

Profª Sa disse... 

Concordo com todos os comentários. Uma charge tem um poder impactante por fazer 

interpretarmos-a de diversas maneiras. Fica evidente nessa charge a necessidade de 

aderirmos às novas tecnologias, novos comportamentos e principalmente revermos os 

conceitos aprendidos. A palavra de ordem é mudança!!! 

Abraço à todos. 

2 de agosto de 2011 01:00 

 

T disse... 

Ótimas observações, mas vejo que a charge mostra como a tecnologia pode tirar a 

concentração dos nossos alunos. Como vemos os alunos estão com os seus celulares em 

Jogos e não em calculadoras ou mesmo em sites sobre o assunto exposto.  

A disciplina deve vir antes da motivação, primeiro o aluno deve ser disciplinado em não 

jogar na sala de aula depois deve ser motivado. 

2 de agosto de 2011 08:22 

 

j disse... 

...A charge reflete uma realidade: a maioria dos professores é oriunda de uma 

modalidade de ensino quadro e giz, 100% presencial. Com este modelo é muito difícil 

concorrer com celular, iPod, smartphones...realmente temos que nos adaptar. Gostei 

muito dos comentarios e da troca de conhecimentos 

2 de agosto de 2011 08:50 

 

G disse... 

A necessidade do professor buscar capacitação é primordial para que não fique fora do 

mundo digital uma vez que o mundo globalizado exige o domínio de novas tecnologias. 

A EAD exige o domínio dessas ferramentas. Assim, cabe ao professor/tutor se adequar 

e investir nas novas tendências que são as exigências do mundo atual. 

2 de agosto de 2011 09:42 

 

B disse... 

Trago minha compreensão desta ilustração: estamos vivendo em uma era digital, em 

todos os lugares é muito provável comprovarmos da era / mundo digital, portanto está 

inevitável a adesão voluntária, ou não, das pessoas ás tecnologias digitais. Em 

específico nas salas de aula, como traz a ilustração, também está inevitável a existência 

do digital em meio aos métodos tradicionais na educação, e esta mistura ainda está 

nebulosa em sua compreensão. Vejo esta caricatura reproduzindo o que na educação 

dispomos no momento: a interação entre ferramentas da educação, sejam elas 
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tradicionais ou atuais (digitais) penso que ambas podem conviver juntas, o giz ou caneta 

de lousa e a tecnologia digital, mas ao meu ver, o que deve ser analisado e pensado é a 

necessidade de transformação dos agentes da educação em utilizar as ferramentas de 

educação (quadro-negro, lousa, lousa digital entre outras) de forma a otimizar os 

recursos materiais que a instituição dispõe para a contemplação do aprendizado e 

interação entre aluno, professor, escola, e sociedade. Pois vejo que as ferramentas de 

educação servem como auxílio ao professor e escola para promover tal interação e não 

vice e versa. 

Profª B 

2 de agosto de 2011 10:02 

 

E disse... 

Olá A, sou professora tutora presencial de um curso de graduação a distância EAD, 

estou pesquisando Blogs que comentem sobre Educação a Distância para trabalho de 

minha Pós, Parabéns por suas informações visite meu blog também toda semana estarei 

postando novas informações sobre Educação! 

http://educacaoeadhoje.blogspot.com/ 

2 de agosto de 2011 11:04 

 

F disse... 

Pensar a Educação sem as tecnologias da informação disponíveis é jogar no lixo todo 

desenvolvimento e aprimoramento da humanidade. A faculdade quem faz é o aluno e no 

futuro o mercado seleciona um bom profissional. 

2 de agosto de 2011 15:05 

 

M disse... 

Coitada dessa professora... ainda está na era jurássica. E não é que isso acontece muito? 

Por isso que muito se debate a aplicação de novas tecnologias em sala de aula. Se não 

existir uma estrutura adequada ao professor, fica complicado, porque as novas gerações 

estão mais do que acostumadas com as tecnologias e faz parte da aprendizagem lançar 

mão delas. 

3 de agosto de 2011 01:02 

 

Prof P disse... 

Gostaria de registrar minha posição contraria a Prof F, ela transfere a responsabilidade 

do estudo ao aluno somente e isso não é verdade o professor tem papel fundamental 

para o desenvolvimento do mesmo. Dizer que o ensino EAD é ter mais tempo a estudar 

é uma visão miope , afinal o ensino EAD o aluno deve se dedicar muito mais as leituras 

, atividades e interação com os colegas. Os demais colegas concordam com a minha 

afirmação ? 

3 de agosto de 2011 11:51 

 

A disse... 

Olá pessoal, concordo com você prof. P, com certeza a modalidade a distância exige do 

aluno autonomia, co-responsabilidade no seu aprendizado, mas é fundamental que o 

aluno também seja organizado e saiba gerenciar o tempo destinado ao seu estudo, 

fazendo não só a leitura dos textos, como também a interação com o tutor e com os 

colegas de curso. 

3 de agosto de 2011 12:43 
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E disse... 

Sou professora tutora presencial e complemento que não só o aluno deve ir preparado a 

sala de aula tendo feito suas leituras sobre a disciplina, mas também o professor 

presencial deve estar por dentro do assunto explanado no dia, para auxiliar os alunos 

tirando suas dúvidas, e a internet nos ajuda muito e não só os alunos devem estar 

conectados mais o professor também como aparece na figura do artigo. 

3 de agosto de 2011 13:23 

 

Profª S disse... 

Boa noite à todos, 

Gostaria só de complementar: Acredito que o sucesso tanto da educação a distancia 

como na presencial depende também da criação de oportunidades de diálogo entre 

professor e aluno. Assim como de materiais didáticos adequadamente estruturados. Ou 

seja, de acordo com o público-alvo. 

Um abraço à todos. 

4 de agosto de 2011 00:21 

 

Professora P disse... 

Boa tarde! Não podemos nos esquecer que há cursos totalmente a distãncia, que não tem 

aulas presenciais. Por este lado vejo q depende do aluno, pois os professores a distância 

estão apostos para tirar dúvidas e cabe ao aluno ter disciplina para fazer seus estudos e 

interações pelos portais disponíveis. Agora em cursos semi-presenciais já é diferente o 

aluno tem que ir preparado para os encontros assim como os professores presencias. E 

neste caso sim, vejo que os professores presenciais além de orientadores, são 

motivadores dos alunos. 

4 de agosto de 2011 18:40 

 

F disse... 

Como a colega acima já disse coitada dessa Professora... 

Não dá pra ficar para trás, é hora de se atualizar, o conhecimento deve ser buscado 

diariamente. Professores e alunos devem estar inseridos neste ambiente virtual, assim 

facilitará até mesmo o diálogo, pois estarão falando a “mesma língua”. 

4 de agosto de 2011 19:32 

Ed disse... 

Olá a todos/as. 

Concordo com a minha colega quando em sua fala, comenta-se a importancia do 

professor. Realmente o papel do professor é mais do que necessária para tal, não 

podemos nos menosprezar, nosso papel ainda é "presente" mesmo que seja "a 

distância". 

Abraços. 

Prof. J - Química 

4 de agosto de 2011 19:35 

 

Educação a Distância (M) disse... 

Seja a faculdade presencial ou a distância, o papel do professor jamais será substituído 

por uma máquina, estaremos sempre alí, o que muda é a forma com que se aprende, no 

EAD só quem tem força de vontade e busca por seus objetivos é que alcançará o 

sucesso! 

5 de agosto de 2011 10:43 
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i disse... 

Gostaria de registrar que sou favorável ao uso de computadores em sala de aula e ao 

acesso a internet. Compreendo que a atual função do professor é ser "facilitador" e 

"mediador".  

Na verdade temos que incentivar o uso da tecnologia e utilizá-la a nosso favor, a fim de 

enriquecer as aulas e ampliar o campo de discussão sobre o conteúdo ministrado. 

5 de agosto de 2011 11:02 

 

A disse... 

Essa Charge mostra a realidade de nossa educação. Os anos passam novas tecnologias 

aparecem e os professores continuam com os mesmos métodos. Assim, podemos dizer 

que o professor que não se recicla acaba ficando para trás. 

Todo profissional deve se atualizar e o professor mais do que nunca. 

5 de agosto de 2011 11:05 

 

Professora K disse... 

Não acredito que a tecnologia seja responsável por tirar a concentração dos alunos, mas 

acredito que isto sempre acontecerá quando a aula não for interessante. Eu acho que o 

problema não é a tecnologia ou falta de disciplina, mas sim a velha história do 

“professor detentor do conhecimento” esperando seus alunos prestarem atenção no que 

ele esta dizendo, do jeito que ele acha correto dizer (ensinar). 

5 de agosto de 2011 16:17 

 

Prof P disse... 

K , concordo com você . Usar a imaginação para prender a atenção do aluno é 

fundamental para seu bom desenvolvimento e o tutor no ensino EAD deve fazer o 

mesmo, a dificuldade esta em fazer tudo por escrito , sem os recursos presenciais. EAD 

é um desafio para o aluno e principalmente para o professor....atualizar ...atualizar é a 

regra e não tem jeito quem parar no tempo será atropelado por um rolo compressar, 

Alguém já sentiu ele de perto ?.... 

6 de agosto de 2011 16:22 

 

A disse... 

Sim, prof. P, a todo momento. E fazendo este curso de Metodologia do Ensino A 

Distância, agora mais do que nunca, percebo o quanto ainda tenho que aprender.  

Mas, pode ter certeza, que não vou desistir.... 

6 de agosto de 2011 16:51 

 

g disse... 

vejo que se o professor não se capacitar para melhorar e informatizar suas aulas, seus 

alunos não irão se enteressar por elas...E isso seria terrível. 

6 de agosto de 2011 17:17 

 

Prof. P disse... 

É a realidade... ou nós professores saímos da zona de conforto, ou não conseguiremos 

desenvolver um trabalho condizente com a magnitude deste ofício. 

6 de agosto de 2011 19:59 

 

F disse... 
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Este é o cenário da EAD e nós professores dessa modalidade prescisamos estar 

preparados para essa tecnologia que é nossa alidade e não concorrente da atenção em 

sala de aula.... 

8 de agosto de 2011 10:20 

 

Professora K disse... 

Prof. P... adorei a ideia do rolo compressor.. e como disse a Ana Paula, a sensação é de 

que ele está cada vez mais perto... rsss... Mas esta consciência já nos move adiante, não 

é mesmo? Abs, 

8 de agosto de 2011 20:13 

 

A disse... 

Pessoal, 

É muito bom saber que todos estão fazendo contribuições importantes para o tema e 

muito antenados com as discussões/tendências sobre a EaD e o uso das tecnologias 

digitais na educação. Uma provocação: vocês perceberam que só o Milhouse - aluno 

caxias e estudioso no desenho dos Simpsons - não está usando nenhuma ferramenta 

tecnológica? É, a crítica do desenho é muito mais pesada do que parece! Obrigada a 

todos e todas pelos comentários e contribuições maravilhosas! 

Abraços, 

8 de agosto de 2011 21:54 

 

G disse... 

Profª A, trabalhamos com alunos heterogêneos. Enquanto vários dominam as 

"ferramentas tecnológicas" e fazem do seu uso um instrumento diário, outros nem 

acesso têm. Acredito que esse cenário mostra o papel do professor: trabalhar com as 

adversidades de uma sala; dominar as TIs,e buscar outras formas de ensinar levando o 

aluno a aprender a aprender. 

9 de agosto de 2011 11:59 

 

Prof. J disse... 

Prezados...........Concordo com o Prof. P, quando ele afirma que devemos sair da zona 

de conforto. Ainda temos a autonomia de nossas ações, devemos estar avançando 

sempre, pois somos uma das poucas profissões que não para nunca de estudar. 

Abraços a todos/as. 

Prof. J 

9 de agosto de 2011 16:20 

 

L disse... 

Devemos também nos lembrar que apenas o domínio das novas tecnologias não nos 

garane uma boa aula. Gostaria de compartilhar com os colegas um vídeo que trata esse 

assunto. Acredito que muitos já devem conhecê-lo, mas acho muito interessante. 

"Tecnologia ou Metodologia?" 

http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4 

10 de agosto de 2011 00:33 

 

R disse... 

É mesmo muito divertida a forma com que esta figura demonstra a atual realidade de 

muitas salas de aula em que os professores não estão preparados para atuar utilizando-se 

das novas tecnologias, que estão tão perto da nova geração, os nativos digitais ... Essa 
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nova realidade vem ao encontro da EAD, que explora tão amplamente estas novas 

ferramentas de aprendizagem a fim de deixar seu acesso e fixação mais próximos dos 

alunos! 

10 de agosto de 2011 09:37 

 

A disse... 

Adorei o vídeo indicado pela Livia.  

É preciso muito mais do que o domínio tecnológico, é necessário uma mudança de 

atitude frente ao novo. 

Abraços 

10 de agosto de 2011 10:08 

 

Prof. C. A, disse... 

Este vídeo acaba representando o uso negativo das TIC's por alunos que estão muito 

envolvidos com a tecnologia, mas não apresentam um compromisso com o ensino. 

10 de agosto de 2011 14:40 

 

Simplesmente Pa disse... 

Essa imagem deixa claro o sucesso da EAD. 

Mas considero importante mencionar que o professor presencial deve aprender a 

integrar tais ferramentas, celulares, tablets, entre outros, em sala de aula, para que haja 

sempre um ponto focal e assim proporcionar a integração e consequentemente a 

interação das pessoas e do conhecimento. Essa integração produzirá mais 

conhecimento! 

10 de agosto de 2011 15:44 

 

Simplesmente P disse... 

Alguns colegamos falam sobre a importância do professor, seja no presencial seja na 

EAD. Eu diria que a figura do professor deve mudar para Engenheiros, ou seja, aquele 

que contribui, estratégicamente, para que o outro construa o próprio conhecimento. O 

professor de hoje já não atende mais a necessidade do momento. E preciso atualizar, e 

rápido. 

10 de agosto de 2011 15:48 

 

Simplesmente P disse... 

Concordo plenamente com a An. 

10 de agosto de 2011 15:49 

 

J disse... 

Concordo que o professor de hoje precisa se atualizar. Nas aulas presenciais, o professor 

deve englobar nas suas metodologias de ensino os novos recursos disponíveis na rede. 

Dispositivos estes, que chamam atenção do nosso aluno e permite o aprendizado com 

qualidade. Utilização do sistema Moodle, Google apps, as redes sociais e tantos outros 

recursos, é a possibilidade do educador entrar no universo dos alunos, aprimorar suas 

metodologias de ensino e se adequar a realidade. 

11 de agosto de 2011 11:49 

 

A disse... 

Olá 

Sou professor presencial e também atuo como tutor em cursos EAD. Percebo que o 
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aluno, nossos alunos são adeptos a toda tecnologia, usam o tempo todo, mas as vezes 

percebo que para a sociedade, que ainda não digeriu bem essa questão do Ensino a 

Distância, o aluno prefere ir contra essa modalidade, mas ele mesmo ja faz isso de 

forma involuntária quando busca o conhecimento, a integração na web, redes sociais 

etc.É uma quebra de paradigma, e em algum momento, isso deixará de ser pejorativo. 

Ferramenta, novos métodos de ensino e mudança de atitude por parte das instituições e 

professores será obrigatório e não facultativo. 

Concordo com os amigos acima quando afirmam que nós temos que mudar nossa 

postura em sala de aula. Isso é fato. 

13 de agosto de 2011 14:09 

 

T disse... 

A expressão; "Uma imagem vale mais que mil palavras", cabe direitinho nessa situação. 

No mundo atual, nossas crianças logo que aprendem a andar e falar, simutaneamente 

aprendem a usar aparelhos de computador,DVD, Video-Game, celulares, entendem o 

que é "procurar no google", o que é you tube (como meu filho de 3 anos, que já 

conhecia essas ferramentas desde 1 ano e meio), tendo a informação literalmente na 

ponta dos dedos. 

Ao contrário de algumas pessoas mais velhas, de outras gerações que ainda resistem a 

tecnologia e preferem se prender aos metódos a que foram acostumados. Assim como, 

existem algumas pessoas mais velhas que conseguem se adaptar facilmente aos novos 

modelos. 

A forma de aprendizado, depende do meio social, cultural e temporal de cada individuo 

desde a criação de sua personalidade. 

Mas penso que, são validas ambas metodologias de ensino, tanto presencial, quanto 

EAD.  

Deve ser respeitado o perfil de cada individuo e sua facilidade ou não de se adaptar a 

qualquer uma dessas metodologias. 

16 de agosto de 2011 16:17 

 

L disse... 

O que realmente me chamou a atenção foi a magia provocada por Ana Beatriz! Olha o 

poder da comunicação visual que propiciou na construção coletiva (75 comentários)que 

por sinal bastante expressiva. Penso que devemos oferecer mecanismos imediatos para 

romper de vez com essa resistência. 

Parabéns. 

Abraços 

L 

17 de agosto de 2011 22:00 

 

L disse... 

Em relação à importância do professor, acredito que seu papel é fundamental na EAD. 

O professor presencial ou a distância deve estimular o crescimento do aluno e 

acompanhar seu desenvolvimento a cada semestre, auxiliando-o inclusive na utilização 

das tecnologias, pois sabemos que no Ensino Superior a distância nem todos os alunos 

estão familiarizados com essa realidade. 

17 de agosto de 2011 23:05 

 

Prof. J disse... 
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Caros Colegas. 

Trabalhar com tecnologia nos dias de hj ainda é problemático. Quando levo os alunos 

ao lab. de Informatica, tenho que ficar atento para que eles não fiquem no orkut, msn e 

etc. Realmente é o uso errado dos TIC's, concordo que devemos começar a construir um 

novo modo de utilização ou ainda melhor, uma nova consciencia sobre os TIC's. 

Abraços a todos/as. 

Att., Prof. J 

18 de agosto de 2011 16:48 

 

A disse... 

Querido L, 

Quem dera que fosse a minha mágica, o número de comentários no blog é uma gentileza 

do Professor João Mattar que o indicou para os seus alunos. Estou com saudades! 

Beijos 

18 de agosto de 2011 22:24 

 

A disse... 

Prof. J, 

O segredo é negociar com os alunos para direcionar o uso das tecnologias para os seus 

objetivos. Os alunos sempre serão mais rápidos e mais sorrateiros do que nós, então o 

truque é entrar no laboratório com uma proposta concreta que terá que ser realizada em 

x minutos, valendo uma pontuação pré-determinada (com um tempinho ao final da aula 

para a olhadinha básica nas redes). Depois de um certo tempo, os alunos vão aprender 

que precisam aproveitar o tempo utilizado com os equipamentos para realizar as suas 

atividades e não com as redes sociais. Outra solução, é aproveitar as redes sociais para 

desenvolver a atividade proposta. Não podemos esquecer que os alunos não estão 

condicionados ao uso das TIC e o problema é mais nosso do que deles. :) 

Abraços, 

A 

18 de agosto de 2011 22:29 

 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

5 “Conferência de Pierre Lévy 

no Simpósio Hipertexto 

2010” 

15 15 

  

Professora K disse... 

Oi A, 

A primeira parte da palestra me lembrou outra palestra que assisti recentemente, onde se 

falou sobre a maturidade, responsabilidade e autonomia do estudante à distância. 

Realmente, é muito fácil nos perdermos dentro deste emaranhado de informações, uma 

mais interessante que a outra. É fundamental saber o que queremos aprender!! Karina. 

18 de julho de 2011 20:03 

 

e disse... 

Olá Professora A,  

Assiste a primeira parte do video, achei muito interesse o passo a passo, pois temos 

muitas informações e temos que saber, de fato, o que queremos. 
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Estou fazendo uma pós-graduação sobre educação a distância e estou buscando 

informações e contatos. 

Professora E 

25 de julho de 2011 18:24 

 

Professora K disse... 

Oi E, 

Eu frequentemente me sinto "perdida" no meio de tanta informação interessante. Dá 

vontade de ler várias coisas, porém, normalmente não tenho tempo para ler ou assistir 

tudo que desejo. Com você também é assim? Um abraço, Karina. 

26 de julho de 2011 10:35 

 

Prof(a) T disse... 

Essa palestra é de extrema importancia para esse mecanismo de ensino/ aprendizagem. 

E destaca quais os meios para que o aluno não se perca no meio de tanta informação 

diponivel, principalmente na internet. 

26 de julho de 2011 13:21 

 

A disse... 

K, 

Tenho a impressão de que a facilidade em se perder nas informações faz parte mesmo 

da nossa sociedade informacional, seja para o aluno da EaD ou o aluno do presencial. O 

problema que eu vejo é que os percursos estruturados para os alunos nos ambientes 

virtuais apresentam sempre duas possibilidades: ou podam o aluno, impedindo que ele 

tenha acesso à outras perspectivas ou deixam o aluno solto, sem um fio condutor que 

agregue as informações relevantes. Estou convencida de que o papel da mediação do 

professor em qualquer modalidade, é filtrar as informações e indicar aos alunos outras 

leituras possíveis, que sejam confiáveis e que realmente possam contribuir para a 

aprendizagem do aluno naquele momento. É mais ou menos como a propaganda de 

pneu, potência sem controle não é nada! :) Obrigada por passar por aqui e deixar 

registrada a sua opinião. 

Beijos, 

A 

27 de julho de 2011 15:22 

 

G disse... 

Olá A, 

Muitas vezes me sinto angustiada por não conseguir ver todos os vídeos que recebo, ler 

os emails e artigos ...enfim, sinto que jamais vou conseguir acompanhar a velocidade da 

Internet...acredito que o segredo esteja na seleção de conteúdos. 

Abraço, 

Profa. G 

28 de julho de 2011 01:28 

 

Professora K disse... 

Olá A, 

Concordo plenamente com o que você disse!! Conheci seu blog recentemente, mas 

estou adorando... passarei por aqui com frequência! Abs, K 

29 de julho de 2011 16:49 
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A disse... 

olá,A, 

Eu acredito que tecnologia digital hoje ja faz parte da vida diária da maioria das pessoas 

em quase todas as faixas etarias no mundo e a Internet mudou irreversivelmente o 

acesso à informação e que tem transformado o comportamento dos indivíduos em se 

relacionarem uns com os outros é isso não resta dúvida, estamos mesmos na era da 

evolução tecnologica. A cada dia nós vemos diversos lançamentos de acessórios 

digitais, mal temos tempo para assimilar um determinado produto e já existe um outro 

chegando às prateleiras das lojas e oferecendo inúmeras vantagens. 

30 de julho de 2011 14:55 

 

J disse... 

A, parabéns pelo blog! 

Assim como a Prof. Edileuza estou fazendo pós graduação em EAD e busco 

informações e contatos. 

Passarei sempre por aqui... 

Muito boa a palestra, o "Ciclo de Gestão do Conhecimento pessoal". Os 9 passos 

tornam-se extremamente úteis para nortear os estudos. 

Abraços, 

J. 

31 de julho de 2011 22:49 

 

Prof P disse... 

A e demais colegas , acredito que as pessoas atualmente estão mais receptiveis a 

tecnologia afinal estão cada vez mais próximas das mesmas. O grande paradigma esta 

na mudança mental que devemos ter alunos e professores para melhor utilização das 

ferramentas e efetivamente cada um poder utiliza-la. A questão que se tem é até que 

ponto a sociedade brasileira esta preparada para essa quebra de paradigma ? 

1 de agosto de 2011 13:50 

 

j disse... 

Prof. P, realmente não há mais como nos distanciarmos da da tecnologia,ela nos 

envolve todos os dias, entretanto a grande maioria dos professores são oriundos de uma 

educação ortodoxa, presencial e com pouca ou nenhuma tecnologia. Gostei muito do 

seu comentário...Quebrar este paradigma ...realmente esta é a questão... 

abraços 

2 de agosto de 2011 08:40 

 

G disse... 

A, J e E e demais colegas; estou fazendo pós graduação e busco informações sobre 

EAD. Adorei a Conferência de Pierre Lévy no Simpósio Hipertexto 2010.  

Abraços, 

G. 

2 de agosto de 2011 08:57 

 

C disse... 

Olá A de demais participantes 

O Prof. Lévy traz à tona um dos grandes desafios atuais, que é aproveitamento da 

informação com vistas a uma aprendizagem efetiva. 

Certamente, a mediação do professor é fundamental, bem como sua orientação ao aluno 
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sobre como o ele deve se portar no ciberespaço quando quiser aprender algo de fato. 

A seleção da informação, o foco no seu objetivo, são elementos fundamentais ao aluno 

de EAD e a toda a sociedade atual, participante da inteligência coletiva. 

Um grande abraço 

C 

4 de agosto de 2011 12:06 

 

S disse... 

A EAD precisa de foco. Os passos apresentados nesta parte do vídeo é muito similar ao 

que é orientado em desenvolvimento de monografias, onde há, por parte do aluno, um 

aprofundamento daquilo que pretende defender. 

A EAD provoca essa busca/pesquisa constante no aluno, portanto conhecer estes passos 

são fundamentais para o aluno. 

10 de agosto de 2011 15:57 

 

R disse... 

OLá C e demais colegas. Concordo que a intervenção do professor de faz necessária 

para que o aluno saiba como lidar com os montantes de informação recebidas e 

acessadas hoje. Saber selecionar e sintetizar, como o professor disse, é importantissimo 

para a criança. 

16 de agosto de 2011 20:41 

 

 

BLOG III 

 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

1 “Uso pedagógico do 

datashow” 

13 13 

 

A Disse:  

24/08/2011 às 09:55 | Responder  

Me foi útil tudo o que vi. Tenho um data shou marca acer, e o mesmo queimou a 

lâmpada. Gostaria que me informace como faço para subistitui-la? 

jc Disse:  

24/08/2011 às 10:57 | Responder  

Olá A, 

O procedimento mais simples consiste em procurar uma loja de assistência 

técnica. No site do fabricante (e nos manuais que vêm com o aparelho) há 

contatos para assistência técnica. Se isso não for possível você precisará ter o 

manual do aparelho, comprar a lâmpada correta e instala-la (mas veja que isso só 

é recomendável se você souber o que fazer). 

Abraço, 

JC 
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RC Disse:  

15/05/2011 às 11:29 | Responder  

Olá prezado colega de profissão! 

Gostei desta matéria sobre Datashow. Sou prof. multiplicador do NTM de Aracaju/SE e 

costumo sempre utilizar esta ferramenta nos cursos. Com certeza estas informações 

virão a somar com as que possuo para o uso pedagógico deste recurso. Depois da lida 

deste material, fiquei inspirado em ministrar uma Oficina sobre datashow, pois muitas 

escolas aqui da Rede Municipal de Aracaju estão adquirindo este aparelho e, como 

sabemos, a maioria dos docentes tem pavor em utilizar tecnologias digitais. Gostaria de 

saber se posso utilizar, com a devida autorização e créditos, é claro, seu material como 

apoio na formatação da minha Oficina.  

Parabéns pelas matérias do Blog, abraço! 

Att, RC (http://tutorpedagogicoprofrc.blogspot.com). 

jc Disse:  

15/05/2011 às 14:11 | Responder  

Olá R, 

Você pode usar sim esse texto ou qualquer outro do blog para dar oficinas aos 

professores de Aracaju. Veja as permissões de uso do material do blog no link 

http://professordigital.wordpress.com/copyright/ 

Para citar o blog você pode usar o método mais simplificado, citando o nome e o 

link, ou pode usar o formato acadêmico (indicado no final de cada artigo). 

Boas oficinas, e mande notícias. 

Abraço, 

JC 

F Disse:  

04/05/2011 às 17:12 | Responder  

Caro Prof. JC, 

Excelente a proposta de seu blog, farei questão de acompanhá-lo de perto. Estou 

concluindo este ano meu mestrado em Direito e pretendo já no ano seguinte iniciar 

minha carreira como professor. Tenho pensado muito nas utilizações de TIC’s para 

minhas aulas e no quanto isso é essencial para manter os alunos motivados, apesar de 

que, pelo tipo de conteúdo, fica mais difícil inovar tanto no ensino jurídico (mas estou 

aberto a idéias, e até gostaria muito de ouvi-las). Acabei de criar um blog sobre a 

Educação e o Direito, no qual tenho um proposta semelhante à sua, se puder, depois, dê 

uma olhada! 

Obrigado e Sucesso! 
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jc Disse:  

04/05/2011 às 18:08 | Responder  

Olá F, 

Visitei seu blog. Seja bem vindo ao universo dos edu-blogueiros. Fico feliz que 

tenha gostado e prentenda acompanhar o meu blog. As atualizações não são muito 

frequentes devido ao estilo do blog, mas elas ocorrem. 

Abraço, 

JC 

N Disse:  

19/04/2011 às 08:26 | Responder  

Obrigada Professor, vamos seguir com a troca que muito nos beneficia. 

Veja a postagem em meu blog indicando o seu. 

[] 

E Disse:  

14/04/2011 às 14:02 | Responder  

Oi, adorei seu blog! 

Estou fazendo Especialização em mídias na educação e escolhi o tema “O uso do 

blog com recurso pedagógico como suporte no processo de letramento”. Se vc 

tiver algo, um artigo, alguma publicação, ou relatos que possa compartilhar 

comigo para enriquecer meu TCC eu agradeço imensamente. Bjs 

jc Disse:  

14/04/2011 às 16:29 | Responder  

Olá E, 

Dê uma olhada nesse link: 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=blog+letramento&hl=pt-

BR&btnG=Pesquisar&lr= 

Obrigado pela visita. 

Abraço, 

JC 

M Disse:  

14/04/2011 às 10:53 | Responder  

Muito legal as informações, pois nem todo professor tem a noção de como conduzir sua 

aula com uso de apresentações com datashow, bem como a questão da vida útil da 

lâmpada do projetor. 
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N Disse:  

14/04/2011 às 07:17 | Responder  

Caro Professor e colega, 

Excelente postagem.Tenho um blog que pretente dar suporte aos professores quanto ao 

uso das ferramentas tecnológicas em sua prática pedagógica.Minha abordagem é mais 

teórica, mas sinto que as habilidades técnicas são também um entrave no processo.O 

modo como expôe aqui certamente contribuirá nos dois sentidos. 

Obrigada, farei um link para os usuários do meu espaço… 

Grande abraço, 

N 

jc Disse:  

14/04/2011 às 16:23 | Responder  

Olá N, 

Estou acrescentando seu blog na minha lista de blogs relacionados às TICs. 

Obrigado pela visita e pelo comentário. 

Abraço, 

JC 

v Disse:  

14/04/2011 às 06:48 | Responder  

Excelente professor. Parabéns! 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

2 “As TICs, a escola e o 

futuro” 

37 37 

 

H Disse:  

25/03/2011 às 23:12 | Responder  

excelente material professor.Vejo que a cada dia mais educadores usam as TIc’s para 

fomentar seus conteúdos em sala de aula.A Tecnologia tem atraido também pessoas de 

outras áreas para a educação .Porém ainda vejo que o grande problema são os gestores 

educacionais tanto da rede pública de Ensino como privada que limitam tal acesso para 

os educadores e os aprendizes.Também cabe ressaltar que alguns responsáveis não 

considerar tal modalidade de ensino . 

jc Disse:  

26/03/2011 às 00:28 | Responder  

Olá H, 

http://infoprofe2010.blogspot.com/
http://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/#comment-793
http://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/?replytocom=793#respond
http://www.profjc.net/
http://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/#comment-798
http://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/?replytocom=798#respond
http://www.veragama.blogspot.com/
http://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/#comment-792
http://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/?replytocom=792#respond
http://professordigital.wordpress.com/2011/01/20/as-tics-a-escola-e-o-futuro/#comment-770
http://professordigital.wordpress.com/2011/01/20/as-tics-a-escola-e-o-futuro/?replytocom=770#respond
http://www.profjc.net/
http://professordigital.wordpress.com/2011/01/20/as-tics-a-escola-e-o-futuro/#comment-771
http://professordigital.wordpress.com/2011/01/20/as-tics-a-escola-e-o-futuro/?replytocom=771#respond


Você tem razão. Muitos gestores preferem a aparente comodidade do “não uso” 

do que a aparente “complicação do uso”. Mas, no fundo, tudo se resume à falta de 

informação sobre as vantagens do uso e à fatal de uma “cultura digital” entre os 

próprios membros da gestão (e também do corpo docente). Os tempos estão 

mudando, ainda que lentamente. As expectativas são boas. 

Obrigado pela visita ao blog. 

Abraço, 

JC 

F Disse:  

24/03/2011 às 14:10 | Responder  

Profº Jc..mtoooo obrigado pelo seu blog existir..sinceramente.. 

Parabéns. ESte texto e o do Uso Educaticvo do Google Docs..fantastico. 

Forte abraço, 

F – instrutor e tutor ead 

V Disse:  

27/01/2011 às 20:42 | Responder  

Muito pertinente e belos os textos que vc publicou no seu blog, e de grande utilidade 

para nós professores, em sala de aula daria um bom debate. Vou colocá-los em meus 

arquivos para aproveitarmos em nossas reuniões quando necessário. Quanto aos dez 

mandamentos serão meus paradigmas para uma aprendizagem de sucesso. 

Abraço 

V. 

B Disse:  

25/01/2011 às 19:57 | Responder  

Olá Zé C, 

Muito interessante e desafiador o seu texto. Realmente não conheço todas as 

ferramentas indicadas, mas confesso que já utilizo algumas. As mudanças estão 

acontecendo e temos a necessidade de procurar acompanhar, mesmo sabendo que nem 

todos os professores buscam a ajuda das TIC’s para melhorar o seu trabalho com os 

alunos, isso é fato. Porém, aqueles que já implementaram alguns desses recursos sabem 

o quão é interessante para nós mesmos enquanto aprendizes e educadores. E como você 

mesmo afirmou acima, nossos alunos já sabem usar algumas ferramentas; e isso facilita 

muito a dinâmica, pois podemos aprender com eles também. 

Parabéns amigo! 

Saudações pernambucanas. 

jc Disse:  

26/01/2011 às 05:40 | Responder  

Olá B! 
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Saudações aos pernambucanos! 

Fico feliz que esteja usando as TICs com seus alunos. Manda notícias dessa 

terrinha linda aí. 

Grande abraço, 

JC 

F Disse:  

24/01/2011 às 16:57 | Responder  

Olá, professor JC! 

Parabéns pelo excelente artigo. 

Adorei o trecho em que diz: 

“Todos esses paradigmas juntos significam apenas que cabe a você compreendê-los, 

aplicá-los, reformulá-los, ampliá-los, reconstruí-los e, então, compartilhar com outros a 

“sua versão” deles.” 

Os professores tem que entender que não dá mais para esperar, adiar ou fugir, precisam 

urgentemente conhecer e se apropriar das TICs para assim poder vicenciá-las 

pedagogicamente nas salas de aula. 

Um grande abraço 

jc Disse:  

25/01/2011 às 03:34 | Responder  

Olá F, 

Pois é, já faz duas décadas que isso vem sendo dito, mas ainda soa como novidade 

para muita gente. 

Grande abraço, 

JC 

j Disse:  

24/01/2011 às 10:13 | Responder  

Este é mesmo um tema complexo, pois precisamos conhecer e utilizar a ferramenta mais 

adequada para cada tipo de abordagem. Além disso, temos que respeitar as preferências 

dos alunos, o que nem sempre é fácil. Com crianças menores é até mais fácil, mas com 

os adolescentes o ritmo é mais intenso e inconstante! O mais importante é estar aberto a 

aprender em conjunto! 

G Disse:  

23/01/2011 às 17:18 | Responder  

O Bom da vida é essa busca eterna pelo aprendizado. Em se tratando de nós professores 

esse aprendizado passa a ser compromisso. 

L Disse:  

23/01/2011 às 14:22 | Responder  
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Esqueci de citar… Tá faltando no seu blog aqueles botões de facebook, twitter, etc para 

a gente poder compartilhar com mais facilidade artigos como o seu que são brilhantes. 

jc Disse:  

23/01/2011 às 18:22 | Responder  

Era verdade mesmo.  

Mas seguindo sua sugestão acabo de colocar esses botõezinhos no final de todos 

os artigos. Obrigado! 

Compartilhar é isso! 

Abraço, 

JC 

L Disse:  

23/01/2011 às 14:20 | Responder  

Não dá pra abraçar a gama de ferramentas que existem, mas também não podemos ficar 

de braços cruzados. ARtigos como o seus são louváveis e a gente vai aprendendo 

mesmo com alunos, tutoriais em youtube, googlando e vamos crescendo, 

compartilhando, pois essa é a nossa web semântica. O menino René, do morro do 

Alemão, compartilhou-nos brilhantemente no Campus Party Brasil, que a ideia de twitar 

sobre o conflito surgiu por causa do jornalzinho que fez na escola. Então, professores, 

não desanimem. Apenas motivem seus alunos a criarem e não desprezem as Tics e 

vamos aprender todos juntos. Ah… quem quiser dar um pulinho no meu blog… tem 

umas dicas práticas. 

jc Disse:  

23/01/2011 às 18:21 | Responder  

Olá L, 

Visitei seu blog e gostei bastante. Parabéns! 

Abraço, 

JC 

A Disse:  

22/01/2011 às 23:19 | Responder  

Meu querido, seu artigo é um espetáculo! Simples, completo, gostoso de ler… aliás dá 

vontade de ler várias vezes. 

Parabéns pelas colocações. 

jc Disse:  

23/01/2011 às 17:52 | Responder  

Olá A, 
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Obrigado pelos elogios ao artigo (mas você também pode ler os outros artigos! he 

he). 

Grande Abraço, 

JC 

M Disse:  

22/01/2011 às 13:21 | Responder  

JC! 

Você foi muito feliz nas colocações. Comungo de suas ideias e faço o possível para 

estar em equilíbrio diante dessa realidade atual, o que não é tão fácil, ainda mais para 

quem passou por tantas situações de vida muito diversas em tão pouco tempo. Temos 

que ser eternos curiosos e aprendizes nesse mundo de constantes mutações. Parabéns! 

Esse artigo certamente já é uma referência na formação de professores. Grande abraço! 

P Disse:  

22/01/2011 às 00:17 | Responder  

JC 

Muito bom, muito bom mesmo.. 

Vou enviar para alguns professores amigos meus se permitir.. 

Abração! 

P  

Adamantina 

jc Disse:  

22/01/2011 às 02:02 | Responder  

Olá P! 

É claro que pode enviar aos amigos (e eu agradeço muito por isso!). Convide-os 

para visitar o blog também. 

Abração, 

JC 

M Disse:  

21/01/2011 às 22:19 | Responder  

Ola professor! Sou quase uma anciã à beira da terceira idade.Trabalho, há anos no 

ensino profissionalizante como instrutora(nivel médio). Há pouco concluí o curso de 

Pedagogia e quero trabalhar na área-crianças, brincadeiras, pesquisas e tudo o mais que 

envolva o saber aprender.Seu artigo abalou as minhas inseguranças acerca dessa 

mudança que me assusta ao mesmo tempo que me fascina.Obrigada por instigar-me à 

aventura da mudança. 
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jc Disse:  

22/01/2011 às 02:01 | Responder  

Olá M, 

Nem me fale desse negócio de idade porque eu já estou mais para lá do que para 

cá.  

Mudar é preciso, sim! E principalmente depois de uma “certa idade e 

experiência”. A vantagem do professor(a) é que ele(a) vive cercado de pessoas 

novas, com idéias e necessidades novas, vivendo novos paradigmas e, dessa 

forma, nos levando com eles, no embalo. Acho que esses pequenos nos mantém 

jovens! 

Boa sorte nas aventuras pelo mundo das TICs. Você vai amar! 

Grande abraço, 

JC 

M Disse:  

21/01/2011 às 19:31 | Responder  

Olá professor 

Endereço do meu blog: http://www.esteemeulugar.blogspot.com 

Obs: Também penso divulgar este artigo com meus colegas educadores, e no meu blog. 

Posso? 

jc Disse:  

21/01/2011 às 19:52 | Responder  

Olá M, 

Todos os artigos do meu blog são de distribuição livre conforme a liceça CC (veja 

as permissões de copyright: http://professordigital.wordpress.com/copyright/), 

você pode divulgar, copiar e distribuir, desde que site o autor e o endereço do 

blog. 

Visitei sue blog e adorei. Parabéns! 

Abraço, 

JC 

M Disse:  

21/01/2011 às 14:38 | Responder  

Sou professora há mais de 20 anos, mas só recentemente (depois do curso do Educarede 

“O uso do blog como recurso didático”), é que me encorajei, exclui meus medos e estou 

aos poucos incorporando na minha vida as novas tecnologias. Este é um dos primeiros 
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comentarios que faço em blogs, desculpe-me, pois ainda não tenho a experiência de 

outros colegas educadores, mas estou começando… 

Muito enriquecedor seu artigo. Impossível não sentirmos que é urgente quebrarmos 

paradigmas, rever nossas estratégias de ensino, aproximarmos mais de nossos alunos, da 

evolução tecnológica… 

O importante é que aprendamos a aprender, sejamos pesquisadores, busquemos o 

conhecimento que satisfaçam nossas necessidades e curiosidades. 

Estar motivado sempre é essencial para que nossos alunos tambem se motivem. 

jc Disse:  

21/01/2011 às 14:58 | Responder  

Olá M, 

Fico feliz que tenha se encorajado e que tenha feito o curso de blogs do Educarede 

(muito bom, por sinal). Informe o endereço do seu blog e eu o incluo no seu 

comentário, ok? 

Dê uma olhada nos outros artigos desse meu blog e veja se alguma coisa pode ser 

útil. 

Espero vê-la por aqui outras vezes. 

Abraço, 

JC 

W Disse:  

21/01/2011 às 14:33 | Responder  

Olá Professor, informo que estarei trabalhando com esse texto com alunos da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, especialmente alunos da graduação 

em Pedagogia, Educação Física e Biologia. Suas idéias são claras e estimulantes. 

jc Disse:  

21/01/2011 às 14:54 | Responder  

Olá W! 

Fique à vontade para usar o texto e outros que achar pertinentes no blog. Todo o 

material desse blog está sob licença CC (veja em 

http://professordigital.wordpress.com/copyright/). 

Grato pelo comentário. 

Grande abraço, 

JC 

M Disse:  

21/01/2011 às 09:42 | Responder  
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Caro professor! 

Ótimo seu artigo e todos os professores deveriam lê-lo e estarem dispostos a se adaptar 

às novas mudanças, se atualizarem constantemente, sem ter medo do novo. 

Parabéns, professor JC! 

Grande abraço, 

Prafª M 

Prof. S Disse:  

20/01/2011 às 15:34 | Responder  

Caro mestre JC… 

Impossível ficar quieto diante de seus artigos! Sua lucidez e a acuidade de seus 

argumentos são atrativos demais, para se passarem desapercebidos, caro mestre. 

Indo direto ao assunto, concordo em gênero, número, mas discordo em poucos graus de 

alguns argumentos colocados. 

Indiscutível a necessidade de novas competências a nos professores, diante da 

velocidade das inovações que a sociedade da informação nos impõe. Alguem já disse 

até que o papel do professor é totalmente diferente, hoje em dia. Não somos mais os 

detentores das informações… aliás, em se tratando de repassar informações, nós 

professores perdemos feio para um documentário do Discovery ou do History Channel. 

Portanto, nosso papel realmente é outro doravante. Agora, o nosso papel deve ser o de 

dar significado concreto para as informações que estão chegando até os nossos 

educandos, além de ajudá-los a construir a capacidade de filtrar e aproveitar essas 

informações. 

Assim, apenas sugeriria a Deus alterar ligeiramente o primeiro mandamento, de modo a 

contemplar a noção de que na verdade, nunca saberemos tudo, nem antes, nem durante, 

e nem após a atividade pedagógica. O que realmente importa é que o “pouco” que 

aprendamos, seja significativo para alunos e professores, e traga alguma capacidade de 

podermos transformar o mundo à nossa volta. 

No mais, Deus acertou em cheio as outras leis! 

Parabéns, e um forte abraço deste humilde servo do Senhor… 

Prof. S 

jc Disse:  

20/01/2011 às 17:36 | Responder  

Olá Mestre S! 

Suas análises são sempre excelentes e sua experiência na área é muito 

enriquecedora. Agradeço muito pelos seus comentários e fico feliz em tê-lo como 

amigo. 
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Grande abraço, 

JC 

E Disse:  

20/01/2011 às 12:15 | Responder  

Belíssimo artigo , também tenho me preocupado com esta questão da migração digital 

de nossos colegas. Muito bem colocada a questão da mudança de paradigmas : 

PERFEITA. Nós que tivemos uma formação na chamada cultura de massas, que é 

organizada de forma hierárquica e unidirecional, e que acompanhamos o surgimento dos 

Pc’s, celulares, tablets, videogames porém, sem nos apropriarmos destes instrumentos, 

estamos com o perdão do termo ficando “marginais digitais” se não fizermos nada para 

nossa inserção digital. Como bem disse, as ferramentas diversas estão à disposição de 

qualquer pessoa…agora utilizar em sala de aula é o grande salto que precisamos 

realizar. 

jcDisse:  

20/01/2011 às 17:40 | Responder  

Olá E, 

Tendo a concordar com você que muitos de nós, professores, estamos nos 

tornando “marginais digitais”. Se o termo “marginal” não fosse compreendido 

também no contexto de “delinquente” eu certamente usaria o termo. Mas, 

pensando bem, será que a recusa consciente de usar as novas tecnologias também 

não é uma forma de “delinquência”? 

Grato pelo comentário! 

Abraço, 

JC 

E Disse:  

20/01/2011 às 08:48 | Responder  

Caro Professor 

Muito pertinente a sua fala quando diz que é preciso mudar os paradigmas. 

Edgar Morin em seu livro “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” nos fala 

com muita propriedade da necessidade de ensinar nossos alunos a “enfrentar as 

incertezas”. 

Abraços 

E 

S Disse:  

20/01/2011 às 08:22 | Responder  

JC 
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Simplesmente “delicious” este artigo! Posso repassar pra um monte de gente?  

beijos 

S 

jc Disse:  

20/01/2011 às 17:31 | Responder  

Olá S, 

Pode repassar para o mundo todo.  

Grande abraço, 

JC 

i Disse:  

20/01/2011 às 08:22 | Responder  

Caro Professor, 

talvez as TICs, nas suas velocidades, estejam mostrando aos seres humanos o real 

tamanho de nossas capacidades. 

esqueceram de anexar as capas de super humano nestes processos. 

ficamos mais expostos. 

a funçao do Professor que opera e transmite o conhecimento, distinta da do Educador, 

que temos o habito de incorporar. 

devolver pra sociedade esta tarefa, que assimilamos para cobrir espaços, possivelmente, 

de mantenedores da ordem publica, seja o que precisa ser feito. 

isto é, apurar quais as nossas verdadeiras funçoes, exercer o desapego de outras que 

sempre nos foram impostas. 

muito interessante e valorosa a contribuiçao desse blog. 

tem fundamento, 

parabens 

jc Disse:  

20/01/2011 às 17:43 | Responder  

Olá I, 

Você tem razão quanto à preocupação com a “falta da capa de super-homem”, nós 

não a temos mesmo. Mas será que precisamos? Dentre esses novos paradigmas 

talvez esteja também a clara noção de que temos limites, bem estreitos, e 

descobri-los é parte do nosso “curriculo”. 

Grato pelo comentário! 

Abraço, 

JC 
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Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

3 “Os números de 2010” 1 1 

V Disse:  

11/01/2011 às 15:43 | Responder  

Que bom termos um site com boas orientações para nós, aqueles que teem dificuldades 

com internet. Parabéns e continuem colaborando conosco. 

Abraço, V. 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

4 “Uso pedagógico de 

apresentações de slides digitais” 

29 29 

M Disse:  

13/04/2011 às 11:27 | Responder  

O artigo estava muito bem escrito, adorei as ideias expostas. Acredito que o ppt 

dinamiza muito as aulas e deixa o aluno mais concentrado e incentivado porque nao so 

se apresentam textos e textos mas sim gravuras, desenhos, cores; tudo isso contribue 

para o aprendizado porque é registrado mais facilmente pelo cerebro. 

F Disse:  

03/12/2010 às 10:46 | Responder  

Excelente artigo! Mais do que excelente, aliás! 

Todos os professores deveriam adotar o ppt como padrão para aulas, apresentações, e 

tudo que fosse. 

Não há mais cabimento nos dias de hoje em usar quadro negro com aquele giz que além 

de: destruir com as mãos das professoras, causar alergia nelas e nos alunos, ser ruim de 

apagar e de escrever, ainda por cima não é nada prático. 

Sinto na pele na faculdade o quanto uma aula com slides + explicação é muito mais 

produtiva do que uma com quadro negro, puramente. 

Primeiro porque é uma perda de tempo enorme para o professor ficar escrevendo 

durante metade da aula! 

Enfim, adorei o artigo! 

k Disse:  

11/11/2010 às 16:20 | Responder  

Amei , estou na formação de professores e acho que a aula tem que ser mais interessante 

para os alunos , chega deles ficarem com sono na aula a escola é feita para se aprender 

sim mais quem disse que tem que ser chata ? a aula pode ser divertida e com muito mais 

recursos. 

k 

C.E.Jacintho Xavier Martins 

CN 1001 
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D e E Disse:  

05/11/2010 às 15:59 | Responder  

Achamos a matéria muito interessante pois ela nos mostra outros meios de se dar uma 

aula , tornando- a mais dinamica . 

Ela também nos mostra os recursos de multimídia e como são usados . 

Concerteza será util para nós do Curso Normal. 

C. E. Jacintho Xavier Martins 

Alunas: Débora e Elisnã 

Turma: 1002 C.N. 

F Disse:  

25/10/2010 às 08:59 | Responder  

Olá, Professor JC! 

Este texto é excelente, bastante informativo, principalmente, para aqueles que ainda não 

tem muita experiência com o software de apresentação de slides. Suas dicas são 

essenciais. 

Fiz uma postagem em meu blog direcionando aqui para o seu. 

Parabéns pelo trabalho. 

jc Disse:  

25/10/2010 às 13:25 | Responder  

Olá F, 

Obrigado pela visita e pelo link no seu blog. Já coloquei o link do seu blog na 

minha relação de links desse blog. 

N Disse:  

31/08/2010 às 19:50 | Responder  

Parabéns, pelo seu blog, foi por um acaso que encontrei , é muito interessante para o 

professor esse tipo de informação. Quero aproveitar e pedir ajuda , tem um blog de 

jogos em matematica e estou com dificuldade de gravar alguns jogos no CD para os 

meus alunos que não tem internet em casa, eu sei gravar pelo Nero , mas alguns não 

gravam, pode me ajudar? 

meu blog é ” http://www.maticanorma.blogspot.com”  

Obrigada 

N 

jc Disse:  

31/08/2010 às 20:38 | Responder  

Olá N, 

Obrigado pela visita ao meu blog.  
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Me escreva diretamente (profjc@gmail.com) indicando o blog e os jogos que não 

está conseguindo gravar e verei se posso ajudá-la. 

Abraço, 

JC 

J Disse:  

24/10/2010 às 19:22 | Responder  

Olá! Cheguei aqui através do Blog da Fernanda Tardim , que sou 

seguidora. Trabalho no Curso Normal com Mídias e Tcnologias e 

estamos neste final de ano preparando material escrito para se 

transformar em slides, este texto estarei solicitando que os alunos leiam 

para melhor entendimento. Um grande abarço 

jc Disse:  

24/10/2010 às 20:40 | Responder  

Olá J, 

Obrigado pela visita (pode ser seguidora desse blog se quiser 

também, he he). Boa sorte com os trabalhos dos seus alunos. 

Abraço, 

JC 

G Disse:  

30/08/2010 às 08:02 | Responder  

É muito importante a colaboração e orientação acerca de trato didático com o uso das 

TIC’s, para que seja depurado o conhecimento e aplicabilidade das mesmas no dia a dia. 

M Disse:  

29/07/2010 às 17:58 | Responder  

Que texto incrível. Saudade do velho projetor de slides e retroprojetor que já utilizei em 

sala de aula. A verdade é que, hoje, a variedade é tão grande que nos perdemos diante 

dela. 

Gostei muito das dicas porque elas não se restringem ao powerpoint, utilizando o 

conceito de slides digitais. Leitura obrigatória para qualquer professor, aluno ou 

variange que deseje utilizar estas mídias em apresentações. Show de bola! 

Um grande abraço, 

Prof_M 

I Disse:  

29/07/2010 às 17:35 | Responder  

http://www.joelmamaldonado.blogspot.com/
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-654
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=654#respond
http://www.profjc.net/
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-655
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=655#respond
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-621
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=621#respond
http://historiadigital.org/
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-597
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=597#respond
http://baudeideiasdaivanise.blogspot.com/
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-596
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=596#respond


Olá! 

Parabéns pelo artigo, além das informações, pude lembrar de recursos utilizados há 

tempos atrás nas escolas (que hoje não vemos mais, pois as “lâmpadas” ou consertos 

eram caros demais, e faltava verba…). 

Mas, na rede pública, ainda estamos engatinhando… 

Lembro-me da época que todas as escolas públicas receberam as “antenas parabólicas” 

para gravarem/assistirem os programas do TVEscola. Aqui no Rio, conheci 

pouquíssimas que chegaram a utilizar o equipamento. A falta de manutenção 

transformou as antenas em sucata em pouco tempo… 

Recebemos computadores para a sala dos professores, algumas escolas contam com 

salas de informática, recebemos até um note na última gestão. Mas, quando percebo que 

muitos professores não lidam com essa aparelhagem por desconhecimento, me 

preocupo, pois temo acontecer o mesmo ocorrido com as parabólicas… 

Só “informatizar” as escolas, não adiantará que não acontecer uma “mega” capacitação 

no uso das TICs atuais. 

Gostaria de publicar suas dicas no meu blog http://baudeinformatica.blogspot.com para 

compartilhar com outros colegas desse excelente texto. 

Caso possa publicar, colocarei as referências (créditos), indicando seu blog como fonte 

de pesquisa. 

Obrigada, 

I 

jc Disse:  

29/07/2010 às 19:58 | Responder  

Olá I, 

Você pode utilizar todos os textos do blog (veja a política de copyright: 

http://professordigital.wordpress.com/copyright/). Também pode trazer o pessoal 

para ler o artigo aqui mesmo, ou outros, e comentá-los, se quiserem. 

Com relação à “mega capacitação” para o uso das TICs, após uma década dando 

essas capacitações eu hoje tenho uma opinião “um pouco diferente”: acho que 

precisamos de uma “mega capacitação em todas as áreas da educação, inclusive 

quanto às TICs”. 

Adorei seu blog! Parabéns! 

Abraço, 

JC 

G Disse:  

29/07/2010 às 09:26 | Responder  

Bom dia! Professor adorei o texto, trabalho com formação de professores área 

tecnologia educacional, gostaria de utilizá-lo, pois acredito que vá contribuir muito para 

a prática pedagógica deles. Seu blog é maravilhoso. 

Abraços! 
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jc Disse:  

29/07/2010 às 19:54 | Responder  

Olá G, 

Você pode utilizar todos os textos do blog (veja a política de copyright: 

http://professordigital.wordpress.com/copyright/). Também pode trazer o pessoal 

para ler o artigo aqui mesmo e comentá-lo, se quiserem. 

Abraço para o pessoal de MT, 

JC 

E Disse:  

18/07/2010 às 23:01 | Responder  

GOSTEI MUITO DO SEU ARTIGO PROFESSOR 

É CAMINHO PRONTO PARA PODER SE TRABALHAR MELHOR 

NA SALA DE AULA, JÁ TRABALHEI MUITO COM TRANSPARÊNCIA 

MAIS COM SUA EXPERIÊNCIA DEIXOU-ME VAIDOSA EM PROCURAR 

FAZER ESTE TRABALHO POIS ESTAMOS VIVENDO A ERA DIGITAL DIANTE 

DESSES AVANÇOS TECNOLÓGICOS.  

UM ABRAÇÃOOOOOOOO 

J Disse:  

18/07/2010 às 21:04 | Responder  

Também fazia-se com os projetores fitas em papel vegetal que as crianças desenhavam, 

fazendo sua própria produção. Tinha um projetor escolar bem barato, de fabricante 

desconhecido, Good Light, sem endereço mas com um ícone do Tiradentes, que 

funcionava a pilhas ou corrente, mas com muito pouco brilho. A lente, objetiva dupla 

(as boas são compostas de três elementos), era boa o bastante, e eu troquei a lâmpada 

por uma halogênea dicroica, ficou excelente. Mesmo com projetores profissionais de 

diapositivas (desculpem por não usar o termo portugus “slides”) as vezes travavam e 

queimavam as fotos. Terrível!! 

Kodak vendia uns muito bons, con lente zoom e lâmpadas de alto brilho e custo. E com 

possibilidade de se sincronizar dois por meio de fita de áudio com cliques de ultrassom, 

que fazia a inserção gradativa das imagens (“fading”). 

O fabricante nacional (se quiserem procuro o nome) vendeu para mim objetivas 

isoladamente, hoje deve ter estoque sobrante de aparelhos. O que faltaria sería poder 

imprimir em alta nitidez a partir do micro, transparências no formato 35 mm. 

Falando de lâmpadas, elas queimavam muito porque xacoalhadas enquanto ainda 

quentes. E os projetores multimídia mais antigos pifavam porque desligados antes do 

esfiramento completo. 

E falando em multimídia, ela permite hoje desenhar, fotografar, filmar e projetar 

imagens em 3D, para uso com óculos bicolor (“anaglifos” em português). Mas isso seria 

tema novo. 

C Disse:  

18/07/2010 às 19:50 | Responder  
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Olá professor 

Recentemente descobri a vocação dos softwares de apresentação para funcionar como 

hipertextos (pequena rede). Mas requer a apresentação nos computadores para que os 

alunos possam manipulá-los, percorrendo os caminhos sugeridos. O único problema é 

que precisei fazer a apresentação em três versões: ppt, Impress e para publicação, pois 

os hiperlinks internos são diferentes em cada um. Ao final foi proposto um quiz sobre o 

tema com três opções de respostas. Foi trabalhoso desenvolver o hipertexto, algumas 

respostas incorretas mereciam aprofundamento, mas comprovei que os alunos 

participaram mais assim, inclusive fazendo várias perguntas querendo aprofundar seu 

conhecimento sobre o tema trabalhado. 

Esta é uma forma de dar mais dinamismo às apresentações, quando dispomos de 

laboratórios de informática sem internet ou com internet precária. 

jc Disse:  

18/07/2010 às 20:22 | Responder  

Excelente idéia! Laboratórios com conexões precárias ou sem nenhuma conexão 

com a internet temos aos montes e atividades que possam ser desenvolvidas neles 

são muito bem vindas. Você tem essa experiência relatada em algum blog? 

Grato pelo depoimento. Espero que muitos o leiam. 

Abraço, 

JC 

C Disse:  

19/07/2010 às 23:10 | Responder  

Olá professor 

O trabalho em questão foi desenvolvido para a Fase IV da EJA. Previa o 

uso da internet e a orientação do professor. 

A versão para Windows está em 

http://www.slideshare.net/conceicaorosa/centrooeste , mas só dá para 

seguir como hipertexto se fizer o download. 

P Disse:  

17/07/2010 às 23:14 | Responder  

Muito bom! 

Não imaginava que esta ferramenta era tão revolucionaria.. 

Lembro que as transparencias que tive a oportunidade de trabalhar eram realmente 

muito caras e cada modificação poderia significar “jogar tudo fora e começar tudo 

novamente” 

Grande abraço JC 

http://www.profjc.net/
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-589
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=589#respond
http://povodoriso.blogspot.com/
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-594
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=594#respond
http://www.slideshare.net/conceicaorosa/centrooeste
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/#comment-586
http://professordigital.wordpress.com/2010/07/17/uso-pedagogico-de-apresentacoes-de-slides-digitais/?replytocom=586#respond


J Disse:  

17/07/2010 às 13:25 | Responder  

Muito bom o artigo. 

Lembremos também do pouco comum epidascópio, que projetava diretamente as 

páginas do livro ou desenhos feitos previamente ou “na hora” (desculpem por usar esse 

termo estrangeiro e não o tradicional português “tempo real”. Detalhe: usava lâmpada 

de 1.000W e o brilho dava para uma tela de 0,70m x 1 m máximo. No inverno ajudava a 

aquescer as mãos … 

Ele não foi substituido por elemento eletrônico, curiosamente, a industria fica nos 

devendo uma cámera com a que facilmente posso projetar diretamente de livros ou 

cadernos, inclusive, objetos. Seria uma câmera web, porém, com alta resolução e saida a 

tela cheia. 

De todos possuo um exemplar ao menos, posso montar um museu. 

O retroprojetor ainda é útil, pois encontra-se em escolas públicas, volto ao pedido de 

que o autor esclareça se fala de escolas públicas ou privadas. O projetor multimídia 

substituiu ao retroprojetor nas mesmas salas, com bem menos brilho, e a visão fica 

dificultada. A curtina devia ser trocada por uma tipo “blackout” (opaca, em língua 

estrangeira) que geralmente é mais cara ou até importada. 

Com o retroprojetor tem sido possível projetar alguns experimentos de física, pela 

silueta ou transparência. 

O Power Point tem uma facilidade tão útil quanto pouco usada, que o OOo não oferece: 

gravar o som da apresentação. Antes, se quiser automatizar a apresentação, ou durante, 

apenas um clique permite acabar com a apresentação com a gravação do som 

sincronizada com o que foi projetado. Apenas faltaria registrar as indicações feitas por 

meio do mouse (esse sim, “ratão” em língua estrangeira, o português de Portugal). 

Devemos pedir, por exemplo, ao movimento BROffice, que implemente isso no 

Impress. 

jc Disse:  

17/07/2010 às 17:42 | Responder  

É verdade J. eu me esqueci dele (e olha que tenho um na minha escola que, 

obviamente, não funciona mais). 

E sobre as escolas sobre as quais tomo como exemplo, elas são em geral públicas, 

pois apenas nas últimas duas décadas as escolas particulares tiveram um 

crescimento significativo e um aparelhamento mais adequado. 

Abraço, 

JC 

L Disse:  

17/07/2010 às 13:02 | Responder  

Excelente contribuição. Postarei no meu blog. 

Obrigada 

E Disse:  

17/07/2010 às 12:13 | Responder  
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Achei maravilhoso esse artigo, pois ele é bem didático e muito necessário para 

introduzir o uso dos recursos de multimídias nas aulas. O professor tem de enxergar as 

mídias como parte do seu planejamento e não como só suporte. 

J Disse:  

17/07/2010 às 11:18 | Responder  

Olá! Sou acadêmica de Ciência da Computação da Universidade Federal do Pampa – 

RS. Sou apaixonada pela área da Informática na Educação, Acessibilidade e Inclusão 

Digital.. Adoro esse blog ! Sempre passo por aqui e indico os artigos. Parabéns! 

jc Disse:  

17/07/2010 às 17:45 | Responder  

Olá J. obrigado por seguir meu blog e indicá-lo aos colegas. 

Abraço, 

JC 

M Disse:  

17/07/2010 às 10:59 | Responder  

Olá professor: 

Parabéns pelo seu artigo muito bom mesmo e veio bem acalhar com um trabalho que 

estou realizando na escola com Power Point. 

Obrigado! 

M  

http://profmairatarrago.blogspot.com 

Post Título Nº de comentários 

colhidos 

Nº de comentários 

analisados 

5 “Avaliação escolar e web 

2.0” 

14 14 

 

M Disse:  

15/11/2010 às 21:30 | Responder  

Sou gestora de uma escola de ensino médio no Extremo Sul da Bahia. Nossa escola 

possui laboratório de informática e computadores em todas as salas das dependëncias da 

secretaria. Contudo ainda temos resistëncia em relação ao uso das TIC’s pelos 

professores, pois a maioria deles têm dificuldades em manuseá-las. Quero saber mais 

sobre o uso das planilhas. Achei muito interessante. 

jc Disse:  

15/11/2010 às 22:55 | Responder  

Olá M, 
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A princípio eu recomendo a leitura dos dois artigos abaixo: 

http://professordigital.wordpress.com/2010/02/08/uso-pedagogico-do-googledocs/ 

http://professordigital.wordpress.com/2010/05/08/o-uso-pedagogico-da-sala-de-

informatica-da-escola/ 

Depois disso, se precisar de mais ajuda, entre em contato. 

Abraço, 

JC 

I Disse:  

29/09/2010 às 12:21 | Responder  

Olá, gostaríamos de convidá-lo para participar da Interdidática. Nós promovemos a 

formação continuada de professores e educadores com o objetivo de alcançar um ensino 

de qualidade. 

Nos conheça melhor através do site http://www.interdidatica.com.br e acesse nossas 

redes sociais. 

Twitter: @interdidatica 

Orkut: http://migre.me/14eZ7 e comunidade http://migre.me/Xjow 

Facebook: http://migre.me/14eZG e grupo http://migre.me/141t4 

Blog: http://www.interdidatica.com.br/blog/ 

Abraços 

Equipe I 

jc Disse:  

29/09/2010 às 21:08 | Responder  

Grato pelo convite. Já conheço o site e a empresa. Fui palestrante nos congressos 

de São Paulo e Brasília em 2009.  

Abraço, 

JC 

A Disse:  

23/08/2010 às 18:18 | Responder  

Minha escola Municipal e foi instalado o sistema operacional Linux e não sei nada 

como trabalhar com meus alunos que também estão pela 1ª vez podendo utilizar um 

computador. Gostaria de um plano, atividades, exercícios como começá-los a ensinar. 

Obrigada 

jcDisse:  

23/08/2010 às 19:18 | Responder  

Olá A, 
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Você não me disse qual é sua cidade, mas é bem provável que na Secretaria da 

Educação da sua cidade haja um departamento responsável pela informatização 

das escolas e que esse departamento possua diversos materiais, planos de aula e 

propostas de trabalho com o uso desses computadores. Uma boa idéia é começar 

procurando aí mesmo e, se não encontrar o que precisa, então volte a entrar em 

contato comigo. 

O fato das máquinas estarem com o sistema Linux não cria nenhuma dificuldade 

extra. Quanto a isso pode ficar tranquila. 

Abraço, 

JC 

P Disse:  

04/07/2010 às 22:19 | Responder  

Fiquei curioso para conhecer como funciona na pratica esse tipo de avaliação.. 

Dei uma lida rápia, mas me parece uma ideia interessante.. 

Trabalho minhas avaliações de uma forma diferenciada também, queria conversar com 

alguém que tenha conseguido colocar essa pratica em ação para ver se eu poderia 

melhorar a minha pratica avaliativa também.. 

Abraços! 

jc Disse:  

05/07/2010 às 11:59 | Responder  

Olá P, 

Eu trabalho com esse formato de avaliação e tenho resultados muito bons. Estou 

preparando uma rtigo sobre isso que publicarei no meu blog de Educação 

(http://aprendendoaensinar.blogspot.com), mas enquanto o artigo não fica pronto 

podemos ir conversando sobre isso por e-mail (profjc@gmail.com) se quiser. 

Abraço, 

JC 

N Disse:  

26/06/2010 às 23:57 | Responder  

Professor, 

Achei excelente o uso destas planilhas para avaliação escolar. Gostaria de utilizá-las se 

ainda lecionasse. 

Lecionei na época do curso primário, ginasial, o seguinte que poderia ser o científico, o 

clássico ou o curso normal para então entrar na universidade. Lecionei no primário da 1ª 

à 4ª série, quase só na quarta série. 

Era uma turma só, uma só professora, e logo nos dois primeiros meses eu conhecía a 

potencialidade e as dificuldades de cada aluno. Era interessante observar que em torno 

de 10% iria passar de ano, fosse qual fosse o meu desempenho. Em torno de 20% tinha 
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dificuldades sérias, muitas insuperáveis, não tinham base nenhuma, deveriam ter sido 

reprovado. 70% dos alunos precisavam ser estimulados, por um professor que tivesse 

boa didática, dominasse as matérias (português, matemática, história e geografia) e 

ficasse atento nas oscilações. Uns eram bons em geografia e matemática e não gostavam 

de português e história e vice-verso. Pena que eu não tenha guardado as “planilhas” 

rústicas que eu mantinha, cada ano escolar. Era uma vitória para mim conseguir que os 

“reprováveis” tivessem uma melhora, mesmo que pequena, ou que os médios (a 

maioria) melhorassem seu desempenho escolar. Os intelectualmente bem dotados 

chegavam muitas vezes a conclusões tão brilhantes, que superavam a “mestra”. Tudo 

isso é história recente, mas é história. Deixo o meu depoimento apenas para que os 

alunos e professores atuais, saibam o quanto o ensino primário mudou. Não sei se para 

melhor. No ginásio tínhamos professores para cada matéria e como eram sempre os 

mesmos, nos conheciam pelo nome, aptidão, mau comportamento e davam suas aulas 

sem nenhum interesse em nos modificar. 

Um abraço, 

N 

jc Disse:  

27/06/2010 às 00:10 | Responder  

Olá N, 

A “Escola” não mudou muito não… mas os alunos, quanta diferença! 

Seu depoimento é muito bom para deixar claro que o acompanhamento do 

rendimento das turmas não é um ato “meramente burocrático” e que as “notas” 

não são apenas “prêmios ou castigos” para os alunos, e sim “bussolas” que podem 

nos indicar quais são as melhores direções a seguir. 

Obrigado pelo seu depoimento. 

Abraço, 

JC 

Prof. S Disse:  

26/06/2010 às 12:46 | Responder  

Caro mestre JC, 

O uso de planilhas para controle de notas é algo que eu até já fiz promessa para ver 

implantada lá na minha escola, mas infelizmente a secretaria da escola ainda está com a 

mentalidade do século passado, e não me fornece a relação de alunos por turna em 

formato eletrônico, o que me traz um volume de trabalho extra, pois são 9 turmas de 30 

a 40 alunos, para digitar seus nomes. 

Usá-las é um processo relativamente simples, e que facilita enormemente a vida do 

professor, especialmente quando o assunto é mensurar o alcance das estratégias usadas 

na sala de aula. 
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Mas, lendo o seu artigo, e vendo sua migração para o GoogleDocs, sabe o que me 

ocorreu aqui, JC? Que o GoogleDocs pode ser acessado por um celular, e o controle 

pode passar a ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar! 

Vou fazer alguns testes, e prometo divulgar aqui os resultados. 

Parabéns, caro mestre… como sempre, me dando inspirações para o nosso trabalho! 

Abraços, 

Prof. S 

jc Disse:  

26/06/2010 às 23:43 | Responder  

Olá S, 

No quesito “uso do celular” você está bastante adiantado e será ótimo ver você 

aplicar a idéia nesse campo do uso das TICs. Me mantenha informado sobre o que 

fizer por aí e vamos divulgando por aqui, combinado? 

Com relação à relação de nomes dos alunos (lista piloto), eu criei um sistema na 

minha escola em que todas essas informações são compartilhadas no GoogleDocs 

entre a secretaria, coordenação e professores, inclusive a digitação de notas 

bimestrais e geração de boletins eletrônicos para os pais e para a coordenação. 

Todos saíram ganhando porque agora a informação fica distribuída em tempo real 

e todos podem acessar de qualquer lugar (mobilidade). Se quiser maiores 

informações entre em contato direto comigo. 

Abraço, 

JC 

Prof. S Disse:  

27/06/2010 às 13:13 | Responder  

JC, tem vaga para mais um professor de Física aí na sua escola? 

Puxa, como é duro tentar convencer os colegas de serviço das vantagens de 

se trabalhar dessa maneira, mas infelizmente os meus esforços até agora não 

deram em nada, pelo contrário. Sou tachado de “chato” e “metido”, porque 

julgam que pretendo ser melhor do que os outros, ao propor algo que eles 

não sabem usar. 

Paciência… sigo o meu trabalho, e me esforço para fazer o meu melhor, e 

não depender deles, porque já ví que não posso contar muito com qualquer 

coisa que precise vir deles. 

Quanto aos testes, prometo sim te manter informado, só não devo fazê-los 

por agora. Quero estudar a melhor maneira neste período de recesso que se 

aproxima, e tão logo as aulas recomecem, prometo iniciá-los, ok? 

http://www.profjc.net/
http://professordigital.wordpress.com/2010/06/26/avaliacao-escolar-e-web-2-0/#comment-563
http://professordigital.wordpress.com/2010/06/26/avaliacao-escolar-e-web-2-0/?replytocom=563#respond
http://www.seraoextra.blogspot.com/
http://professordigital.wordpress.com/2010/06/26/avaliacao-escolar-e-web-2-0/#comment-569
http://professordigital.wordpress.com/2010/06/26/avaliacao-escolar-e-web-2-0/?replytocom=569#respond


Abraços, e parabéns novamente, mas agora é pela escola onde trabalha! 

Prof. S 

jc Disse:  

27/06/2010 às 19:23 | Responder  

Olá S! 

Sim, temos vaga para você aqui, pode vir.  

Minha escola também era como a sua e, em muitos aspectos, 

ainda é e continuará sendo. As mudanças são lentas e requerem 

persistência, paciência, dedicação e uma alta capacitade de não 

se frustrar pelos sucessivos “nãos” que recebemos. As TICs 

requerem “adesão” e não “coação”, e aderir à algo novo 

significa abraçar novos paradigmas, ou seja, não é fácil para 

quem tem que abrir mão de seus próprios paradigmas. 

Desejo-lhe toda persistência do mundo e, quando quiser, sua 

vaga estará aqui lhe esperando. 

Abraço, 

JC 
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endereço de seu blog ou website. O participante pode fazer login (identificação ou 

autenticação interna) como usuário da plataforma Wordpress, do Facebook ou Twitter e 

pode publicar seus comentários em seu perfil/blog nestes sistemas. Também pode 

escolher ser notificado de outros comentários e novos posts por e-mail. A imagem 

abaixo apresenta o formulário para comentários: 
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