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RESUMO 

 

Esse estudo teve como objetivo investigar como as coreografias didáticas on-line de 

professores do ensino superior, com atividades utilizando as interfaces da Web 2.0, 

proporcionam Colaboração, Pesquisa e Autoria em seus alunos. Nesse sentido, 

dividimos esse estudo em duas atuações: uma na identificação das condutas nos 

cenários Facebook, Blog e Youtube, e a outra na que se refere à verificação dos 

níveis das coreografias didáticas on-line que envolviam as ações pedagógicas de 

um professor, denominado “DF”. Para isso, realizamos a coleta de dados através da 

observação on-line e entrevista com o docente. Então, recorremos à análise dos 

conteúdos, a fim de identificarmos as condutas geradas pelas interações nessas 

interfaces, bem como compreendermos os níveis das coreografias didáticas on-line 

desse professor, em cada cenário. Nos resultados que cabiam às condutas, 

pretendíamos a princípio conhecer apenas aquelas identificadas a priori para esse 

estudo (Colaboração, Pesquisa e Autoria), mas no decorrer deste, descobrimos 

outras que foram intensificadas de maneira distintas, como as condutas Afetivas, 

Informativas e de Reflexão. Nos resultados que cabiam ao Facebook, tanto nos 

alunos (27%), quanto no professor DF (21%), foram promovidas mais condutas de 

Colaboração. Para o cenário Blog, a sua proposta desencadeou mais a conduta de 

Autoria (40%), enquanto nos alunos, a conduta de Colaboração (47%). Já no 

Youtube, as publicações do professor intensificaram a conduta de Pesquisa (95%), 

logo as interações geraram no docente a Colaboração (14%) e nos seus estudantes 

a conduta Afetiva de Motivação (45,5%). Entretanto, na atuação nas coreografias 

didáticas on-line, primamos a verificar e relacionar o desempenho do professor aos 

níveis que se referem à antecipação (1), colocação em cena (2) e o produto da 

aprendizagem (3). Enquanto essa atuação no cenário Facebook se desencadeou de 

maneira particular e intencional, por parte do diretor da aprendizagem, foi visto que 

no Blog e Youtube, ela aconteceu de forma integrada e a partir de uma atuação mais 

planejada, aliando as interfaces. Remetendo-nos assim a perceber que o docente 

ocasiona, nessa última proposta, uma nova atuação pedagógica, a qual intitulamos 

de “Coreografia Didática 2.0”. 

 

Palavras-chave: Web 2.0, comunidades virtuais, coreografias didáticas on-line, 

condutas de aprendizagem, interação. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate how the online teaching choreography of university 

professors using activities from Web 2.0 interfaces stimulates collaboration, research 

and authorship in their students. Accordingly, we divided the study into two actions: 

one to identify the behaviors on Facebook, YouTube and Blog scenarios, and the 

other in respect to checking the levels of online teaching choreography involving 

pedagogical actions of a teacher named “DF ". To do so, we collected data through 

observation and online interviews with the teacher. Then, we employed content 

analysis in order to identify the behaviors generated by interactions on these 

interfaces, as well as understand the levels of online teaching choreography of that 

teacher in each scenario. In the findings regarding the behaviors, we initially intended 

to address only those identified a priori for this study (collaborative research and 

authorship), but in the course of it, we found others that were intensified in a distinct 

manner such as affective, informational and reflexive behaviors. In the results 

collected from Facebook, both the students (27%) and Professor DF (21%) 

developed more collaborative behaviors. For the Blog scenario, its proposal triggered 

the authorship behavior in the professor (40%), while in the students, collaborative 

behavior (47%). As for YouTube, the Professor’s publications intensified the research 

behavior (95%), thus the interactions generated collaboration in the teacher (14%) 

and affective motivation behavior in the students (45.5%). However, in the action of 

online teaching choreography, we focused on checking and correlating teacher 

performance levels that refer to the anticipation (1), placement in the scene (2) and 

the product of learning (3). While this action in the Facebook scenario was triggered 

in a particular and intentional way, by the director of learning, which was seen on the 

Blog and YouTube, it happened in an integrated manner and from a more planned 

activity, combining interfaces. This led us to realize that the teacher brings, in this 

later proposal, a new pedagogical action, which we called "Teaching Choreography 

2.0". 

 

Keywords: Web 2.0, virtual communities, online teaching choreography, learning 

interaction behaviors. 
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Como a “educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade 

baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado” (NETTO, 2005, p.83), a 

tecnologia “deve ser tratada no contexto das relações sociais e dentro do seu 

desenvolvimento histórico” (GRINSPUN, 2002, p.49).  Assim, educação e tecnologia 

se aliam na formação de cidadãos, que se inserem em um processo social regado 

por uma aprendizagem inovadora (FORMIGA, 2009), capaz de despertar a 

satisfação em aprender dos alunos, mediante mudanças de paradigmas que 

envolvem os processos de aprendizagem desse novo século.  

Desse modo, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) 

estão possibilitando que instituições, professores e alunos se envolvam em um 

processo de “aprendizagem aberta” (SANTOS, 2009), já que estamos inseridos em 

uma “sociedade em rede” (CASTELLS, 1996). Ocasionando aos estudantes 

“aprender e construir novos saberes em diferentes espaços” (CARLONI; TARCIA, 

2010, p.6), através da internet, que conecta computadores e favorece ações 

educativas on-line, nos mais diversos formatos e em diferentes possibilidades.   

Por hoje estarmos vivenciando a informação e presenciando sua revolução 

(ROSINI, 2007), as organizações, inclusive as universidades, estão mudando suas 

práticas de atuação, incluindo tecnologias interativas ao processo de aprendizagem. 

Diante disso e tendo em vista as crescentes mudanças sociais e tecnológicas 

nas últimas décadas, “universidades se expandem para muitos outros territórios, 

principalmente o virtual” (MORAN, 2008, p.17). Essas novas práticas vêm 

acarretando a essas instituições mais interatividade a um processo educativo que 

corrompe com as concepções e práticas de ensino e aprendizagem baseadas na 

“transposição dos saberes” (ALAVA, 2002, p. 58), fortemente restrita às quatro 

paredes de uma sala de aula.  

Neste contexto, as instituições tendem a provocar e estimular seus docentes 

e alunos a trabalharem com os recursos tecnológicos, a fim de desenvolverem uma 

relação pedagógica, agora em rede, dotando estas de condutas de ensino e 

aprendizagem, a partir de atividades on-line na Web 2.0.  

Por esse motivo, destaco como principal motivação para esse estudo o 

trabalho que desenvolvi de capacitação docente às novas tecnologias, realizado 
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com professores universitários de uma faculdade privada do agreste pernambucano, 

quando, durante essas capacitações, constatei a curiosidade e o desejo desses 

docentes em expandir os conteúdos tratados em sala para as interfaces da Web 2.0, 

a fim de envolver os alunos também em um processo colaborativo de aprendizagem 

através da internet.  

Diante dessa possibilidade de coordenação, também acrescento como 

motivação o meu anseio em identificar novas propostas pedagógicas on-line para 

alunos do ensino superior presencial, visto que é uma área que atuo desde 2006 e 

que sempre tive vontade de conhecer e explorar suas peculiaridades, para 

configurar novas formas de ensino.  

Assim sendo, gostaria de resgatar que durante os meses que coordenei essa 

capacitação, acabei identificando que alguns dos docentes já desenvolviam ações 

utilizando as interfaces da Web 2.0, complementando suas atividades presenciais. 

Porém, analisando as propostas on-line desses docentes, acabei não identificando 

os meus objetivos e pretensões de estudo em nenhuma dessas propostas.  

Comecei a minha procura, quando em contato com o coordenador de outra 

Instituição de ensino superior, na mesma cidade, fui apresentada a um professor 

que utilizava algumas interfaces da internet para ampliar as discussões da sala de 

aula presencial no ambiente on-line.  

Para isso, conheci alguns grupos de discussões no Facebook, criados pelo 

docente, doravante denominado por professor “DF”, quando nessas análises 

identifiquei o Grupo Algoritmos. Neste momento me deparei com algumas atuações 

do docente e seus alunos em outras interfaces, como no Blog e Youtube. 

Diante da imersão nesses cenários, levei alguns questionamentos para as 

orientações até definirmos o problema de pesquisa, que foi conhecer se ao propor 

atividades utilizando interfaces da Web 2.0, professores do ensino superior 

promovem estratégias didáticas que contribuem para a Colaboração, Pesquisa e 

Autoria do aluno da graduação presencial. Ou, nesse contexto, as coreografias 

didáticas on-line desenvolvidas através das interfaces da Web 2.0 estão 

proporcionando ‘condutas’ de Colaboração, Pesquisa e Autoria aos alunos do ensino 

presencial? 
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 Acreditamos que sim, visto que suas estratégias didáticas são intencionais e 

desenvolvidas através das interfaces com objetivos educacionais. No entanto, 

definimos que na nossa hipótese caberia saber se ao propor atividades utilizando as 

interfaces da Web 2.0, professores do ensino superior promovem estratégias 

didáticas que contribuem para a Colaboração, Pesquisa e Autoria do aluno da 

graduação presencial, posto que suas ‘condutas’ são intencionais. 

Portanto, o objetivo principal desse estudo foi investigar como as coreografias 

didáticas on-line de professores do ensino superior, com atividades utilizando as 

interfaces da Web 2.0, proporcionam Colaboração, Pesquisa e Autoria em seus 

alunos. 

Designamos como objetivos específicos: compreender a intenção educativa 

dos professores com o uso das interfaces da Web 2.0 para atividades 

semipresenciais na antecipação das coreografias didáticas propostas (1); mapear as 

estratégias propostas pelos professores em suas antecipações em relação à 

proposição de atividades de interação que geram a Colaboração, Pesquisa e Autoria 

nos seus alunos através das interfaces da Web 2.0 (2); e verificar os tipos de 

condutas que ocorrem nas interações entre alunos e professores em interfaces da 

Web 2.0 (3).  

Por esse motivo, definimos que íamos nos deter a conhecer como ocorria a 

atuação do professor DF nos cenários que propusera para suas aulas on-line. Nesse 

caso, no Facebook, Blog e Youtube.  

Por isso, essa dissertação está dividida em capítulos para melhor 

compreensão, onde resgataremos alguns autores e faremos discussões 

relacionadas à nossa proposta de estudo.  

Como nosso estudo se desencadeará a partir da atuação de um professor do 

ensino superior que atua com os recursos da Web 2.0 para complementar suas 

aulas presenciais, já no primeiro capítulo faremos uma discussão de como a 

educação no mundo hoje tende a ser tecnológica, exigindo o maior entendimento e 

interpretação de tecnologias (GRINSPUN, 2002). Destacaremos a importância e a 

influência das tecnologias na sociedade, em específico, na educação, levando em 
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conta uma nova postura e reflexão do homem (professor/ aluno) quanto as suas 

atuações em um cenário cada vez mais influenciado pelas TDICs.  

Exibiremos as possibilidades advindas das tecnologias, através da internet, 

no cenário educacional superior regido pela Web 2.0, que segundo Tori (2009) 

 
trata-se do sucesso crescente de aplicações e ferramentas que 
permitem a criação – e o compartilhamento – de conteúdos pelos 
próprios usuários. Essas aplicações também permitem que o usuário 
acesse e manipule seus conteúdos remotamente via internet (p. 
127). 

 

 Ressaltamos que essas possibilidades são ocasionadas pelas TDICs, através 

dos recursos da Web 2.0, onde faremos ainda nesse capítulo, uma discussão sobre 

as comunidades virtuais que a rede possibilita formação, resgatando e 

caracterizando aquelas interfaces que identificamos nas nossas análises, como o 

Facebook, Blog e Youtube. 

Nesse contexto, vale salientar que essas atuações on-line só terão valor 

pedagógico a partir do desempenho de um professor instruído e que domine os 

recursos na rede para melhor direcionar e propor atividades condizentes às 

necessidades de aprendizagem dos seus alunos.  

Moran (2008), Carloni e Tarcia (2010) e Netto (2005) afirmam que o professor 

é o principal responsável pelas escolhas das ações educativas na internet, no que 

cabe a ele criar situações de aprendizagem eficazes de forma mais “dinâmica, 

prazerosa e inovadora” (CARLONI; TARCIA, 2010, p. 25) ao processo de ensino e 

aprendizagem. Esse processo tende a ver os alunos como “sujeitos pensantes, 

capazes de pensar e lidar com conceitos, argumentar, resolver problemas, para se 

defrontarem com dilemas e problemas da vida prática” (GIL, 2009, p. 5).  

Com isso, para tratar dessa relação intrínseca entre o processo de ensinar do 

professor com o que o aluno aprende, destacaremos no segundo capítulo o 

processo pedagógico a partir do termo ensinagem (ANASTASIOU, 2006), regido 

pelas estratégias didáticas que envolvem o percurso pedagógico nas “coreografias 

didáticas” (ZABALZA, 2005; PADILHA et al, 2010; PAIVA, 2011), em ambientes on-

line.  
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Assim, discutiremos como são conduzidas as atividades pedagógicas no 

espaço virtual, a fim de mostrar como as inúmeras informações disponíveis na rede, 

principalmente no cenário das interfaces da Web 2.0, podem ser transformadas em 

conhecimento para os aprendentes. 

Para tal, salientamos que as coreografias didáticas se referem à forma 

(didática) de como o professor planejou, executou e percebeu os resultados 

referentes à sua proposta de atividade.  

Esse termo faz analogia do processo de ensino e aprendizagem com as 

coreografias que harmonizam o mundo da dança e do teatro (PAIVA, 2011), quando 

designa os professores como coreógrafos e diretores do processo de aprendizagem. 

Já os alunos se inserem como atores, que são orquestrados para darem o melhor de 

si em um cenário virtual, onde todos se envolvem em uma instigante atuação na 

rede, cabendo ao professor integrar os alunos, numa proposta pedagógica que 

contemple um bonito e eficaz espetáculo on-line. 

Zabalza (2005) apresenta que as coreografias muitas vezes são 

marcadas/ritmadas, como num planejamento de aula, quando o professor tem uma 

proposta pedagógica já pré-estabelecida, que se configura de acordo com os estilos 

de aprendizagem dos seus alunos, a fim de envolvê-los em um único arranjo 

artístico, tentando prever todas as possíveis interferências pedagógicas para que 

seu roteiro siga de acordo com a execução, e consiga harmonia nas suas 

apresentações.  

À vista disso, destacaremos e relacionaremos as características e os níveis 

das coreografias didáticas no cenário on-line, em específico nas interfaces 

Facebook, Blog e Youtube, para analisar o desenho didático estabelecido pelo 

docente nas interfaces, bem como compreender essa sua relação ritmada com o 

processo de ensino e aprendizagem proposto, uma vez que as propostas 

pedagógicas em atividades on-line se concretizam a partir das estratégias 

estabelecidas pelo professor, que muitas vezes detém de condutas intencionais para 

coreografar as ações na Web. 

Como no cenário da Web 2.0 cada aluno possui uma forma particular de 

aprender, no terceiro capítulo conheceremos as condutas que envolvem professores 
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e alunos no processo de ensino e aprendizagem on-line. Dessa forma, selecionamos 

a priori algumas condutas para esse estudo, que seriam a Colaboração, Autoria e 

Pesquisa.  

A princípio, a opção em utilizar apenas as condutas de Colaboração, 

Pesquisa e Autoria foi feita ao percebermos uma íntima relação dessas com as 

atividades on-line analisadas para o estudo. Desde que, através da internet, nosso 

diretor da aprendizagem conduz os alunos a agirem de forma ativa para selecionar 

seus próprios materiais de estudo. 

Por esse motivo, definimos o termo conduta como sendo a forma de o 

professor conduzir o aluno para um processo de aprendizagem que facilite e 

ocasione essas ações de Colaboração, Pesquisa e Autoria, quando inseridos em 

atividade on-line utilizando interfaces da Web 2.0. 

Observamos que nesse cenário as pessoas interagem entre si através de 

diferentes redes, despertando comportamentos variados como a colaboração entre 

as pessoas, conteúdos e informações; novas descobertas do conhecimento através 

da pesquisa; bem como a autoria, por apresentar artefatos que estimulam na 

confecção e disseminação de conteúdos, disponibilizados de forma fácil e 

abrangente na internet. 

Como estamos averiguando essa relação on-line das pessoas na Web 2.0, 

discutiremos também, nesse terceiro capítulo, a proposta de interação no cenário 

das interfaces. Para isso, resgataremos algumas definições e discutiremos a 

interação a partir da proposta pedagógica de um professor presencial que utiliza o 

Facebook, o Blog e o Youtube para propagar suas ações na rede. 

De um modo geral, ressaltamos que essas ações e condutas estabelecidas 

através das interfaces da Web 2.0 só terão sentido pedagógico se forem construídas 

e declaradas por um diretor/professor (ALAVA, 2002), que possua um planejamento 

estruturado (GIL, 2009) a ponto de oferecer a seus alunos “o maior número de 

produção e condutas para que sejam processadas, a fim de que oportunizem todo 

tipo de dados sobre as ações a empreender” (ZABALA, 1998, p.93). 

Para o quarto capítulo, destacaremos todo o nosso percurso metodológico 

escolhido para essa pesquisa. Iremos apresentar nossas escolhas metodológicas, a 
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partir dos objetivos definidos para esse estudo, bem como descrever o nosso sujeito 

para melhor situá-lo nessa pesquisa.  

Desse modo, nossa opção foi pela pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

explicativa, por possibilitar um aprofundamento e uma identificação mais minuciosa 

dos conteúdos a serem analisados.  

Marconi e Lakatos (2009) descrevem que o método qualitativo  

 
preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Force a 
análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos atitudes, 
tendências de comportamento etc (p. 269). 

 
Escolhida a natureza da pesquisa e definido que essa análise se dará no 

ambiente on-line, optamos pela coleta de dados através da observação on-line que 

tem como objetivo “poder captar com precisão os aspectos essenciais e acidentais 

de um fenômeno do contexto empírico” (FACHIN, 2006, p. 38) e o uso da entrevista, 

modelo semiestruturada, com o docente para conhecer seus anseios e sua 

percepção quanto à atuação nessas interfaces. Assim, identificamos o seu desenho 

didático e os níveis das coreografias didáticas a serem verificados nessa pesquisa.  

Colhidos os dados, partimos para a análise das publicações, dos comentários 

e mensagens nas interfaces, assim como do material obtido nas entrevistas. Logo, 

nossa opção foi pela análise do conteúdo, que nos ajudou a identificar as categorias, 

aqui chamadas de condutas, geradas por cada uma das interfaces, assim como 

compreender os níveis das coreografias didáticas on-line e, consequentemente, 

conhecer o desenho didático do professor nas interfaces utilizadas. 

Para isso, optamos em trabalhar com a análise do conteúdo proposta por 

Moraes (1994; 1999), que define a análise a partir de cinco etapas: preparação da 

informação (a); unitarização (b); categorização (c); descrição (d); e interpretação (e). 

No quinto capítulo, descreveremos a análise do conteúdo em cada cenário, e 

também apresentaremos todos os resultados, análises e discussões obtidos nesse 

estudo. Dessa maneira, destacamos esses resultados em dois momentos da 

pesquisa: a partir da verificação das condutas nos cenários Facebook, Blog e 
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Youtube, de forma particular; e através da identificação dos níveis das coreografias 

didáticas on-line. Sendo uma análise no Facebook e a outra integrando os dois 

cenários: Blog e Youtube. 

No sexto e último capítulo, apresentaremos as nossas considerações quanto 

a todas as pretensões e descobertas de estudo. Além de também discutirmos sobre 

os resultados que proporcionaram achados muito importantes e desencadearam 

descobertas exclusivas a cada interface ao verificarmos que a atuação do professor 

gera condutas específicas nos alunos e que as interfaces, a partir de suas 

características, desencadeiam uma relação pedagógica on-line com objetivos bem 

particulares. 

Com isso, os objetivos e propósitos estabelecidos a partir desse cenário de 

avanços tecnológicos, proporcionados pelas TDICs e relacionado à proposta 

pedagógica das coreografias didáticas on-line do professor DF, nos permitiu 

perceber que há inúmeras condições de atuação no ambiente on-line. Além de 

também identificarmos uma configuração pedagógica para uma nova prática de 

ensino que aguça os papéis e as relações entre o professor e seus alunos nesse 

palco.  

Nessa prática, encontramos elementos didáticos que compõem fortemente as 

coreografias didáticas on-line ao processo pedagógico de ensino e aprendizagem 

utilizando as interfaces da Web 2.0. Acarretando, assim, uma nova proposta de 

atuação on-line, que aqui definimos por “Coreografia Didática 2.0”. 
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS (Web 2.0) 

Capítulo 1 
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A forma de “transmissão” do conhecimento mudou, é claro, durante a 
história das universidades. Hoje não se pensa mais numa atitude 
passiva do estudante, que deve simplesmente absorver as 
informações obtidas pelo professor. Também em função da 
introdução da tecnologia da informação no ensino universitário, o 
professor é visto hoje muito mais como um orientador de estudos, e 
do aluno universitário se espera uma postura ativa e reflexiva 
(MATTAR, 2009, p. 100). 

 

Nesse capítulo, faremos uma discussão sobre a relação da educação e 

tecnologia nos novos tempos, focando a Web 2.0, que tem desencadeado 

comunidades de aprendizagem na rede. Neste, apresentaremos características e 

peculiaridades das interfaces identificadas para esse estudo: Facebook, Blog e 

Youtube. Destacando as novas atuações do professor universitário, diante desse 

cenário tecnológico marcado pelas TDICs. 

 

1.1. Educação e Tecnologias  

Como as tecnologias permitem “novas maneiras de se relacionar com o outro 

e com o mundo” (LEMOS; CUNHA, 2003, p.17), atualmente vivenciamos fortes 

mudanças na forma de se fazer educação, onde o intuito passa a ser o de aproximar 

os alunos a experiências concretas de ensino, a fim de torná-los cidadãos com 

postura mais autônoma e participação mais ativa e compartilhada com os outros.  

Para melhor explicar esse contexto, compreendemos que hoje estamos numa 

sociedade informacional (CASTELLS, 1996), onde somos sujeitos de uma rede de 

fluxos fortemente afetada pela atuação de uma economia global, visto que se 

compreende que a tecnologia tem como função impulsionar e homogeneizar (AUGE, 

2006) o agir de uma sociedade. 

Por isso, Dias Sobrinho (2005) afirma que 

 
as novas tecnologias de alguma forma alteram os limites espaciais, 
mudaram os modos de organização econômica, estenderam e 
potencializaram as formas de relações humanas, enfim, 
transformaram as tradicionais percepções do mundo e as maneiras 
de agir sobre ele (p.46). 
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A revolução tecnológica ocasiona mudanças sociais significativas, nas quais 

essa relação com o conhecimento permite aos cidadãos adquirirem novas 

dimensões (COSTA; OLIVEIRA, 2004), capazes de reger o modo como a sociedade 

deve portar-se diante de tamanhos acontecimentos gerados pelo “boom” 

informacional o qual estamos sujeitos. 

“Como só há desenvolvimento de uma nação a partir do amadurecimento de 

uma política que vise à educação como agente modificador da sociedade” (NETTO, 

2005, p.16), tendemos na educação à formação profissional e cidadã, que permite “o 

domínio do conhecimento e melhor qualidade de vida” (KENSKI, 2008, p.19). 

Por esse motivo, concordamos com Grinspun (2002) ao afirmar que a 

educação é uma “prática social”, pois é mediante a este processo educacional que 

as pessoas aprendem a posicionar-se e inserir-se no mundo globalizado atual, onde 

a “educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na 

informação, no conhecimento e no aprendizado” (NETTO, 2005, p.83).  

Desse modo, a tecnologia “deve ser tratada no contexto das relações sociais 

e dentro do seu desenvolvimento histórico” (GRINSPUN, 2002, p.49). Como afirma 

Rosini (2007) ao destacar que 

 
com a massificação do uso da informática, particularmente da 
tecnologia e dos sistemas de informação, houve a necessidade de 
que as pessoas que atuam nas organizações e que delas fazem 
parte evoluíssem na forma de agir e de pensar quanto à utilização 
desses novos recursos e métodos, surgidos em consequência da 
automatização dos processos (p.3).    

 

Nesse sentido, vivenciamos a informação e presenciamos sua revolução 

(ROSINI, 2007). As organizações, inclusive as universidades, estão mudando suas 

práticas de atuação, incluindo mais interatividade a um processo educativo que visa 

uma “aprendizagem aberta” (SANTOS, 2009, p. 290), de modo que a sociedade está 

envolvida e intimamente relacionada às tecnologias, por atualmente estarmos 

inseridos, tecnologicamente, num mesmo ambiente social e cultural, conhecido por 

Ciberespaço (LÉVY, 1999). 
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Somos influenciados pela disseminação da informação nas redes, onde a 

educação e o conhecimento se relacionam para favorecer o desenvolvimento 

humano (CAMPOS, 2009). Como afirma Lévy (1999) ao justificar que estamos numa 

geração fruto da técnica e do meio social, onde é na técnica que “agem e reagem 

ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a 

gama de jogos dos homens em sociedade” (p.24).  

Lévy (1999) discute essa relação entre a educação e a cibercultura. De modo 

que esse encontro ocasiona uma nova relação com o saber, onde “o saber-fluxo, o 

trabalho-transação de conhecimento, as novas tecnologias individuais e coletivas 

mudam profundamente os dados do problema da educação e da formação” (LÉVY, 

1999, p.158). 

Desse forma, na cibercultura os artefatos tecnológicos e a forma como esses 

são manuseados pelos seres humanos, acarretam um ciclo cultural que se funde no 

ciberespaço, que “reúne, integra e redimensiona uma infinidade de mídias e 

interfaces” (SANTOS, 2003, p.4). 

Sendo assim, subentendemos que todos os usuários estão acessíveis a 

contribuir e aprender no ciberespaço, mesmo que intencionalmente, uma vez que as 

ferramentas disponíveis na internet comportam um vasto universo sociocultural, que 

permite “redes de transações entre oferta e procura de competências” (LÉVY, 1999, 

p. 158).   

Nesse contexto, autores (MORAN, 2007; KENSKY, 2008; NETTO, 2005) 

designam a internet como a principal evolução tecnológica nas últimas décadas, por 

favorecer ações e atividades educativas on-line nos mais diversos formatos e 

possibilidades. “A imagem, o som e o movimento oferecem informações mais 

realistas em relação ao que está sendo ensinado” (KENSKI, 2007, p.45), o que 

consente uma maior aproximação dos conteúdos aos alunos no processo de 

aprendizagem.    

Para Netto (2005, p. 33), a “internet representa o surgimento de uma rede de 

computadores que interliga milhões de usuários em todo o mundo”. Os recursos 

disponíveis no ambiente on-line possibilitam a troca de informações rápidas e 
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favorecem a construção cooperativa, proporcionando processos participativos, 

interativos e libertadores orientados por pessoas (MORAN, 2008). 

A internet potencializa o “surgimento de uma comunicação bidirecional sem 

controle de conteúdos” (LEMOS, 2003, p. 17), onde o acesso à informação, a 

interação entre os usuários e a colaboração tornam-se uns dos principais 

diferenciais dessa tecnologia que “revolucionou as formas de relacionamento, 

envolvimento e aprendizagem das pessoas” (CARLINI; TARCIA, 2010, p.53). 

Essa ação tecnológica ativa o desenvolvimento pessoal desses usuários/ 

sujeitos, possibilitando-os uma realidade virtual, que segundo Lévy (1999) não se 

opõe ao real, mas se caracteriza como “toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de 

gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais 

determinados, sem, contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em 

particular” (p.47).      

Sendo assim, a ideia de rede, de conexão ocasionada pela internet, se 

transforma em uma arte de comunicação eletrônica (LEMOS, 2003), que permite 

aos sujeitos emergirem e navegarem por proximidade (LÉVY, 1999; TORI, 2009) em 

meio a um grande contingente de informações e conteúdos disponíveis numa rede 

em constante evolução, fundamentalmente inacabada (LEMOS, 2003), por 

possibilitar ações colaborativas e aos usuários criarem diversas soluções 

tecnológicas de forma muito mais rápida, precisa e significativa. 

 
As redes, mais do que interligações de computadores, são 
articulações gigantescas entre pessoas conectadas com os mais 
diferenciados objetivos. A internet é o ponto de encontro e dispersão 
de tudo isso. Chamada de redes das redes, a internet é um espaço 
possível de integração e articulação de todas as pessoas conectadas 
com tudo o que existe no espaço digital, o ciberespaço (KENSKY, 
2008, p.34). 

 

Kensky (2008) e Formiga (2009) caracterizam a relação educação e 

tecnologia como uma “socialização da inovação”, onde o ensinar deixa de se deter a 

sala de aula tradicional e se traduz em diversas possibilidades didáticas com o uso 

das TDICs. Essa relação permite novas e diferenciadas possibilidades para que as 
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pessoas possam se relacionar com os conhecimentos e novas aprendizagens 

(KENSKY, 2008). 

Diante disso, percebemos que a internet é uma importante impulsionadora no 

processo de disseminação da informação e conhecimento em universidades. A 

exemplo do nosso professor, sujeito de pesquisa, que ousou estender a sua relação 

on-line com os seus alunos do ensino presencial, assim como adquiriu uma relação 

com outros locados nos diversos cantos do Brasil, com quem nunca tivera contato 

físico, apenas virtual. 

Logo, afirmamos que a tecnologia é essencial para uma proposta pedagógica 

em rede, mas a “solução ainda está no humano” (NETTO, 2005, p.79). Não basta 

deter da técnica sem ter pessoas capazes de executar ações que indiquem uma 

proposta para a aquisição do conhecimento na rede. 

Nesse contexto, resgatamos essa discussão entre educação e tecnologias 

para melhor aporte teórico desse estudo, tendo em vista que esta dissertação visa 

compreender a relação pedagógica de um professor do ensino superior com 

algumas interfaces da Web 2.0 para tornar o conteúdo da sua disciplina mais 

próximo dos seus alunos do ensino presencial. Consideramos que mesmo não 

sendo exigência de ensino, esse professor ousa na sua proposta pedagógica no 

cenário on-line. 

 

1.2. Novos recursos tecnológicos para a educação: Web 2.0 

Com o propósito de uma maior compreensão sobre a relação humana com a 

tecnologia, mais precisamente aquela que se refere à educação na rede, 

resgatamos nesse tópico a evolução quanto à usabilidade e apresentação da 

internet no cenário da Web 2.0.  

A “comunicação humana mediada pelo computador para fins educativos levou 

a uma proliferação de tecnologias com o propósito de oferecer ambientes educativos 

on-line” (TELES, 2009, p.72). O que ampliou a capacidade de conexões e a relação 

entre as pessoas através das diversas redes constituídas na Web (RECUERO, 

2009).  
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É comum identificarmos pessoas que “demonstram facilidades e interesse em 

assumir as inovações” (CARLONI; TARCIA, 2010, p.28), pois a internet possibilita o 

alavancar de uma postura social e interrelacionista entre estas, que deixam de ser 

expectadoras para se tornarem protagonistas de suas ações na rede.  

Belloni (2008, p.61) acredita que a educação deve “problematizar o saber, 

contextualizar os conhecimentos, colocá-los em perspectivas, para que os 

aprendentes possam aprimorar-se deles e utilizá-lo em outras situações”, sendo 

necessário o despertar de alunos, professores e instituição para uso dessas TDICs.  

Para isso, Araújo Jr e Marquesi (2009) afirmam que o processo de ensino e 

aprendizagem se torna mais atrativo para os aprendentes quando dispõe de 

recursos multissensoriais diversificados (Figura 1). Por esse motivo, destacam a 

importância de integrar os artefatos comunicacionais da Web ao processo de 

aprendizagem.  

 
                    Figura 1- Cone da experiência de Dale 

 

                         Fonte: Araújo Jr e Marquesi (2009, p.361) 

 
Desse modo, os recursos interativos tendem a tornar as atividades mais 

próximas à realidade desses aprendentes, possibilitando-os melhor vivenciarem os 
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conteúdos discutidos, gerando uma fácil aquisição da informação, que será tratada e 

transformada em conhecimento. 

 
No espaço de fluxo das redes circulam basicamente informações, 
que podem ser conectadas como se apresentam, mixadas, 
recortadas, combinadas, fundidas, de acordo com os interesses e as 
necessidades de quem as acesse (KENSKI, 2007, p.40). 

 

Ao apresentar essas possibilidades de se relacionar com as informações na 

rede, discutiremos o termo Web 2.0, pela forte evidência nos dias de hoje. Como 

também, resgataremos as peculiaridades que envolvem essas interfaces 2.0 nesse 

estudo. 

Sendo assim, a Web 2.0 surgiu em 2004 por O’Reilly, que designou a relação 

desse termo mais com a atitude dos usuários, do que com a artefatos tecnológicos 

(RAMONI; KUKLINSKI, 2007), quando visa a “utilização coletiva e social das 

ferramentas e serviços, num ambiente acessível a todos os utilizadores, que 

colaborativamente publicam e partilham livremente a informação, de acordo com os 

seus interesses e necessidades” (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p. 4). 

Romani e Kuklinski (2007) consideram a Web 2.0 como um  

 
fenômeno técnico-social que se popularizou a partir de suas 
aplicações mais representativas, Wikipédia,YouTube, Flickr, Word 
Press, Blogger, MySpace, Facebook, OhMynews, e da sobre-oferta 
de várias ferramentas inventadas para captar usuários/ geradores de 
conteúdos (p.15). 

 

 Para Tori (2009),  

 
trata-se do sucesso crescente de aplicações e ferramentas que 
permitem a criação – e o compartilhamento – de conteúdos pelos 
próprios usuários. Essas aplicações também permitem que o usuário 
acesse e manipule seus conteúdos remotamente via internet (p. 
127). 

 

Assim, compreendemos que a Web 2.0 surge como versão aprimorada da 

Web 1.0, que seria a própria internet. Torna-se em 2006 (ROMANI; KUKLINSKI, 

2007) um software social capaz de facilitar a colaboração e interação social 
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(JORGE, 2009), ao possibilitar que qualquer usuário participe ativamente como 

produtor na Web de forma coletiva, ou melhor, colaborativa, podendo se posicionar. 

 Digamos que na Web 1.0 a rede era utilizada como repositórios passivos de 

conteúdos, sem interatividade para seus usuários. Já na Web 2.0, os conteúdos 

emergem a partir da ação ativa dos atores/usuários, que criam e recriam através da 

interação com outros participantes e até mesmo outras tecnologias. 

Nesse sentido, as tradicionais possibilidades de comunicação off-line, 

evoluem para um mix de recursos que favorecem a comunicação off e on-line 

(MORAN, 2008), disponíveis em ambientes virtuais de aprendizagem colaborativos 

ou através das interfaces, que favorecem “a participação, a intervenção, a 

bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões” (SILVA, 2002, p.13), no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Com isso, a proposta de interação com a Web 2.0 se manifesta através 

dessas práticas educacionais a partir das interfaces de comunicação, “como e-mails, 

listas, Blogs, videologs, jornalismos on-line, Wikipédia, YouTube, MSN Messenger, 

Orkut, chats, MP3 e novos empreendimentos que aglutinam grupos de interesses” 

(SANTOS; SILVA, 2009, p.108). 

 A partir dessa perspectiva, ressaltamos que além da tecnologia, a Web 2.0 se 

potencializa principalmente pela “inteligência coletiva” (LÉVY, 1999), tida como 

principal meio de atuação e disseminação da informação e do conhecimento. Por 

isso, inúmeras são as “possibilidades de autoria, partilha e construção colaborativa 

do conhecimento em espaços sociais, proporcionadas por essas ferramentas” 

(JORGE, 2009, p.18).  

  
Aprender não é mais um processo que está inteiramente sob o 
controle do indivíduo, uma atividade interna, individualista: está 
também fora de nós, dentro de outras pessoas, em uma organização 
ou em um banco de dados, e essas conexões externas, que 
potencializam o que podemos aprender, são mais importantes que 
nosso estado atual de conhecimento (MATTAR, 2012, p.17). 

 
Para Moran (2008), Carloni e Tarcia (2010) e Netto (2005), o professor é o 

principal responsável pelas escolhas das ações educativas na internet. Cabe a ele 

criar situações de aprendizagem eficazes de forma mais “dinâmica, prazerosa e 
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inovadora” (CARLONI; TARCIA, 2010, p.25) ao processo de ensinar e aprender, 

evidenciando os alunos como “sujeitos pensantes, capazes de pensar e lidar com 

conceitos, argumentar, resolver problemas, para se defrontarem com dilemas e 

problemas da vida prática” (GIL, 2009, p.05).  

Desse modo, a Web 2.0 revolucionou a forma de como as pessoas se 

relacionam e aprendem. Competindo ao professor  

 
uma organização didática que explicite as relações entre as 
ferramentas, as funcionalidades das tecnologias da informação e da 
comunicação e os objetivos pedagógicos que possibilitarão a 
construção de um todo sistêmico em suas partes, de modo a se 
configurar em situações diferenciadas de aprendizagem (CARLINI; 
TARCIA, 2010, p.41).   

 
Por isso, a necessidade desse professor assumir uma postura flexível no 

ambiente on-line, a fim de tornar-se um facilitador da aprendizagem de seus alunos, 

visto que, ao propor utilizar os recursos da Web 2.0, sua função será de “fornecer 

indicações que orientem os aprendentes, facilitando ferramentas de comunicação, 

interação e partilha para o contexto poder evoluir” (JORGE, 2009, p.39).    

 

1.2.1. Comunidades virtuais de aprendizagem 

Como essa pesquisa contempla algumas comunidades da Web 2.0, 

ressaltamos a importância dessa proposta de comunicação para o processo de 

ensino e aprendizagem on-line.  

Para isso, resgatamos para essa discussão Passarelli (2009), quando o 

mesmo afirma que  

 
as ferramentas da Web encontram-se em sua segunda geração e a 
constatação mais unânime entre os especialistas indica que as mais 
procuradas são aquelas relacionadas às comunidades virtuais ou de 
relacionamento e à publicação automática de conteúdos (p.326). 

 

Dessa forma, compreendemos que as tecnologias da Web 2.0 ocasionam 

formas de ensino através de “Comunidades de Aprendizagem”, que, de acordo com 

Faria (2006), são caracterizadas como “um conjunto de pessoas, que se reúne em 
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um espaço real e/ou virtual para interagir, trocar informações, discutir, buscando a 

construção de conhecimento a partir de objetivos comuns” (p.39). 

Como uma comunidade representa o anseio de discussões e diálogos, por 

pessoas que tenham os mesmos interesses, a comunidade virtual é composta por 

ferramentas flexíveis, que apresentam diversificado número de recursos que 

favorecem o processo de interação e colaboração entre os participantes, como 

também a busca de novos conhecimentos.  

Para Palloff e Pratt (2002), “o poder de uma comunidade é grande. O poder 

de uma comunidade de aprendizagem é ainda maior, pois dá sustentação tanto ao 

crescimento intelectual quanto ao pessoal, e também a evolução de seus 

participantes” (p.195). De modo que essas comunidades servem para  

 
compartilhar a informação, os interesses e os recursos, são parte 
integrante da educação on-line. São a base da forma construtiva de 
ensinar e aprender, em que o conhecimento e o significado são 
criados em conjunto pelos alunos e pelo professor (PALLOFF; 
PRATT, 2004, p.38).  

 
Sendo assim, percebemos que as comunidades de aprendizagem na Web 2.0 

são designadas a partir das redes que favorecem o processo de comunicação e 

interação entre os sujeitos/usuários.  

 
As novas gerações crescem, convivem, comunicam-se, estudam e 
trabalham em rede. Nessas redes, o conhecimento é aberto e 
colaborativo, e os usuários não são mais concebidos apenas como 
recipientes passivos, mas também simultaneamente como 
produtores e desenvolvedores de conteúdos (MATTAR, 2012, p.82). 

 
Palloff e Pratt (2002) ainda acrescentam que uma comunidade de 

aprendizagem on-line “incentiva e apoia a aquisição do conhecimento. Estimula a 

aprendizagem em conjunto e renova a paixão pela descoberta de novos mundos na 

educação” (p. 195). 

Por isso, resgatamos Pretto e Assis (2008) que ampliam essa discussão ao 

afirmar que 
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a noção de rede diz respeito a um princípio de organização de 
sistemas, o qual envolve as redes tecnológicas , as redes sociais, as 
redes acadêmicas e, claro, as redes das redes, gerando 
potencialmente, conhecimento que podem contribuir para uma maior 
integração de ações e conhecimentos, dentro de um universo 
interdependente (p.77). 
 

 
Essas comunidades se configuram a partir de diversos cenários, e também 

através das redes sociais que se apresentam por meio de interfaces, como: Blogs, 

Facebook, Wikis, Twitter, Youtube, dentre outras tantas e variadas que a Web 2.0 

dispõe. 

Carloni e Tarcia (2010) designam essas redes sociais como 

 
os sites mais visitados pelos adolescentes no Brasil. Nesses 
espaços, os usuários entram em contato assíncrono com seus 
conhecidos, localizam pessoas e fazem novas amizades. Além disso, 
podem criar comunidades de discussão, administrar suas redes de 
relacionamento, com permissão ou restrição de acesso à sua página 
para desconhecidos, além de participar de comunidades já criadas, 
sob os mais diversos temas, desde profissionais a acadêmicos 
(p.32). 

 

Nesse contexto, percebemos que através das interfaces as redes sociais se 

amplificam. Mas, o que seriam essas interfaces? Resgatamos o conceito de 

Schimiguel (2006) que caracteriza a interface como “um conjunto de programas, 

aparelhos e materiais que permitem a comunicação entre um sistema informático e 

seus usuários humanos” (p.87), outro seria o de Prates e Barbosa (2003) que a 

designa como “toda a porção de um sistema com a qual um usuário mantém contato 

ao utilizá-lo, tanto ativa quanto passivamente” (p.02).   

Dessa maneira, compreendemos que o conceito de Shimiguel se apresenta 

melhor ao nosso estudo, posto que as interfaces favorecem essa relação de 

comunicação na rede ao se apresentarem através de diferentes formatos e funções.  

Sua intenção é de “facilitar e indicar o modo como a interação entre as partes 

envolvidas deve acontecer” (SILVEIRA et al, 2006, p.118). 

Como cada interface apresenta características específicas e detém diferentes 

funcionalidades - “seus participantes podem contribuir com conteúdos – imagem, 

vídeo, música, texto, etc. – podendo agregar várias outras ferramentas 
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colaborativas” (JORGE, 2009, p.60) - apresentamos e qualificamos apenas as 

interfaces que resgatamos para esse estudo: Facebook, Blog e Youtube.  

Para isso, redefinimos a seguir essas interfaces apresentando as suas 

característica e potencialidade, enquanto aplicativos de relevância para a educação 

superior on-line.  

 

1.2.1.1. Conhecendo o Facebook  

Das interfaces sugeridas para esse estudo, iniciamos essa discussão com 

aquela que serviu como primeiro cenário: o Facebook.  

Conhecida atualmente como a interface mais popular da Web 2.0, o 

Facebook é uma rede social, criada em 2004 pelo americano Mark Zuckerberg1 e 

alguns colegas da Universidade de Harvard, com o objetivo de criar “um site para 

que pudessem comunicar-se entre si, partilhar informação acadêmica, enviar 

mensagens e publicar fotografias” (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p.06). 

Hoje, o Facebook é a interface com maior base de usuários do mundo 

(RECUERO, 2009), detendo 24% da preferência dos internautas na Web 2.0 (Figura 

2), atingindo mais de um bilhão de usuários no mundo em outubro de 2012 

(EXAME.COM, 2012)2. 

Pressupomos que tamanha popularidade tenha sido pelo fato dessa interface 

promover a afetividade e a aproximação entre seus usuários, dado que o Facebook 

é formado por artefatos que lembram microBlogs e dispõe de recursos que facilitam 

a comunicação entre os membros, formação de comunidades e possui “feeds de 

notícia em função de suas preferências” (MATTAR, 2012, p.93). 

Recuero (2009) ainda acrescenta que essa interface possui um sistema que é 

“muitas vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois 

apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros” 

(p.171). 

 

                                                           
1
 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg> 

2
 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/zuckerberg-anuncia-que-facebook-

atingiu-a-marca-de-1-bilhao-de-usuarios> 



38 

 

             Figura 2 - Facebook / Preferência na Web 2.0 

 

Fonte: Disponível em <http://www.pixelmaverick.com/?tag=analytics> 

 

Por esses motivos, consideramos que o Facebook é uma excelente sugestão 

para educação, já que “funciona através de perfis e comunidades” (RECUERO, 

2009, p.171), o que facilita a criação de grupos de discussões que envolvem alunos 

para um processo de ensino e aprendizagem muito mais criativo, eficaz e atrativo.  

De acordo com Mattar (2012), esses 

 
grupos são espaços on-line onde as pessoas podem interagir e 
compartilhar. É uma maneira de alunos trabalharem em projetos 
colaborativos entre eles e com o professor. É possível criar grupos 
abertos, privados e fechados, o que ajuda a preservar a privacidade 
de seus membros e dos temas discutidos (p.93). 

 

Sendo assim, compreendemos que o Facebook é uma interface que detém a 

simpatia e a preferência dos usuários da Web 2.0 pelo grande número de adeptos 

no Brasil (RECUERO, 2009), considerando que, quando sugerido como interface 

educacional on-line, é necessário que o grupo seja bem administrado pelo professor, 

a fim de que possa estimular e motivar seus alunos para conversações, construção 

de aprendizagens e trocas de conteúdos, sem perder o foco e perfil do grupo no 

ambiente on-line (Figura 2). 
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Diante disso, o uso dessa interface acarreta uma oportunidade para que o 

professor possa “estender a aprendizagem para fora das paredes da sala de aula 

tradicional” (MATTAR, 2012, p.94). 

 
            Figura 3 – Grupo no Facebook / Perfil GA 2011.1 

 

                         Fonte: Registro do autor / 2012 

 
Suas aplicabilidades promovem a comunicação e a interação, contagiando 

todos os usuários, que se encontram para conversações, saber como estão os 

amigos, expor sentimentos ou até mesmo para formar grupos de discussões 

específicos (Figura 3), onde, nesses, há o compartilhar de informações, trocas de 

experiências e até mesmo a possibilidade de construção do conhecimento de forma 

colaborativa.     

Sabido dessas particularidades do Facebook e diante das análises ocorridas 

nesse cenário (Figura 3), ressaltamos a importância do uso dessa interface durante 

o processo de ensino e aprendizagem on-line. No capítulo cinco resgataremos os 

resultados advindos dessas características e estratégia pedagógica no Facebook, a 

partir da proposta do professor DF a seus alunos da graduação. 
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1.2.1.2. Definindo a interface Blog 

Durante as primeiras análises do Facebook, identificamos que o professor DF 

também realizava algumas aulas para os seus alunos através do seu Blog. Por isso, 

resolvemos estender esse estudo conhecendo melhor as peculiaridades desse 

cenário, resgatando algumas características e vantagens dessa interface para a 

educação.  

Iniciamos essa discussão definindo o Blog de acordo com Cruz (2008) que o 

caracteriza como sendo 

 
um diário com apontadores para outros sites, cuja função está 
organizada da mais recente para a mais antiga (em “post”), 
frequentemente atualizado com opiniões, fatos, imagens, etc. 
Disponibiliza um índice de entrada e pode conter apontadores para 
outros sites (p.18). 

  
 Para Boeira (2011)  
 

o Blog é um importante instrumento de comunicação, interação e 
compartilhamento de ideias, informações e conhecimentos de forma 
colaborativa, e por estas características, torna-se uma importante 
ferramenta que pode ser explorada potencialmente na área 
educacional (p.03).  

 
 

Assim, compreendemos o Blog (Figura 4) como um importante recurso 

educacional, por permitir que alunos se expressem diante dos conteúdos, pois seu 

formato “permite que outros usuários possam intervir no conteúdo veiculado pelo 

autor” (SANTOS, 2003, p.13), e dessa maneira integrar conteúdos múltiplos de 

autoria dos próprios alunos. 

 Nesse contexto, destacamos que a interface Blog foi criada na década de 90. 

Até os dias atuais, “evoluiu e já integra vários formatos como fotoBlog (ou fotolog), o 

videoBlog (videolog ou vlog) ou moBlog (para tecnologias móveis como o PDA)” 

(CRUZ, 2008, p.18). 

Para Mattar (2012), o Blog permite a “facilidade na criação e na publicação, a 

possibilidade de construção coletiva e o potencial de interação” (p.85). Sendo uma 
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interface que se configura através de recursos on-line, que possibilita o intercâmbio 

entre os usuários e seus seguidores. 

Diante dessas definições, acreditamos que o Blog é uma interface que 

desencadeia estratégias pedagógicas a partir de discussões coletivas de conteúdos, 

trabalho de atividades com desafios e, principalmente, é utilizado como portfólios 

digitais ou diários eletrônicos.  

 

Figura 4 – Etapas para a construção de um Blog 

 

                            Fonte: Registrada pelo autor / 2012 

 

Assim sendo, “um Blog pode ser pessoal ou coletivo, propor questões, 

publicar trabalhos em desenvolvimento e registrar links e comentários para outras 

fontes da Web” (MATTAR, 2012, p.87).  

Para a educação, os Blogs se apresentam mais frequentemente mediante 

portfólios digitais ou diários eletrônicos (Figura 5). É tido como importante recurso de 

comunidade de aprendizagem on-line, visto que, a partir dos diários, os alunos 

registram toda a sua compreensão sobre os temas, fazem reflexões sobre o que foi 

proposto, compartilham vídeos, imagens e documentos. Enfim, possibilita que 
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“qualquer pessoa possa ser autora de sua própria tela” (CARLONI; TARCIA, 2010, 

p.33). 

Por sua criação e gestão não possuir grande complexidade quanto ao 

manuseio das ferramentas, requerendo apenas o conhecimento e competências 

básicas da internet (JORGE, 2009), o Blog permite trabalhar atividades orientadas 

que exigem do professor criatividade para envolver seus alunos a autorias e 

exposição de conteúdos, de forma dinâmica e pessoal. 

 
Figura 5 - Portfólio Digital 

 

                            Fonte: Elaborada pelo autor / 2012  

 

À vista disso, nos resultados apresentaremos a atuação pedagógica de um 

professor na interface Blog, integrada em suas publicações e videoaulas 

confeccionadas no Youtube. Por esse motivo, optamos em também conhecer e 

destacar a interface Youtube, resgatando as suas potencialidades para melhor 

compreensão nesse estudo. 
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1.2.1.3. Desvendando o Youtube 

A partir da identificação de videoaulas através do Youtube, despertamos para 

conhecer essa interface e assim melhor definirmos nossas análises. 

Para isso, resgatamos que o Youtube é uma interface criada em 2005, que 

tem por objetivo “a partilha de vídeos” (CRUZ, 2008, p.25). Sua função é de 

repositório audiovisual de conteúdos autorais à disposição de qualquer pessoa.  

Em 2008, o Youtube ampliou as possibilidades de acesso e criou o ‘Youtube 

Insight’ que facilita o acesso público e detalhado sobre os vídeos publicados (CRUZ, 

2008, p.25). 

Hoje, praticamente qualquer um pode capturar, editar e compartilhar 
pequenos videoclipes, utilizando equipamentos baratos (como 
celulares) e softwares gratuitos e livres. Sites de compartilhamento 
de vídeos têm crescido bastante, e o que costumava ser difícil e caro 
tornou-se algo que qualquer um pode realizar fácil e praticamente 
sem custo (MATTAR, 2012, p.96). 

 

Consequentemente, o Youtube tornou-se “o site mais popular para 

arquivamento e divulgação de vídeos e o mais acessado em pesquisas escolares” 

(CARLONI; TARCIA, 2010, p.33).  

Para a educação, o Youtube serve como uma importante interface da Web 

2.0 por permitir a dinamização e difusão de aulas (Figura 6). Por isso, quando usado 

para fins pedagógicos e didáticos, desperta a criatividade dos alunos possibilitando a 

construção de vídeos para trabalhos, seminários e/ou apresentações, que são 

compartilhados e acessados por qualquer usuário na rede. 

Através da inclusão de “comentários, respostas por vídeos e comunicação, 

disponíveis nessa plataforma, é possível transformá-la em ambiente virtual de 

aprendizagem” (MATTAR, 2012, p.94), uma vez que fica fácil visualizar as 

comunicações e interagir com os usuários da rede.    

Como “os alunos devem ser envolvidos na construção dos seus saberes” 

(CRUZ, 2008, p.27) é preciso que os professores, quando se propuserem a usar o 

recurso audiovisual Youtube, instruam bem seus alunos na pesquisa e criação do 

vídeo, roteirizando a atividade sugerida com os objetivos de aprendizagem 
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pretendidos. Nesse caso, o êxito e a satisfação dos alunos em expor seus materiais, 

de forma on-line, podem tornar o processo de ensino e aprendizagem bem mais 

motivante. 

 
Figura 6 - Videoaulas no Youtube 

 

                           Fonte: Registro do autor / 2012         

 

Nesse sentido, visualizamos como muitas as potencialidades e os benefícios 

em trabalhar com o Youtube. Basta dotar de criatividade e objetividade para tornar 

essa interface como um recurso de destaque para a educação on-line. De modo que 

descobrimos, através desse estudo, essas potencialidades e particularidades do 

Youtube para a educação, que são apresentadas a seguir nos resultados. 

 

1.3. Novas definições de papéis no processo de ensino e aprendizagem on-
line 

Conhecidas as peculiaridades de algumas interfaces da Web 2.0 e 

identificadas as possibilidades educativas nesses cenários on-line, compreendemos 

que a inserção das novas tecnologias no processo educacional pode ocasionar, 

segundo Belloni (2009), um ensino mais complexo a ponto de exigir mais do 
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professor e alunos diante de um “processo de aprendizagem ativo” (PALLOFF, 

PRATT, 2002), que requer a participação e a responsabilidade de todos. 

Dessa forma, Behrens (2008) afirma que o desafio das universidades está em 

criar um ambiente propício ao processo de educação continuada para melhor 

capacitar docentes nas TDICs, como também no despertar dos professores para 

repensar a sua prática pedagógica através da internet. 

 
Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que 
mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, 
conseguirmos dá um verniz de modernidade, mexer no essencial. A 
internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que 
pode ajudar a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais 
de ensinar e aprender (MORAN, 2008, p.63). 

 

Para autores como Vianna e Grillo (2006), Moran (2008), Queluz e Alonso 

(2003) e Gil (2009), os recursos da Web 2.0 potencializam o processo de 

aprendizagem. Por isso, existe a necessidade da formação docente nas TDICs, para 

que esses possam assumir uma postura didática de forma satisfatória, propor a 

construção colaborativa da aprendizagem e, por fim, a produção do conhecimento.  

Por esse motivo, Demo (1998) caracteriza o conhecimento como “um 

processo dinâmico de questionamento permanente, não gerando respostas 

definitivas, mas perguntas inteligentes” (p.07). 

Logo, percebemos que a informação na rede é disseminada em segundos, 

onde são as comunidades on-line que potencializam essa proliferação da 

informação, decorrente das diversas possibilidades da Web 2.0.  

Palloff e Pratt (2004) acreditam que  

 
compartilhar a informação, os interesses e os recursos é parte integrante da 
educação on-line. É a base da forma construtiva de ensinar e aprender, em 
que o conhecimento e o significado são criados em conjunto pelos alunos e 
pelo professor (p.38). 

 

Diante dessa proposta de utilizar a informação, tratá-la coletivamente para 

gerar conhecimento advindo de uma aprendizagem transformadora, capaz de fazer 
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com que o aluno assuma “maior responsabilidade pelo processo de aprendizagem, 

pela própria competência, autoridade e autoconfiança” (PALLOFF; PRATT, 2002, 

p.161), certificamos que é preciso, na educação on-line, que os objetivos de 

aprendizagem sejam bem definidos (CARLONI; TARCIA, 2009) e relacionados à 

proposta pedagógica do professor, para melhor envolver os alunos na atividade na 

rede, e assim integrar a teoria com a prática.      

Mudam-se os paradigmas, como também as posturas dos atores que 

frequentam esses cenários. Para isso, Carloni e Tarcia (2009) afirmam que 

 
caberá ao professor realizar uma reflexão crítica, aprofundada e 
amadurecida do contexto no qual a ação educativa está inserida. Tal 
reflexão inclui o perfil e papel do aluno no processo de aprendizagem 
e o perfil e o papel do professor nos processos de ensino (p.41). 

 

Para tal, chamamos a atenção para essa nova postura do docente e seus 

alunos nos cenários on-line, uma vez que esse “novo” processo de ensino e 

aprendizagem on-line deve ser construído colaborativamente entre os participantes, 

a fim de que se envolvam numa aprendizagem cooperativa, na qual estudantes 

atuam “como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir 

conhecimento” (CAMPOS, 2009, p.275). 

Dessa maneira, a relação entre professor e alunos nas interfaces deve ser de 

cumplicidade e de cooperação, pois buscamos nesse estudo compreender as 

atuações do professor DF para com seus alunos, a partir de cada cenário: 

Facebook, Blog e Youtube.  

Só assim tivemos como responder a dois dos nossos objetivos específicos: 

compreender a intenção educativa dos professores com o uso de recursos da Web 

2.0 para atividades semipresenciais na antecipação das coreografias didáticas 

propostas (1); como também mapear as estratégias propostas pelos professores em 

suas antecipações em relação à proposição de atividades de Autoria, Colaboração e 

Pesquisa por seus alunos através dos recursos da Web 2.0 (2). 

Autores como Belloni (2008), Moran et al (2008), Santos e Silva (2009) e Gil 

(2009) acreditam que os recursos tecnológicos disponíveis na internet beneficiam o 

processo de aprendizagem. No entanto, é necessário ter docentes preparados a 
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assumirem uma postura didática de forma satisfatória, que realmente proponha a 

construção colaborativa da aprendizagem e, por fim o conhecimento. 

Nesse sentido, acreditamos que o aprendizado é construído por práticas que 

envolvem uma postura ativa dos alunos, onde esses deverão estar acompanhados 

pelo professor, que continua sendo responsável por mediar e orientar o processo 

pedagógico, porém com uma proposta que remeta a motivar e estimular trocas de 

conhecimento entre os sujeitos, no processo de ensino e aprendizagem na Web 2.0.  
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Apreender não é um processo que se efetive sem rotinas ou ocorra 
de forma espontânea ou mágica. Ao contrário, exige, exatamente em 
virtude da intencionalidade contida no conceito de ensinagem, a 
escolha e execução de uma metodologia adequada aos objetivos e 
conteúdos dos objetos de ensino e aos alunos. (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2002, p.211) 

  

Com o propósito de tratar dessa relação coreografada entre o processo de 

ensinar e aprender, resgatamos nesse capítulo uma relação pedagógica que se 

constitui com a ensinagem. Entretanto, detivemo-nos a uma proposta de didática 

universitária regida pelas estratégias que envolvem o percurso pedagógico nas 

“coreografias didáticas” (ZABALZA, 2005), em ambientes on-line (PADILHA et al, 

2010; PAIVA, 2011). Por isso, como o termo ainda é novo no meio acadêmico, 

explicamos nesse capítulo o que são as coreografias didáticas e como elas se 

apresentam no ambiente on-line, destacando os níveis/fases em que estas se 

configuram e demais peculiaridades, a partir do desenho didático proposto pelo 

docente, nosso sujeito da pesquisa. 

  

2.1. A relação entre ensinar e aprender: ensinagem  

Para que o percurso pedagógico tenha como resultado o conhecimento, é 

necessário um planejamento estruturado, onde o professor seja capaz de aliar seus 

objetivos pedagógicos ao perfil de seus alunos. Desse modo, o docente deve propor 

estratégias de ensino coreografadas que proporcionem uma aprendizagem 

satisfatória para os alunos, mesmo quando o ambiente envolva as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no cenário da Web 2.0. 

Autores como Godoy (2010), Anastasiou (2006), Zabalza (2005), Alava (2002) 

e Padilha et al (2010) discutem a relação intrínseca entre ensinar e aprender, visto 

que essa relação é de suma importância para que os objetivos de aprendizagem 

sejam alcançados no decorrer de um processo pedagógico.  

Diante disso, Godoy (2010) caracteriza a palavra ensino como sendo uma 

transposição de signos. Para Libâneo (2008, p.23) o ensino “corresponde a ações, 

meios e condições para realização de instruções”. Haydt (2006) afirma que ensino é 

“uma ação deliberada e organizada” (p.12). 
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Assim sendo, identificamos o ensino como uma estratégia pedagógica 

composta por dimensões intencionais e de resultados (ANASTASIOU, 2006) 

inerente a cada professor, por estar interligada à ação docente.  

Como resultado desse processo de ensinar, aprender seria quando se toma 

conhecimento de algo e o retém na memória em consequência de estudo 

observação, experiência, advertência (Godoy, 2010). Zabala (1998) ainda 

acrescenta que aprender “é uma construção pessoal que cada menino ou menina 

realiza graças à ajuda que recebem de outras pessoas” (p.63). Dessa forma, 

caracterizamos a aprendizagem como sendo o resultado da proposta de ensino 

escolhida pelo professor, com a maneira de como foi percebida pelo estudante.  

Nessa proposta, entendemos que seja necessária a escolha de um percurso 

pedagógico que estabeleça métodos e técnicas de ensino propostos pela didática 

que, de acordo Godoy (2010) “está voltada para a teorização das condições de 

apresentação, circulação, sentido e colocação em prática dos saberes que 

perpassam a sala de aula” (p.12). 

Para Libânio (2008), a didática 

 
investiga os fundamentos, as condições e modos de realização da 
instrução e do ensino. A ela cabe converter objetivos sociopolíticos e 
pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e 
métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos entre 
ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das 
capacidades mentais dos alunos (p.26). 

 

Nesse contexto, Pimenta e Anastasiou (2002) afirmam que “a tarefa da 

didática é a de compreender o funcionamento do ensino em situação, suas funções 

sociais, suas implicações estruturais” (p.42). Posto que, a didática serve como 

norteadora no processo de ensinar e aprender, estabelecendo parâmetros que 

auxiliam numa avaliação, que possibilita uma construção significativa para os 

sujeitos nelas envolvidos (CUNHA, 2006). 

 
Ensinar e aprender são como as duas fases de uma mesma moeda. 
A didática não pode tratar do ensino, por parte do professor, sem 
considerar simultaneamente a aprendizagem, por parte do aluno 
(HAYDT, 2006, p.13).  
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Para isso, ansiamos por um processo de ensino e aprendizagem relacionado, 

onde o professor deve colocar o aluno “em condições propícias para que, partindo 

das suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa buscar por si 

mesmo conhecimentos e experiências” (LIBÂNEO, 2008, p.65). 

Como essa tendência pedagógica, a didática vem passando por muitas 

transformações nos últimos séculos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002), até mesmo 

pela inclusão das TDICs no cenário educacional atual, percebemos mudanças na 

maneira de como os professores passam a tratar e desenvolver os conteúdos na 

sua proposta pedagógica, agora, também, em ambientes on-line.  

Isso vem exigindo desses docentes uma relação mais próxima de seu 

planejamento pedagógico com os objetivos de aprendizagem pretendidos, 

acarretando novas abordagens metodológicas, na internet ou nas comunidades on-

line.    

Como esse nosso estudo está situado no contexto da educação superior, 

levantamos que, muitos docentes, por não terem uma formação pedagógica em 

seus cursos de formação inicial, como os bacharelados, por exemplo, “aprenderam a 

ensinar com suas experiências e mirando-se em seus próprios professores” 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.63), com pouca noção didática. Percebemos que 

a atuação desses mestres e doutores nem sempre considera a formação 

pedagógica. Isto que dizer que muitos assumem uma postura como docente, no 

entanto não detêm de uma bagagem técnica para trabalhar essa relação didática 

entre ensinar e aprender.   

Nessa situação, instituições de ensino deveriam dispor de uma melhor 

orientação que contemplasse a didática para uma proposta educativa de melhor 

qualidade pedagógica. Também levantamos a necessidade de aproximar os 

docentes, para um melhor uso das tecnologias e escolhas de ferramentas que 

favoreçam a evolução de um processo de aprendizagem on-line. Permitindo a 

construção do conhecimento e a colaboração, a partir de técnicas de como 

manusear os recursos disponíveis nas TDICs.  

Sendo assim, tenderíamos a um processo de construção do conhecimento 

mais focado no aluno e numa proposta pedagógica mais interativa, com a utilização 
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massiva das interfaces da Web 2.0. Ocasionando aos mestres e seus educandos 

um intenso envolvimento no processo de ensino e aprendizagem, que requer a 

compreensão de nova didática universitária (ZABALZA, 2005; PADILHA et al, 2010; 

PAIVA, 2011).  

Dessa maneira, essa proposta pedagógica se concretiza através de 

estratégias didáticas estabelecidas pelo professor, que se utiliza de práticas de 

ensino para coreografar as ações que ajudam no processo de aprendizagem dos 

seus alunos, que relaciona o saber com uma construção cooperativa do 

conhecimento. 

Para Santoro apud Campos (2009) a construção cooperativa se caracteriza 

como “uma técnica ou proposta pedagógica na qual os estudantes se ajudam 

durante o processo pedagógico atuando como parceiros entre si e com o professor, 

com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto” (p.275). 

A esse processo de ensinar e aprender se relacionando, Pimenta e 

Anastasiou (2002) designam o termo ensinagem, capaz de revigorar uma relação 

entre as estratégias e métodos de ensino do professor com a forma que os alunos 

aprendem (PADILHA et al, 2010).   

  
Ensino e aprendizagem constituem unidade dialética no processo 
caracterizado pelo papel condutor do professor e pela autoatividade 
do aluno, em que o ensino existe para provocar a aprendizagem 
mediante tarefas contínuas de sujeitos do processo (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2005, p.208).  

 

Para isso, a ensinagem é designada como uma ação de ensino proposta por 

 
uma unidade dialética processual, na qual o papel condutor do 
professor e a autoatividade do aluno se efetivem em dupla mão, num 
ensino que provoque a aprendizagem, através das tarefas contínuas 
do sujeito, de tal forma que o processo interligue o aluno ao objeto de 
estudo e os coloque frente a frente (ANASTASIOU, 2006, p.4). 

 

 Entendemos que a ensinagem é um processo pedagógico que corrompe com 

os tradicionais modelos de ensino, por permitir que o professor seja um orientador 

da aprendizagem, não só um propagador de conteúdos.  
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Libâneo (2008) afirma que cabe ao professor ter “propósitos definidos no 

sentido de assegurar o encontro direto do aluno com a matéria” (p.55), sendo 

necessário que este domine os “meios auxiliares de ensino” (LIBÂNEO, 2008, p.173) 

para que possa determinar a melhor estratégia pedagógica que favoreça o estilo 

cognitivo do aluno, já que a ação de ensinar é medida a partir do resultado bem-

sucedido, e não pela transmissão de conteúdos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002).  

Nesse sentido, salientamos que essa relação próxima entre ensinar e 

aprender, deve ser bem coreografada e não apenas ditada pelo professor. Por esse 

motivo, surge o termo das coreografias didáticas para melhor ilustrar essa relação 

da ensinagem e assim, a efetivação do conhecimento. 

   
2.2. Coreografias didáticas on-line 

Diante de uma proposta que visa uma nova didática universitária, que faz 

referência ao relacionar sincronizado e diretamente vinculado do processo de 

ensinar do professor com o de aprender do aluno, ocasionado a partir da 

ensinagem, Zabalza (2005) designa o termo das coreografias didáticas.  

Para essa melhor compreensão sobre as coreografias didáticas, ressaltamos 

que essa não é uma metodologia, mas sim uma proposta pedagógica que faz 

menção a relação de ensino com a forma de como os estudantes aprendem. De 

modo que compreendemos que essa didática se refere à forma como o professor se 

posiciona para o aluno levando em conta todo o contexto em que estejam inseridos, 

a fim de facilitar a aprendizagem. 

Sendo assim, as coreografias didáticas são capazes de envolver a atuação de 

professores, tidos como orientadores/ diretores ou coreógrafos da aprendizagem, 

com o estilo de aprendizagem dos alunos, designados como atores do processo 

pedagógico, em um determinado cenário (ZABALZA, 2005), aqui definido como Web 

2.0, mais particularmente no Facebook, Blog e Youtube.  

É importante registrar que esse termo das coreografias didáticas foi definido 

pelos professores Oser e Baeriswyl (PAIVA, 2011) da Universidade de Hamburgo, 

que criaram essa expressão por achar muito próxima a relação da ensinagem com o 

mundo das artes.  
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Diante disso, o termo faz analogia do cenário pedagógico aos palcos das 

danças e das artes. Zabalza (2005) complementa que uma coreografia é marcada 

por ritmos, tempos e espaços, estando submetida a diversas formas e estilos de 

interpretação dos atores. Como ocorre na sala de aula ou em qualquer ambiente de 

aprendizagem on-line, quando o professor planeja as ações tentando identificar nos 

seus alunos a melhor estratégia para execução de sua proposta. 

Como nossos cenários contemplam as interfaces da Web 2.0, tendemos 

através das coreografias didáticas conhecer como se desencadeou a performance 

do professor DF, quando ousou numa atuação além da sala de aula.       

Por acharmos necessário conhecer os propósitos que designam as práticas 

estabelecidas por esse professor e seus alunos, destacamos que as coreografias 

didáticas são executadas a partir de objetivos pedagógicos predefinidos, a fim de 

serem estabelecidas por níveis/ fases que se configuram a partir das: antecipações 

(1); das colocações em cena (2); do modelo de aprendizagem (3); e do produto da 

aprendizagem do aluno (4) (OSER; BAERISWYL, 2001). 

Desse modo, as coreografias didáticas constituem o movimento pedagógico 

do professor com seus alunos através da construção de uma relação colaborativa, 

onde a “ação docente refere-se ao ensinar, ao aprender e ao apreender” 

(ANASTASIOU, 2006, p.01), e é influenciada pelos inúmeros recursos tecnológicos/ 

digitais disponíveis na internet, mais precisamente na Web 2.0.  

De acordo com Moran (2008), 

 
ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que 
mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, se 
conseguirmos dar um verniz de modernidade, mexer no essencial. A 
internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que 
pode ajudar a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais 
de ensinar e aprender (p.63).  

 

Nesse contexto, é no cenário da Web 2.0 que identificamos as coreografias 

didáticas on-line. Um cenário muito parecido ao mundo das danças contemporâneas 

que reúnem diversos atores, de estilos musicais e ritmos diversificados. Além de 
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apresentar uma variedade de recursos ora complexos, ora de fácil acesso e 

manuseio por parte dos usuários, mas que requer uma didática coreografada por 

possibilitar ações e designar condutas desses alunos/atores durante o processo de 

ensino e aprendizagem, na construção do conhecimento. 

Para melhor nos auxiliar no entendimento sobre esse desenho didático do 

professor e a ensinagem, nas coreografias didáticas on-line, Pimenta e Anastasiou 

(2002) apresentam que no processo didático  

 
a ação de ensinar não se limita a simples exposição dos conteúdos, 
mas inclui a necessidade de uma resultado bem-sucedido daquilo 
que se pretende fazer – no caso ensinar. Por tanto, tal ação se dirige 
a uma meta que se pode encontrar para além dos limites da própria 
atividade ou de um dos seus segmentos, exigindo condições 
temporais, local planejado e estimulando a participação conjunta dos 
sujeitos envolvidos no processo, professor e alunos (p.207). 

 

É importante que haja uma relação orquestrada entre o professor e seus 

alunos, para que os níveis que contemplam o processo de ensino e aprendizagem, 

estejam intimamente relacionados. De modo que uma coreografia é definida “não 

apenas pelas condições do contexto, mas principalmente pelas experiências e 

habilidades do professor de estabelecer os passos” (PADILHA et al, 2010,  p.06). 

Como já informamos que são quatro os níveis que envolvem o processo das 

coreografias didáticas: a antecipação (1); a colocação em cena (2); o roteiro da 

aprendizagem (3); e o produto da aprendizagem (4) (OSER; BAERISWYL, 2001), 

pretendemos conhecer nesse capítulo esses níveis, para nos resultados 

configurarmos o desenho didático a partir das peculiaridades de cada um desses. 

Melhor identificando, distinguiremos a coreografia didática do nosso sujeito nas 

interfaces Facebook, Blog e Youtube. 

Para isso, o desenho didático se caracteriza como uma “arquitetura que 

envolve o planejamento, a produção e a operatividade de conteúdos e de situações 

de aprendizagem, que estruturam processos de construção do conhecimento na 

sala de aula on-line” (SANTOS, SILVA, 2009, p.275). Logo, cabe ao professor 

estabelecer um desenho que facilite o processo de aprendizagem dos seus atores. 
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Nesse contexto, os níveis das coreografias didáticas devem ser bem 

orquestrados pelo diretor da aprendizagem, visto que estão arraigados por aspectos 

pedagógicos visíveis/ externos e não visíveis/ internos relacionados à atuação do 

docente e seus estudantes (PAIVA, 2011).  

Para ilustrar essa relação coreografada, reformulamos o quadro de Paiva 

(2011, p.53), apresentando a nossa percepção dos níveis (Figura 7). Nessa, 

identificamos cada um dos níveis das coreografias didáticas on-line, contemplando 

as possibilidades didáticas que se constituirão a esse processo pedagógico cíclico e 

intimamente relacionado na Web 2.0. 

 
            Figura 7 - Componentes das coreografias didáticas on-line 

 

                       Fonte: Adaptado de PAIVA, 2011, p. 53 

 

Para isso, na figura 7 situamos o círculo do centro como sendo o cenário on-

line, espaço onde acontece todo o processo de ensinagem. Dispusemos todos os 

níveis dentro desse círculo para melhor relacioná-los às coreografias didáticas, a fim 

de indicar que nesse percurso pedagógico, todos os níveis são contemplados.  

As setas indicam o sentido desses níveis, onde pensamos em um processo 

cíclico e em movimento das coreografias didáticas on-line, dado que na medida em 
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que esses conteúdos são tratados pelo professor, a tendência é de que haja uma 

evolução no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, o sucesso desse 

espetáculo dependerá de como o docente percebe e se relaciona com a sua 

coreografia didática on-line, atuando junto com seus alunos nessa proposta de 

construção do conhecimento. 

Assim, a atuação do professor/diretor do espetáculo será de suma 

importância para a harmonia e desempenho dessa coreografia. É dele a 

responsabilidade de assumir a postura de gestor da aprendizagem. Proporcionando, 

construindo e estabelecendo aos seus alunos/ atores uma coreografia  

 
que seja coerente com o tipo de resultado da aprendizagem que 
pretende alcançar, de maneira tal que organize as coisas que estão a 
sua disposição, organize o contexto, organize os materiais, os ritmos, 
as demandas, o tipo de atividade que vai fazer, que organize de 
maneira tal que isto provoque uma coreografia interna acordada com 
o que está montando com a coreografia externa (ZABALZA, 2005, 
p.07). 

 

A seguir detalhamos cada nível da coreografia a fim de melhor nos situarmos 

durante a identificação do desenho didático do professor DF nas nossas análises. 

Apresentamos como primeiro nível das coreografias didáticas on-line a 

antecipação (1), que corresponde a um aspecto interno/ não visível relacionado ao 

momento em que o professor planeja suas ações.  

Nesse momento, o docente visualiza suas ações de acordo com o estilo de 

aprendizagem dos alunos, para que, assim, previna e elimine os ruídos que existam 

durante o processo pedagógico, e assim possa antecipar os resultados da 

aprendizagem dos alunos. 

Dessa forma, na antecipação é importante que o professor considere todos os 

registros de aula anteriores, como também tenha muita clareza no seu planejamento 

de aula (PADILHA et al, 2010), antes mesmo de por suas ações em cena. 

Para isso, quanto à colocação em cena (2), ressaltamos que esse é o 

momento em que o professor dota dos recursos e ações compatíveis ao processo 

de ensinagem. Nesse nível, de componentes externos e visíveis, o docente põe em 
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prática o seu planejamento, tornando executável sua proposta de aula para os 

alunos. 

Nesse contexto, o professor faz adequações da metodologia, escolhe os 

recursos compatíveis à proposta pedagógica, há a apresentação dos conteúdos e a 

proposta da avaliação para os alunos (PAIVA, 2011). 

 Depois de expor sua proposta pedagógica para os alunos, é chegada a hora 

de esses executarem a atividade sugerida pelo professor.  Para isso, o roteiro da 

aprendizagem (3) é o nível em que se encontram aspectos internos e não visíveis 

relacionados a aprendizagem dos alunos. 

Relaciona-se à forma de “como a sequência de operações mentais ou 

atuações práticas que o educando tem que executar para alcançar a aprendizagem” 

(PADILHA et al, 2010, p.07) desde que todas as ações que envolvem esse nível 

permitam um controle e atenção do professor, que deve atentar para a organização 

das coreografias, priorizando os aspectos cognitivos dos seus alunos. 

O resultado desta sequência didática, coreografada, será apenas identificada 

no produto da aprendizagem (4) composto por aspectos externos e visíveis. Será 

nesse nível, que o professor perceberá a qualidade da aprendizagem dos seus 

estudantes, a fim de avaliar se suas estratégias foram postas em cenas de forma 

positiva, diante dos resultados apresentados por seus alunos.      

Sabido dessas particularidades que envolvem os níveis das coreografias 

didáticas on-line, compreendemos que quando se propõe uma atividade na Web 2.0, 

muitos docentes possuem uma atuação intencional. Entretanto, muitos não possuem 

um planejamento pedagógico pensando nas especificidades da rede, tendo, por 

isso, dificuldades de visualizar essa relação de ensinar e aprender com seu desenho 

didático nas interfaces da Web 2.0. 

Sendo assim, identificamos os níveis das coreografias didáticas on-line para 

em seguida conhecer o desenho didático do professor DF, sujeito desse estudo, 

através de sua atuação nos cenários: Facebook, Blog e Youtube. Ressaltaremos 

essa proposta coreografada do docente apenas nos nossos resultados.  
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Nesse sentido, nossos objetivos contemplam apenas a atuação e a proposta 

pedagógica do docente nas interfaces, salientando que não contemplamos nos 

nossos resultados o nível referente ao roteiro da aprendizagem (3) das coreografias 

didáticas, visto que não temos como objetivo averiguar a compreensão do aluno 

para com esse processo de aprendizagem. Por isso, buscamos compreender como 

esse professor planeja (1); como ele coloca em cena sua proposta pedagógica (2); e 

qual seria a sua percepção sobre o produto da aprendizagem (4). Logo, 

pretendemos conhecer como foi desenvolvido o desenho didático do 

professor/sujeito no cenário do Facebook, Blog e Youtube e o que essa coreografia 

desencadeou de condutas nos alunos no contexto dessas interfaces. 

Nosso entendimento era que o professor atuante no cenário on-line deveria 

prever, em sua proposta de atuação, todos esses níveis das coreografias didáticas 

on-line de forma integrada e organizada, para a concretização de um excelente 

espetáculo. Contudo, é preciso que o docente estabeleça bem sua proposta didática 

buscando proporcionar a construção de conhecimento e domínio do percurso que 

propõe para seus atores no processo de aprendizagem na rede.  

Por esse motivo, entendemos que essas definições pedagógicas do professor 

é que favorecerão o surgimento de condutas nos alunos, que se envolverão em 

ações-pedagógicas movidas por interações ritmadas. Bem como compreendemos 

que são essas definições que possibilitarão e favorecerão o processo de construção 

colaborativa do conhecimento dos aprendentes, quando submetidos às coreografias 

didáticas on-line, nos diversos cenários da Web 2.0. 
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INTERAÇÃO E CONDUTAS DE COLABORAÇÃO, 
PESQUISA E AUTORIA  

Capítulo 3 
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As novas gerações crescem, convivem, comunicam-se, estudam e 
trabalham em rede. Nessas redes, o conhecimento é aberto e 
colaborativo, e os usuários não são mais concebidos apenas como 
recipientes passivos, mas também simultaneamente como 
produtores e desenvolvedores de conteúdos (MATTAR, 2012, p.82).  

 

  Nesse capítulo, definimos o que chamamos por condutas ocasionadas pelo 

processo pedagógico das coreografias didáticas on-line, a partir das interações nas 

interfaces da Web 2.0. Para isso, resgatamos o sentido de interação, propondo uma 

discussão sobre esse termo no cenário educacional atual. Também destacamos as 

três condutas selecionadas a priori para esse estudo: Colaboração, Pesquisa e 

Autoria. A nossa intenção é descrever cada uma dessas, para melhor caracterizá-las 

e defini-las para esse estudo.  

 

3.1. Interação: causa das condutas no ambiente on-line  

Como as interfaces permitem a relação dos usuários através das redes, 

apresentamos nesse tópico a interação e algumas possibilidades de atuação através 

de uma relação que envolve a comunicação entre as pessoas no processo de 

educação on-line.  

Para isso, resgatamos alguns autores como Almeida (1997) que define que a 

interação acontece “quando duas pessoas ou mais entram em contato (não 

necessariamente contato físico) e ocorre uma mudança de comportamento” (p.39). 

Já Tori (2009) apresenta o conceito de interação descrito no dicionário Houaiss 

(2007), que diz ser “uma atividade ou trabalho compartilhado, em que existem trocas 

e influências recíprocas” (p.127).   

Segundo Mattar (2012)  

 
a interação envolveria o comportamento e as trocas entre indivíduos 
e grupos que se influenciam, nos casos em que há eventos 
recíprocos que requerem pelo menos dois objetos e duas ações 
(p.25).   

 

Nesse contexto, percebemos que a interação está intimamente relacionada à 

comunicação. No âmbito educacional, essa relação foi muito mais desencadeada 
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com a inclusão das TDICs, uma vez que as interfaces da Web 2.0 são consideradas 

mídias interativas por possibilitar a interatividade através de interações.   

Por isso, muito próximo ao sentido de interação, a interatividade se apresenta 

como a “capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento de possibilitar 

a interação” (TORI, 2009, p.127). Isso quer dizer que a interatividade está mais 

relacionada a uma comunicação com os artefatos tecnológicos, desde que essa 

facilita o processo de interação na rede. 

No entanto, como buscamos nesse estudo apenas contemplar as interações 

na coreografia didática on-line que geram condutas no professor e nos alunos, não 

aprofundamos essa discussão da interatividade. Discutiremos apenas as interações 

numa proposta de educação on-line, com o uso das interfaces na Web 2.0. 

Como as interfaces, por si só, não promovem interações, é necessário que 

pessoas estabeleçam uma relação através dos aplicativos tecnológicos. É 

necessário que, numa proposta de interação na educação on-line, existam pessoas 

(professores) que assumam a posição de orquestradores da aprendizagem, ao 

disponibilizar de “um campo de possibilidades, de caminhos que se abrem quando 

elementos são acionados pelos alunos” (SILVA, 2002 p.192). 

Sendo assim, é relevante destacar a importância da atuação do professor 

para escolher estratégias de ensino que ocasionem a interação. Logo, cabe a ele 

instruir seus alunos neste processo de educação imerso nas TDICs.  

Como relata Silva (2002) ao afirmar que 

 
o professor passa a ter um novo desafio: modificar a comunicação no 
sentido de participação-intervenção, da bidirecionalidade-hibridação 
e da permutabilidade-potencialidade. Não mais a relevância do falar 
ditar, mas a resposta autônoma, criativa e não prevista dos alunos, o 
rompimento de barreiras entre estes e o professor, e a 
disponibilidade de redes de conexão no tratamento dos conteúdos de 
aprendizagem (p.185). 

 

O professor é quem estabelecerá e orquestrará o percurso capaz de levar 

seus alunos a aprendizagem. Como também, caberá a ele escolher as interfaces de 

acordo com o estilo dos seus alunos, melhor os instruindo nas interações 
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ocasionadas de maneira síncronas (on-line) ou assíncronas (off-line) no 

ciberespaço.  

Todos esses tipos de interações podem ocorrer de forma síncrona e 
assíncrona, através de diversos gêneros de comunicação. Interações 
síncronas envolvem um grau de espontaneidade que não é fácil de 
encontrar nas interações assíncronas, as quais, entretanto, oferecem 
mais flexibilidade para os alunos, já que podem ocorrer em qualquer 
lugar ou horário (MATTAR, 2012, p.46). 

 

Desse modo, Silva (2002) afirma que “comunicar não é simplesmente 

transmitir, mas disponibilizar múltiplas disposições à intervenção do interlocutor. A 

comunicação só se realiza mediante a sua participação” (p.69). Esse processo deve 

ser favorecido por ações que levem sempre a uma participação ativa dos envolvidos. 

Isso que dizer que a comunicação é o combustível de uma proposta que contempla 

a interação, devendo essa ser estimulada, a fim de contemplar os objetivos comuns 

entre as partes. 

 Diante desse processo, que contempla o diálogo entre os usuários no espaço 

virtual, percebemos que a interação desencadeia outros processos pedagógicos, 

quando propostos a partir de uma atuação na rede. A exemplo da colaboração, 

quando se sugere uma discussão sobre alguma atividade nas redes sociais; a 

pesquisa, quando se propõe que os alunos se reúnam em grupos e conheçam sobre 

certo tema através da internet; a autoria, quando há o incentivo aos alunos para que 

exponham o seu ponto de vista e comentem os questionamentos dos colegas, 

estimulando-os a crítica e a reflexão sobre determinado tema. Enfim, enxergamos 

que muitas são as possibilidades pedagógicas desencadeadas através da interação. 

Assim, além das tecnologias interativas produzirem grande impacto na 

sociedade (TORI, 2009), compreendemos que o processo de interação também é 

um importante condutor das condutas que queremos identificar nesse estudo, já 

que, diante de uma proposta didática coreografada, percebemos nesse estudo que a 

partir das interações é que as condutas ocorrem, se manifestam.  Ou seja, nos 

comandos que remetem a qualquer atividade educacional na Web 2.0, os resultados 

ou comportamentos se manifestam através da interação.  
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Essas condutas geradas são percebidas de maneira particular por cada 

usuário, então decidimos nos próximos tópicos conhecer alguns desses resultados 

(condutas) a partir das ações propostas definidas pelo professor aos seus 

aprendentes no cenário on-line. Bem como resgatamos o termo conduta, 

destacando as características e possibilidades daquelas que definimos a priori para 

esse estudo: a Colaboração, a Pesquisa e a Autoria.  

 
3.2.  Definição das condutas 

Estabelecer ações que conduzam e provoquem o compartilhar do 

conhecimento na Web 2.0 requer uma postura mais flexível e complexa do 

professor. Sua função deixa de ser meramente a de transmissão para ser de “um 

formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, 

mobilizador de experiência do conhecimento” (SILVA, 2009, p.233). Além disso, a 

perspectiva deixa de ser a do ensino para ser a de ensinagem (ANASTASIOU, 

2006). Cabendo ao professor ser um causador de ações que visem a seus alunos 

caminharem de forma ativa e interativa por uma proposta prazerosa de ensino, 

despertada por condutas que favoreçam uma aprendizagem em parceria.  

Dessa maneira, afloramos essa discussão definindo o sentido de conduta a 

partir do dicionário Houaiss (2002), que relaciona esse termo ao comportamento 

humano. Para o dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, a conduta se 

refere ao modo de alguém proceder e se portar, referenciando também ao 

comportamento (CALDAS, 2009). 

Aprofundamos esse conceito, intimamente relacionado ao comportamento, 

resgatando que a   

  
conduta é a forma como os homens se comportam na sua vida e nas 
suas ações. Portanto, a palavra pode ser usada como sinônimo de 
comportamento. Neste sentido, a conduta refere-se às ações das 
pessoas em relação ao seu meio envolvente ou ao seu mundo de 
estímulos (CONCEITO. DE, 2010)3. 

 

                                                           
3
 Disponível em: <http://conceito.de/conduta>  

http://conceito.de/conduta
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Diante dessas definições entendemos que a conduta na educação on-line faz 

referência aos resultados gerados a partir das interações, onde se relaciona ao 

resultado da forma de como o aluno é conduzido pelo professor no processo de 

ensino e aprendizagem, a fim de que as estratégias didáticas estabelecidas pelo 

docente facilitem e ocasionem ações-pedagógicas.  

Assim sendo, definimos a priori como condutas a Colaboração, a Pesquisa e 

a Autoria por percebermos que atualmente elas estão em evidência na Web 2.0. 

Bem como, algumas dessas condutas estarem intimamente relacionadas às 

propostas pedagógicas do professor DF, sujeito desse estudo, nos cenários 

Facebook, Blog e Youtube. 

A seguir, definiremos cada uma dessas condutas, destacando as suas 

funcionalidades, a fim de relacioná-las e identificá-las no processo educacional on-

line. Mais precisamente referindo-as às ações do professor, quando ousa em 

conduzir seus alunos a agirem de forma ativa no processo pedagógico da Web 2.0, 

para gerar ações múltiplas na sua proposta de construção do conhecimento na rede.  

 
3.2.1. A colaboração na rede  

Diante de uma proposta pedagógica desencadeada por interações, a 

Colaboração é a conduta na qual percebemos uma maior intensidade na rede. 

Acreditamos que essa é uma das mais importantes estratégias de aprendizagem na 

Web 2.0, porque as redes sociais ocasionam ambientes colaborativos que 

favorecem a aprendizagem “por meio do trabalho em grupo e pela troca entre os 

pares, em que as pessoas envolvidas neste processo aprendem juntas” (SILVA, 

2010, p.30). 

Palloff e Pratt (2004) acreditam que a colaboração é 

 
um processo que ajuda os alunos a atingir níveis mais profundos de 
geração de conhecimento por meio da criação de objetivos comuns, 
trabalho conjunto e um processo compartilhado da produção de 
sentido (p.46).  

 
Assim, entendemos que a conduta de Colaboração se configura a partir de 

uma aprendizagem colaborativa, que se potencializa mediante “apoio mútuo e o 
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compartilhar de experiências” (FARIA, 2006, p.99), estabelecidas, na maioria das 

vezes, pelos aprendentes, que “colaboram com os demais e assumem uma 

responsabilidade crescente em seu próprio processo de aprendizagem” (TELES, 

2009, p.72). 

Nesse sentido, percebemos mudanças na maneira de tratar a ensinagem 

através da colaboração, visto que o ensino, que antes era apenas centrado no 

professor, passa a dotar de um modelo colaborativo no qual os estudantes se 

envolvem, contribuindo com maior intensidade nas mensagens (TELES, 2009). Isso 

porque caberá ao professor dispor de estratégias que facilitem essa coreografia 

didática, a fim de possibilitar uma construção do conhecimento. 

Para isso, o uso da conduta de Colaboração na Web 2.0 requer do professor 

uma proposta pedagógica flexível, para incluir os anseios dos alunos durante a 

montagem do seu planejamento de atividades, deixando-os livres para discussões. 

Isso porque, na aprendizagem colaborativa, os professores devem “esperar que os 

alunos trabalhem juntos na produção de níveis de compreensão mais profundos e 

na avaliação crítica do material utilizado” (PALLOF; PRATT, 2002, p.110). 

Pallof e Pratt (2002) ainda acrescentam que “a colaboração e o trabalho em 

conjunto favorecem o alicerce para a capacidade de o estudante envolver-se com 

um processo de aprendizagem transformador” (p.157), onde todas as experiências, 

ideias, percepções e discussões na rede servirão para uma construção do 

conhecimento, no decorrer do processo de aprendizagem. 

Desse modo, certificamos o quanto que a conduta de Colaboração favorece 

essa relação de aprendizagem do aluno, mediante as discussões geradas com 

outros colegas e o seu professor. Porém, ressaltamos que essa relação fechada de 

grupo se altera com a Web 2.0. Hoje, estudantes também podem se relacionar com 

grupos on-line constituídos por pessoas de todo o mundo, expandindo as relações.  

A partir do interesse do aluno, as redes dispõem de inúmeros grupos de 

discussões que resgatam temas específicos, onde nesses percebemos a 

colaboração agindo através das interações. Dessa forma, pretendemos nesse 

estudo mostrar como a conduta de Colaboração se intensifica diante da análise de 

grupo fechado no Facebook (GA) e grupos abertos, como no Blog e Youtube. 
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Para isso, nos resultados apresentamos com mais detalhes essa identificação 

da Colaboração, enquanto alternativa de ação pedagógica on-line nessas interfaces. 

Nesse capítulo, prosseguiremos com a apresentação das outras condutas 

estabelecidas a priori para esse estudo, como a Autoria e a Pesquisa.  

 
3.2.2. A pesquisa e suas potencialidades 

A fim de fazer uma relação do que seria a conduta de Pesquisa na educação 

on-line, destacamos a internet como grande propulsora da conduta de Pesquisa, 

visto que “a Web tornou-se um grande repositório de informações textuais e visuais, 

assim como um grande veículo para distribuí-las” (FERREIRA; ARAÚJO, 2006, 

p.15). 

Quando falamos em pesquisa logo nos remetemos a internet, uma importante 

tecnologia que favorece o compartilhar da informação de forma rápida, diversificada 

e acessível.  

Alava (2002) caracteriza a internet como sendo um livro sem fim, que permite 

“a oportunidade de superar a clonagem de nossas antigas práticas de pesquisa e 

leitura informacional” (ALAVA, 2002, p.203), além de possibilitar a proliferação de 

conteúdos na rede através de sites de buscas como Google, Yahoo, dentre outros.  

Para Padilha (2006) a Web facilita “o compartilhamento de documentos de 

pesquisas entre colegas e cresce tão vertiginosamente que hoje todos nós estamos 

enredados em suas teias” (p.43). Nesse sentido, a internet nos permite o acesso a 

conteúdos, como também diversas possibilidades de pesquisa para a educação em 

diferentes fontes e formatos.   

Isso quer dizer que através da internet cada professor, de forma particular, 

trata a pesquisa de acordo com os seus objetivos de aprendizagem. Seja como 

sugestão de busca sobre um determinado tema ou assunto, bem como quando 

propõe uma pesquisa para ativar a prática na resolução de atividades. Ou seja, 

dentre as condutas destacadas para esse estudo, acreditamos que a conduta de 

Pesquisa seja o resultado de um conjunto de referências on-line, que se constitui em 

uma estratégia de aprendizagem.  

Nesse contexto, percebemos que a pesquisa é ativada quando se “estimula 

os alunos a serem investigadores, a buscarem em experiências, informações 
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significativas e a analisá-las, individualmente ou em grupo, para teorizar” (MORAN, 

2007, p.116). Logo, a conduta de Pesquisa dependerá do comando dado pelo 

professor para a busca de novos conhecimentos dos alunos com o auxílio da Web. 

Inúmeras são as possibilidades de sites e informações imersas no 

ciberespaço. Cabe ao professor atentar-se ao que propõe para pesquisa aos seus 

alunos na rede, para que não haja “ruídos confusos e repetitivos e com muita 

frequência” (ALAVA, 2002, p.204), o que prejudicaria toda a coreografia didática on-

line do processo de ensino e aprendizagem pretendido. 

Para isso, na proposta de uma conduta de Pesquisa on-line é importante que 

o professor utilize uma estratégia pedagógica que forneça roteiros seguros, a fim de 

que os alunos sejam instruídos, e assim, particularizarem suas opiniões diante dos 

assuntos e conteúdos propostos pelo docente, sem perder os objetivos da atividade.  

Para que, através da conduta de Pesquisa, seja desenvolvido um processo de 

aprendizagem, pretendemos nas análises desse estudo identificar como essa 

conduta se relaciona ao processo pedagógico on-line, a partir da atuação do 

professor DF. Isso porque, através da Pesquisa, os alunos se deparam com 

informações múltiplas, pelo grande contingente de referência na rede. A facilidade 

de acesso a esses materiais, distribuídos no ambiente on-line, permite aos alunos de 

hoje se arriscarem na exposição autoral, onde o conhecimento é constituído em 

produções na Web 2.0. Seja com a criação de vídeos no Youtube ou de uma página 

escrita no Blog, os alunos tornam-se autores, expondo suas reflexões e pontos de 

vistas, que ficam à disposição na rede.  

 
3.2.3. Um novo olhar: a autoria 

Fazendo uso das TDICs, é comum identificar na Web 2.0 uma resignificação 

de conteúdos diante de novas autorias. A facilidade de acesso a informações 

ocasiona uma proposta pedagógica que possibilita os conteúdos serem 

reinterpretados de acordo com a percepção e o estado consciente de cada aluno, 

denominado autor (RAMAL, 2002). 

A mensagem de um emissor assume novas formas à medida que 
circula no espaço socioideológico das outras consciências. Ela é lida, 
relida e reinterpretada na ação de cada novo (inter) locutor. (RAMAL, 
2002, p.122) 
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A Web 2.0 possibilita essa apresentação das mensagens resignificadas 

através das interfaces, onde o acesso é aberto e constituído de múltiplos formatos. 

Seja através da confecção de vídeos no Youtube, ou pela escrita a partir da 

produção de textos, como no Blog ou na Wikipédia. 

Como na autoria a mensagem “é lida, relida e reinterpretada na ação de cada 

novo (inter) locutor” (RAMAL, 2002, p.122), esse tipo de conduta é resultado do 

estímulo à expressão individual e crítico-reflexiva dos alunos, que quando 

estimulados a discussões, resultam em produções que geram novas autorias. 

Lévy (1997) identifica ainda que a significação da palavra está no modo como 

as pessoas percebem e tratam a informação mentalmente. Por isso, Ramal (2002) 

afirma que “com a revolução eletrônica, as possibilidades de participação do leitor 

tomam novas dimensões” (RAMAL, 2002, p.124). Isso quer dizer que as 

possibilidades autorais se expandem, sendo necessário compreender e respeitar 

diferentes pontos de vista na Web.   

Assim, escolhemos a priori a Autoria como conduta desse estudo pelo grande 

contingente de produções disponíveis na Web 2.0. Logo, compreendemos que essa 

conduta tende a libertar o aluno para novas reflexões, a fim de que esse exponha 

seus escritos ou vídeos através das interfaces, competindo ao professor propiciar 

atividades integradas que estimulem seus alunos a se posicionarem, mediante a 

configuração cognitiva das informações, respeitando cada ponto de vista e 

estimulando-os a novos posicionamentos e desafios. 

Dessa forma, entendemos que a conduta de Autoria na educação se torna 

retrato ou significação da percepção dos alunos diante de algum tema específico, de 

modo que “um texto é sempre uma trama de sentidos latentes, à espera de serem 

descobertos, imaginados ou (re)construídos, em algum momento do tempo” 

(RAMAL, 2002, p.126). Percebemos que cabe ao aluno, quando imersos em uma 

proposta on-line de autoria, um novo olhar a respeito dos materiais disponíveis na 

rede. Uma nova colocação dessas mensagens de acordo com seu ponto de vista, de 

maneira bem particular e pessoal. Isso, sempre respeitando as referências e as 

particularidades dos outros autores. 
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Com isso, pretendemos através da autoria identificar suas características nas 

condutas analisadas nas interfaces, que envolvem o professor DF e seus alunos, já 

que nosso intuito é identificar essa conduta através das produções geradas na Web 

2.0, em específico nos cenários Facebook, Blog e Youtube.  

Portanto, certificaremos se todas as condutas propostas para esse estudo 

(Colaboração, Pesquisa e Autoria) realmente estarão presentes na atuação do 

nosso sujeito e dos seus estudantes, além de também identificarmos outras 

condutas através do percurso metodológico escolhido. Resgatamos essas 

informações apenas no capítulo dos resultados. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

Capítulo 4 
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A pesquisa é, ao mesmo tempo, um processo de descoberta e de 
investigação. Há um elemento de criatividade, lúdico, envolvido na 
atividade de investigação científica (MATTAR, 2008, p.164). 

  

4.1. Apresentação metodológica 

Após conhecer as nuance pedagógicas e tecnológicas que envolvem esse 

estudo, definimos a nossa opção metodológica mediante um objetivo geral, que é 

investigar como as coreografias didáticas on-line de professores do ensino superior, 

com atividades utilizando as interfaces da Web 2.0, proporcionam Colaboração, 

Pesquisa e Autoria em seus alunos. 

Por isso, recorremos a um percurso metodológico que responde aos objetivos 

específicos desse estudo, que são: compreender a intenção educativa dos 

professores com o uso das interfaces da Web 2.0 para atividades on-line na 

antecipação das coreografias didáticas propostas (1); mapear as estratégias 

propostas pelos professores em suas antecipações em relação à proposição de 

atividades de interação que geram a Colaboração, Pesquisa e Autoria nos seus 

alunos através das interfaces da Web 2.0 (2); e verificar os tipos de condutas que 

ocorrem nas interações entre alunos e professores em interfaces da Web 2.0 (3). 

Desse modo, optamos por uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

explicativa, por essa possibilitar um aprofundamento e uma identificação mais 

minuciosa dos conteúdos a serem analisados.  

Como os dados de pesquisa identificados e analisados acontecem no cenário 

da Web 2.0, local onde incidem as interações e atividades propostas pelo docente, 

decidimos utilizar a observação on-line para nos auxiliar na coleta de dados, visto 

que será mediante análise das discussões geradas nos cenários Facebook, Blog e 

Youtube, que utilizaremos esse método de pesquisa para nos auxiliar numa 

investigação profunda das interações nessas interfaces.  

Para a certificação dos conteúdos colhidos na observação on-line, recorremos 

também a uma coleta dos dados através de entrevistas com o professor DF que 

será o nosso sujeito do estudo, para conhecermos minuciosamente as informações 

e opções que levaram esse docente a escolher essas interfaces. Buscamos 

compreender a coreografia didática on-line desse diretor da aprendizagem, a fim de 



73 

 

identificar apenas os níveis que propusemos para esse estudo: a antecipação (1); a 

colocação em cena (2); e o produto da aprendizagem (4).   

Diante disso, utilizamos a análise do conteúdo para seleção e verificação de 

todo o material recolhido, principalmente para verificarmos as condutas que 

selecionamos a priori para esse estudo: Colaboração, Pesquisa e Autoria. Como 

também, para identificarmos as outras condutas que envolveram o processo 

pedagógico on-line do professor DF com seus alunos nas interfaces Facebook, Blog 

e Youtube.  

 
4.2. Tipos de pesquisa  

 
4.2.1. Pesquisa qualitativa 

Com o intuito de conhecer os conteúdos gerados por alunos e professores  

nas interfaces da Web 2.0, para saber se as atividades estabelecidas pelo professor 

DF propuseram condutas de Colaboração, Pesquisa e Autoria, utilizamos a pesquisa 

qualitativa, por possibilitar um estudo mais próximo e melhor vivenciado da relação 

pedagógica do professor com seus estudantes universitários. 

  Assim, Marconi e Lakatos (2009) descrevem que o método qualitativo  

  

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Force a 
análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos atitudes, 
tendências de comportamento etc (p.269). 

 

Para Grubits e Noriega (2004) a investigação qualitativa  

 
é um processo de criatividade reflexiva. O autor criador observa com 
atenção durante o movimento de sua intenção através do espaço 
conceitual e imaginário durante a ação indagadora, mas a atividade 
investigativa do investigador na investigação qualitativa é integradora 
do que sucede em seu interior, e o que acontece no seu exterior 
(p.63).      

 

Também conhecida como métodos compreensivo/interpretativos (GRUBITS; 

NORIEGA, 2004, p.35), a pesquisa qualitativa nos proporcionou nesse estudo uma 
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compreensão minuciosa das coreografias didáticas on-line propostas pelo professor 

através de aulas aos seus alunos de ensino superior presencial. 

 Por ser composta de conceitos que “têm em comum a função puramente 

formal de poder ser empregada como resposta a pergunta ‘qual?’” (GRUBITS; 

NORIEGA, 2004, p.33) a pesquisa qualitativa nos forneceu subsídios importantes no 

nosso campo de investigação, que teve como sujeito o professor DF, que atua em 

uma faculdade privada do agreste pernambucano, na modalidade presencial, que 

utiliza as interfaces Facebook, Blog e Youtube para ações pedagógicas que vão 

além da sala de aula presencial. 

Diante dessas ações relacionadas aos alunos, verificamos se as estratégias 

propostas pelo docente, ao utilizar as interfaces da Web 2.0, promoveram nos 

alunos ações de Colaboração, Pesquisa e Autoria, mediante análise do produto de 

aprendizagem, a partir dos níveis que remetem às coreografias didáticas on-line.  

 

4.2.2. Pesquisa explicativa 

Para detalharmos as razões que envolvem o processo de ensino e 

aprendizagem nas coreografias didáticas on-line, assim como os conteúdos das 

mensagens nas interfaces, a fim de verificar as condutas sugeridas para esse 

estudo, recorremos à pesquisa do tipo explicativa. Isso porque ela visa “identificar os 

fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos e 

aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o ‘porquê’ das 

coisas” (SILVA, 2001, p.21). 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa explicativa é  

 
aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados 
busca identificar suas causas, seja através da aplicação do método 
experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada 
pelos métodos qualitativos (p.123).  

 
 
Para Santos (2009), a pesquisa explicativa “estuda fatores que determinam a 

ocorrência de determinados fenômenos. Visa aprofundar o saber sobre a realidade” 

(p.193). Dessa forma, compreendemos que esse objetivo de pesquisa proposto pela 
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explicação dos fatos permitirá a nós, enquanto pesquisadoras, compreender a 

proposta pedagógica utilizada pelo professor, mesmo quando essa for sugerida de 

maneira intencional na Web 2.0. 

Com isso, usando a pesquisa explicativa é que conhecemos como as 

estratégias do professor geram as condutas de Colaboração, Pesquisa e Autoria; 

respondendo aos nossos objetivos de estudo, para que tenhamos subsídios que 

levem a comprovar a nossa hipótese, que é: ao propor atividades utilizando 

interfaces da Web 2.0, professores do ensino superior promovem estratégias 

didáticas que contribuem para Colaboração, Pesquisa e Autoria do aluno da 

graduação presencial, visto que suas condutas são intencionais. 

 

4.3. Descrevendo o sujeito de pesquisa 

Como o nosso percurso metodológico contempla as ações pedagógicas de 

um professor no ambiente da Web 2.0, definimos nesse tópico o sujeito da nossa 

pesquisa justificando o porquê da sua escolha para esse estudo. 

A princípio analisamos alguns professores universitários que possuíam 

atuação na Web 2.0. No entanto, nossa decisão se deu após conhecermos a 

proposta on-line do professor DF, atuante em uma faculdade privada e presencial do 

interior do estado de Pernambuco, que lecionou a disciplina Algoritmos no semestre 

de 2011.1 nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (duas tumas) e de 

Rede de Computadores (uma turma).  

Desse modo, entramos em contato com o docente, quando identificamos o 

trabalho extrassala que realizava com seus alunos, primeiro na interface Facebook e 

depois conhecemos o seu trabalho através das interfaces Blog e Youtube.   

Para isso, conhecemos através desse estudo a coreografia didática on-line 

desse docente, denominado “professor DF”. Bem como nos detivemos a conhecer 

profundamente a sua atuação na Web 2.0, para identificar as condutas geradas nas 

interações nas interfaces que o professor trabalhava. Primeiro, restringimos o nosso 

olhar para aquelas condutas selecionadas a priori para esse estudo (Colaboração, 

Pesquisa e Autoria), mas no decorrer das análises encontramos outras, de 
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relevância ao processo pedagógico, que destacaremos e apresentaremos nos 

nossos resultados. 

Diante da identificação do nosso sujeito de pesquisa, um professor do curso 

de Sistema da Informação e de Redes, ressaltamos que seus alunos participaram 

ativamente das atuações on-line, ou de sua proposta on-line, por esses já 

conhecerem as tecnologias e saberem manusear os recursos da Web 2.0. 

Principalmente quanto ao uso do Facebook, visto que o docente optou em formar 

um grupo para discussões da disciplina, denominado de Grupo Algoritmos, 

doravante denominado “GA”. Composto por um grupo fechado de 115 alunos. Todos 

matriculados nessa disciplina, no semestre 2011.1, da graduação presencial. 

Com o aprofundamento do nosso estudo piloto no GA, identificamos que o 

professor DF também possuía uma atuação nas interfaces Blog e Youtube. Porém, 

percebemos que essa sua atuação não estava apenas relacionada aos seus alunos 

da graduação, sua proposta pedagógica extrapolava a visão de grupo fechado, se 

tornando, nessas interfaces, aberta e acessível a toda a rede.  

Assim, pretendemos através dessas três atuações do nosso sujeito conhecer 

a sua coreografia didática on-line, bem como saber quais as condutas geradas pelo 

seu desenho didático através das interações com os seus alunos ou interessados 

aos temas de aulas disponíveis.  

Para isso, gostaríamos de lembrar que esse estudo contempla apenas a 

análise das ações pedagógicas do professor DF. Não foi foco do nosso estudo, 

saber o que os alunos acham dessa estratégia e atuação nas interfaces, nem se 

essas foram relevantes ou não pelos estudantes. De modo que não definimos os 

alunos como sujeitos desse estudo. 

 

4.4. Instrumentos de Coleta 

Para respondermos a hipótese desse estudo e assim comprovarmos o que 

levantamos para essa pesquisa, definimos os nossos instrumentos de coleta a partir 

do cenário da Web 2.0 e da necessidade de angariar outras informações sobre o 

estudo. Dessa maneira, nossa opção foi pela a observação on-line e a entrevista. 

Pretendemos com esses métodos conhecer as peculiaridades e compreender a 
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percepção do docente quanto a sua atuação on-line, a fim de verificar as 

coreografias didáticas e as condutas geradas nas interfaces.  

 
4.4.1. Observação on-line 

Como em todo estudo é necessário definir bem “a aplicação de instrumentos 

elaborados e das técnicas de pesquisa selecionadas, a fim de se efetuar a coleta 

dos dados previstos” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.149), nossa opção foi pelo uso 

da observação on-line como principal instrumento de coleta dessa pesquisa.  

Sendo assim, resgatamos o que seria a observação na pesquisa, mais 

precisamente a observação on-line, desde que o nosso cenário de análise é no 

ciberespaço, nas interfaces Facebook, Blog e Youtube. 

Segundo Cervo et al (2007) a observação visa “aplicar atentamente os 

sentidos físicos a um objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso” 

(p.31). É um instrumento de coleta que “deve ser sempre uma atividade capaz de 

conduzir a um aprendizado ativo com uma postura dirigida para um determinado 

fato” (FACHIN, 2006, p.38). 

Existem várias formas de se tratar a observação na pesquisa (CERVO et al, 

2007) como: observação participante, observação sistemática, observação 

laboratorial, dentre outras configurações. Todavia, como esse estudo se insere no 

ambiente on-line, optamos pela observação on-line, a fim de conhecer as ações 

recorrentes às interações do sujeito nesse ambiente, a partir da sua proposta 

pedagógica nas interfaces. 

Hine (2004) define que a internet é “um espaço de interação que, de alguma 

forma, é acessível à investigação etnográfica ainda que não esteja baseado na 

comunicação cara a cara” (p.65). Isso porque compreendemos que a Web é 

constituída por um espaço sociocultural, onde “a rede é contingente, é um conjunto 

de relações técnicas e sociais estabelecidas num determinado momento” 

(GUTIERREZ, p.11)4.   

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/gt16-5768--int.pdf> 
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Desse modo, Fachin (2006) apresenta que a “observação torna-se uma 

técnica científica, uma vez que serve a um objetivo formulado de pesquisa; é 

sistematicamente planeada, registrada e ligada a proposições mais gerais” (p.39). 

Para Triviños (2012) observar se configura como um “fenômeno social” e 

 
significa, em primeiro lugar, que determinado evento social, simples 
ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto 
para que, em sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, 
atividades, significados, relações, etc. Individualizam-se ou agrupam-
se os fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, 
essencialmente para descobrir seus aspectos aparências e mais 
profundos, até captar, se for possível, sua essência numa 
perspectiva específica e ampla, ao mesmo tempo, de contradições, 
dinamismos, de relações, etc (p.153).    

 

Através da observação, que aqui chamamos de observação on-line, 

identificamos a relação existente do sujeito em cada interface. Seja no Facebook, 

quando o professor DF propusera algumas atividades e os alunos postaram as suas 

resoluções, questionamentos ou dúvidas. Ou na proposta das videoaulas no 

Youtube, quando o professor modificou a sua maneira de atuação, onde a sua 

estratégia teve que ser adaptada ao perfil do seu público e as características da 

interface.   

Nesse sentido, também verificamos a observação on-line nas coreografias 

didáticas on-line do professor DF. Isso quando esse docente mudou a sua forma de 

atuação de acordo com as características do seu público e das interfaces, 

adequando a sua proposta a cada grupo específico na Web 2.0.  

Isso significa que na proposta do Facebook, como era um grupo fechado, a 

atuação do professor DF era descontraída, deixando os alunos mais a vontade para 

as interações. Diferente da sua performance no Blog e Youtube, quando possuía 

uma estratégia planejada na sua atuação, tentando ser mais formal nas suas aulas e 

comentários. 

Então, estivemos imersas nessa pesquisa observacional durante um ano e 

meio para melhor compreender essa relação pedagógica do professor DF com seus 

alunos através do uso das interfaces, uma vez que a ênfase do método de pesquisa 
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pela observação “é imprescindível em qualquer estágio da pesquisa, pois ela tanto 

pode filiar-se a outras técnicas de coletas de dados como pode se empregada de 

forma independente e exclusiva” (FACHIN, 2006, p.39). 

Por isso, na observação on-line, o pesquisador  

 
deve reunir certas condições, entre as quais, dispor de órgãos 
sensoriais em perfeito estado, ter bom preparo intelectual – aliado a 
sagacidade, curiosidade, persistência, perseverança, paciência – 
elevado grau de humildade. Os fatos devem ser observados com 
paixão e energia incansável em busca de certeza de uma atitude 
autocorretiva e também de atitudes éticas (FACHIN, 2006, p.38). 

 
Nesse sentido, apostamos nesse instrumento de coleta para nos subsidiar 

nas análises das interações referentes à proposta pedagógica do professor DF, 

durante todo o ano de 2011 no Grupo Algoritmos, e nos anos de 2011 e 2012, 

referentes às publicações no Blog e das videoaulas do Youtube, assim como nos 

comentários de todos esses registros. 

Como essas interfaces são constituídas por registros abertos, tivemos acesso 

a todas as mensagens disponíveis na Web 2.0 durante todo o período das análises. 

Sejam essas quando foram ocasionadas pelo professor DF e/ou pelos seus alunos e 

interessados nas suas aulas on-line. Observamos minuciosamente todas essas 

publicações para conhecer as nuances do desenho didático on-line, que envolveram 

a atuação desse docente na rede. 

Mas, naqueles assuntos que nos faltou clareza ou uma melhor compreensão, 

principalmente àqueles que se relacionavam as coreografias didáticas on-line, 

recorremos a outro instrumento de coleta, a entrevista.  

No próximo tópico apresentamos as opções do docente pelas interfaces 

(Facebook, Blog e Youtube) e estratégias através do uso da Web 2.0. Será que suas 

ações são intencionais e planejadas nesses cenários? 

 
4.4.2. Entrevista 

 Para compreendermos a intenção educativa do professor com o uso das 

interfaces da Web 2.0 para atividades semipresenciais na antecipação das 
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coreografias didáticas propostas (1) e mapear as estratégias propostas pelos 

professores em suas antecipações em relação à proposição de atividades de 

Autoria, Colaboração e Pesquisa por seus alunos através das interfaces da Web 2.0 

(2), buscamos nos informar sobre esses tópicos através da entrevista com o 

docente. Para tal, realizamos duas entrevistas com o professor DF, para melhor 

esclarecimento do seu desenho didático e atuação na Web 2.0. 

Marconi e Lakatos (2010) definem a entrevista como “um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional” (p.178).   

Para Severino (2007), na entrevista “o pesquisador visa aprender o que os 

sujeitos pensam, bem representam, fazem e argumentam” (p.124). Por isso, 

optamos nesse estudo em fazer uma entrevista do tipo semiestruturada, a fim de 

obter uma maior exploração sobre a proposta pedagógica do professor. Deixando-o 

livre para expor, discutir e levantar informações sobre a sua atuação nas interfaces 

Facebook, Blog e Youtube.  

De acordo com Triviños (2006) a entrevista semiestruturada é  

 
aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 
em teorias e hipóteses, que interessam a pesquisa, e que em 
seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo na medida que se recebem 
as respostas do informante (p.146). 
 

Desse modo, realizamos duas entrevistas com o docente (apêndices B e C). 

Na primeira, discutimos exclusivamente a sua relação com as tecnologias e atuação 

no Facebook e Grupo Algoritmos. Já na segunda, configuramos as perguntas para 

uma melhor compreensão e identificação dos níveis que envolvem as coreografias 

didáticas on-line do professor nas interfaces, assim como compreender seus anseios 

em trabalhar com aulas no Blog e Youtube. 

Nesse contexto, essas duas entrevistas subsidiaram essa pesquisa para uma 

melhor compreensão da atuação on-line do nosso sujeito, já que verificamos 

algumas particularidades referentes às escolhas e o planejamento pedagógico no 

cenário da Web 2.0. 
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Sendo assim, de posse dos dados adquiridos pela observação on-line a partir 

da observação detalhada das mensagens e publicações nas interfaces (Facebook, 

Blog e Youtube), e das informações recorrentes nas entrevistas, chega o momento 

de tratarmos todos os dados coletados a partir da análise do conteúdo. O que nos 

permitiu conhecer as condutas geradas em cada interface e identificarmos o 

desenho didático da proposta do docente a partir dos níveis que compõem as 

coreografias didáticas on-line do professor DF na rede.   

 
4.5. Análise do Conteúdo 

Diante do uso da observação on-line, a fim de aprofundarmos o nosso 

conhecimento a respeito do material imerso nas interfaces (Facebook, Blog e 

Youtube), assim como a utilização da entrevista para melhor compreensão do 

desenho didático do professor DF na Web 2.0, chega o momento de descrevermos 

sistematicamente o teor e a relação desse material fazendo uma análise do 

conteúdo de todas as informações recolhidas nesse ciberespaço.  

Para isso, com o uso da observação, fizemos uma análise das mensagens 

ocasionadas a partir das interações do professor DF com seus alunos, a fim de 

identificar nas conversações as categorias ou subcategorias que correspondem às 

condutas e aos níveis das coreografias didáticas on-line5. 

Já na análise das entrevistas realizadas com o professor DF (Apêndices B e 

C), privamo-nos em identificar sua estratégia pedagógica on-line diante dos níveis 

das coreografias didáticas e o seu planejamento pedagógico, através dos recursos 

da Web 2.0.  

Assim sendo, optamos pela descrição da nossa coleta a partir da análise do 

conteúdo, que se caracteriza como um método de pesquisa que detém de “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1997, 

p.38) e é composto por um rigor metodológico que permite comprovações mediante 

investigações objetivas, sistemáticas e quantitativas dos conteúdos do estudo, a 

partir de categorias de fragmentação (BARDIN, 1997), que são profundamente 

analisadas.  

                                                           
5
 Nesse estudo, as categorias e subcategorias advindas da análise do conteúdo serão tratadas por 

“condutas”. 
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A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada 
para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 
documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições 
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as 
mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 
nível que vai além de uma leitura comum (MORAES, 1999, p.02). 

 

Encontramos diferentes formas de tratar a análise do conteúdo, onde cada 

autor (BARDIN, 1997; MORAES, 1999) tem sua maneira particular de descrever 

esse tipo de análise. Com isso, nossa opção foi pela análise do conteúdo 

estabelecida pelas etapas metodológicas propostas por Moraes (1994,1999), que 

descreve essa análise a partir de cinco etapas: preparação da informação (a); 

unitarização (b); categorização (c); descrição (d); e interpretação (e). 

Colhidos os dados através da observação on-line e das entrevistas, iniciamos 

essa análise a partir da preparação da informação (a), que consiste na identificação 

das amostras de pesquisa. Nessa fase, há a classificação ou codificação para cada 

sujeito ou informação.  

Considerando nosso estudo, identificamos primeiramente as conversações do 

professor DF e seus alunos através das mensagens nas interfaces Facebook, Blog e 

Youtube. O mesmo ocorreu ao transcrevermos e analisarmos as entrevistas, quando 

usamos cores para separar as informações mais relevantes. Assim, definimos 

aquelas descrições que foram mais marcantes e que se relacionavam aos objetivos 

do nosso estudo. 

Para isso, restringimos os nossos registros a unidades de análises menores 

(b), que “podem ser tanto as palavras, frases, temas ou mesmo os documentos em 

sua forma integral” (MORAES, 1999, p.06). No nosso caso, fizemos uma seleção 

das conversações, copiando aquelas que mais se aproximavam dos nossos 

problemas e objetivos. Então, formamos as nossas unidades de sentido que se 

relacionassem as condutas e as coreografias didáticas on-line.  

Analisando essas unidades, verificamos a existência de novas unidades de 

sentido que geraram outras condutas, além daquelas já definidas a priori para esse 

estudo. A princípio, nosso primeiro cenário foi o Facebook (GA), depois 

identificamos essa relação nas outras interfaces, como o Blog e Youtube.   
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Desse modo, selecionadas as mensagens que se relacionavam com as 

condutas de Colaboração, Pesquisa e Autoria, como também aquelas outras 

identificadas no decorrer desse estudo. Fizemos o agrupamento e homogeneidade 

dos dados a partir da categorização (c), que seria uma classificação dos dados de 

acordo com as partes em comum existentes (MORAES, 1999).  

Nesse contexto, definimos a categorização das condutas e dos três níveis que 

pretendíamos identificar nas coreografias didáticas on-line do professor DF. Logo, 

relacionamos cada uma dessas categorias, aqui denominadas de condutas, as 

interações no Grupo Algoritmos e as publicações e comentários disponíveis no Blog 

e Youtube. Por outro lado, nas entrevistas essa categorização se deu por cores, 

onde relacionamos cada cor aos níveis das coreografias didáticas on-line. 

Para isso, passamos a descrever (d) as condutas desse estudo de acordo 

com as características e unidades de registros que essas manifestam. Assim, 

definimos, com apenas uma palavra, o contexto que cada conduta referenciava nas 

conversações existentes nos cenários Facebook, Blog e Youtube. De modo que nas 

entrevistas essa descrição ocorreu quando relacionamos trechos dessas a cada 

nível da coreografia didática.  

Essa verificação nos permitiu uma interpretação (e) aprofundada do conteúdo 

das mensagens e registros que foram identificados na proposta pedagógica do 

professor DF nas interfaces, bem como nas entrevistas para identificar o seu 

desenho didático on-line nessas suas atuações. 

Nesse momento, nosso objetivo foi identificar essas peculiaridades que 

envolvem as condutas geradas através das interfaces e a coreografia didática on-

line do professor DF para, assim, responder ao nosso problema de pesquisa, que é 

de conhecer se ao propor atividades utilizando interfaces da Web 2.0, professores 

do ensino superior promovem estratégias didáticas que contribuem para a 

Colaboração, Pesquisa e Autoria do aluno da graduação presencial. Ou, em nosso 

contexto, as coreografias didáticas on-line desenvolvidas através das interfaces da 

Web 2.0 estão proporcionando condutas de Colaboração, Pesquisa e Autoria aos 

alunos do ensino presencial? 
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No capítulo a seguir buscamos responder a essas questões que envolvem a 

nossa pesquisa. Gostaríamos de finalizar essa discussão esclarecendo que nosso 

percurso metodológico nos remeteu a conhecer informações de grande relevância 

para esse estudo, que envolve a identificação das condutas no processo de 

aprendizagem nas interfaces, como a coreografia didática on-line proposta pelo 

docente com o uso dessas interfaces na Web 2.0. 
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5.1. Apresentação 

Como o objetivo principal desse estudo foi investigar como as coreografias 

didáticas on-line de professores do ensino superior, com atividades utilizando as 

interfaces da Web 2.0, proporcionam a Colaboração, Pesquisa e Autoria em seus 

alunos, ressaltamos que, para chegar a este objetivo fizemos uma análise da 

atuação do professor, sujeito deste estudo, denominado “professor DF”, a partir dos 

cenários Facebook, Blog e Youtube, e que o mesmo já atuava na rede com seus 

alunos da graduação presencial.  

A princípio, optamos em analisar apenas as interações no Facebook, mas no 

decorrer do estudo piloto identificamos que o docente também utilizava outras 

interfaces para explorar os conteúdos de suas aulas on-line, como através do seu 

Blog e canal do Youtube, para assim complementar as atividades presenciais. 

Por isso, desenvolvemos esse estudo em dois cenários: um no Facebook e 

outro integrando as interfaces: Blog e Youtube. Em ambos, verificamos, nas 

mensagens e conteúdos publicados pelo docente e seus alunos nessas interfaces, 

as condutas geradas, no professor e seus alunos, no decorrer do processo de 

ensino e aprendizagem no ambiente on-line.  

Primeiramente, gostaríamos de identificar apenas as condutas de 

Colaboração, Pesquisa e Autoria, mas ao aprofundarmos esse estudo com a 

observação, averiguamos a existência de outras condutas identificadas como 

importantes para a atuação pedagógica do docente nesses cenários.  

Concomitantemente, compreendemos nesse estudo como ocorre a 

coreografia didática on-line desse docente, a partir das interações ocorridas nos 

cenários virtuais (Facebook, Blog e Youtube) da observação on-line, que contempla 

uma imersão do pesquisador no ciberespaço, e também das duas entrevistas 

realizadas com o professor DF. 

Como o nosso sujeito de pesquisa é o docente, contemplamos apenas três 

dos níveis das coreografias didáticas on-line: a antecipação (1) (quando 

verificaremos a forma como o professor planeja e antecipa suas atividades nas 

interfaces); a colocação em cena (2) (será a execução da proposta pedagógica por 

parte do professor e a reação dos alunos quando submetidos a atuações do docente 
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nesses cenários); e o produto da aprendizagem (4) (a forma como o professor 

compreende os comandos postos em cena e visualiza a execução dos seus alunos 

no processo de ensino e aprendizagem).  

Sendo assim, o nível que corresponde ao “roteiro da aprendizagem” não foi 

apreciado nessa pesquisa, por enxergarmos que esse é um estudo voltado para as 

ações do professor. Não tivemos a intenção, nesse estudo, de avaliar a forma como 

os alunos organizam os comandos/ações cognitivamente, no processo de aquisição 

do conhecimento, mas sim de compreender um processo coreografado pelo 

professor, para assim entender como seus alunos reagem ao comando de forma 

orquestrada nos cenários da Web 2.0 - Facebook, Blog e Youtube -, de modo a 

identificar em sua coreografia didática as condutas geradas nos alunos e na sua 

atuação como diretor da aprendizagem.  

 

5.2. Cenário Facebook   

Considerada no século XXI uma das interfaces mais populares entre jovens e 

adultos em todo o mundo (EXAME.COM, 2012)6, o Facebook é conhecido como 

uma importante interface que promove a afetividade e aproximação entre seus 

usuários, além de dispor de recursos que facilitam a comunicação entre os membros 

e a formação de comunidades7.  

Suas aplicabilidades promovem inúmeras possibilidades de comunicação e 

interação entre seus participantes. Permitindo a esses se encontrarem através de 

grupos de discussões específicos, a fim de compartilhar informações, trocar 

experiências e até mesmo construir conhecimento de forma colaborativa. 

Visando essas atuações, com o uso da Web 2.0 no âmbito educacional, bem 

como estudos já existentes sobre a utilização do Facebook na educação 

(PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010)8, identificamos a atuação de um professor 

universitário que ministrou uma disciplina Algoritmos em três turmas do mesmo 

                                                           
6
 Disponível em: < http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/zuckerberg-anuncia-que-facebook-

atingiu-a-marca-de-1-bilhao-de-usuarios> 
7
 Para maior esclarecimento sobre a difusão do Facebook na rede mundial de computadores ver: 

RECUERO, 2009; MATTAR, 2012. 
8
 Artigo que contempla uma Pesquisa no cenário Facebook, a fim de identificar as interações 

ocasionadas no processo de ensino e aprendizagem em uma turma do curso de licenciatura. 
Disponível em: <https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/2879/4/7104.pdf> 
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período e semestre (2011.1), sendo duas turmas do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, e uma turma do curso de Rede de Computadores, de 

uma faculdade presencial privada no interior de Pernambuco. Esse decidiu por 

integrar todos os seus alunos matriculados em um mesmo grupo no Facebook, 

formando o Grupo Algoritmos (GA). Assim, segundo o professor, eles poderiam 

interagir entre si e discutir sobre os conteúdos tratados na disciplina. 

Conhecida a história do grupo, nos detivemos a conhecer a atuação do 

professor DF e seus alunos no GA. Buscamos analisar os conteúdos das 

mensagens para que assim pudéssemos responder aos nossos objetivos 

específicos, que são: compreender a intenção educativa dos professores com o uso 

das interfaces da Web 2.0 para atividades semipresenciais na antecipação das 

coreografias didáticas propostas (1); mapear as estratégias propostas pelo professor 

em suas antecipações em relação à proposição de atividades de Colaboração, 

Pesquisa e Autoria por seus alunos através das interfaces da Web 2.0 (2); e verificar 

os tipos de condutas que ocorrem nas interações entre alunos e professores (3). 

Para isso, fizemos um primeiro contato presencial com o professor DF para 

que o mesmo conhecesse a proposta e objetivos desse estudo, os nossos objetivos, 

como também verificássemos a sua disponibilidade em participar dessa pesquisa. O 

que ocorreu na segunda quinzena de dezembro de 2011 (Apêndice A). Depois 

disso, nossos contatos para o estudo piloto se restringiam apenas a sete mensagens 

trocadas via e-mails, quando o mesmo nos forneceu o link de três grupos de 

discussões, formados especificamente para se relacionar com seus alunos no 

ambiente on-line na interface Facebook. Desses, avaliamos as interações e assim 

optamos em trabalhar com o Grupo Algoritmos9 pelo grande número de interações e 

participação dos alunos quanto à disciplina. 

Sendo assim, percebemos que ao dotar da observação on-line “que abrange 

desde as primeiras etapas do estudo até os mais avançados estágios” (FACHIN, 

2006, p.39), buscamos através desse instrumento de coleta perceber as nuances 

que envolvem as interações originadas pela relação do professor DF com seus 

alunos, além de entender como a sua proposta on-line foi ocasionada nessa 

interface. 

                                                           
9
 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/200015730013278/> 
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Dessa forma, foram três semanas verificando minuciosamente os conteúdos 

das discussões e mensagens na interface Facebook (GA), com a finalidade de 

identificar o teor das conversações do sujeito e seus alunos, para assim 

encontrarmos as condutas geradas, pelo professor e seus alunos, expressas através 

das mensagens/ registros desde quando foi formado o grupo, em 8 de fevereiro de 

2011, às 8:54 (Figura 8). 

 
Figura 8 – Histórico com a formação do GA (2011.1) 

 

        Fonte: Registro do autor /2012 

 

É importante resgatar que o GA, durante a coleta dos dados para esta 

pesquisa, era composto por 115 membros, constituído apenas por alunos 

matriculados na disciplina e pelo próprio professor. Alguns desses alunos assumiram 

a postura de monitores e, voluntariamente, se apresentaram ao professor DF para 

auxiliar os colegas nas atividades a distância. Esses alunos/monitores tiveram a 

função de orientar e estimular a participação dos alunos acrescentando atividades 

práticas da disciplina para serem desenvolvidas de forma colaborativa. Eles também 

orientavam quando havia dúvidas de exercícios, programas, dentre outros assuntos 

que envolviam todo o grupo. Tudo supervisionado e instruído pelo professor DF. 



90 

 

Depois de conhecermos melhor o GA, através da observação no cenário on-

line, analisamos os conteúdos do grupo a partir da proposta metodológica de 

Moraes (1994, 1999), que descreve a análise do conteúdo a partir de cinco etapas: 

preparação da informação (a), unitarização (b), categorização (c), descrição (d), e 

interpretação (e). 

Como já havíamos identificado as interações no grupo, passamos a analisar 

se essas mensagens apresentavam condutas que remetessem, primeiramente a 

ações de Colaboração, Pesquisa e Autoria. Diante desse passo, analisamos os tipos 

de condutas que ocorriam durante as interações no Facebook, no perfil do professor 

DF e de seus alunos. Dessa forma, pudemos “identificar as diferentes amostras de 

informação a serem analisadas” (MORAES, 1999, p.06) caracterizando as unidades 

de registro das mensagens escritas por cada usuário (professor e alunos), como 

apresentamos na figura 9.  

              

Figura 9 – Primeiras Interações (GA) 

 

      Fonte: Registro do autor /2012 

 

Para melhor conhecermos essas mensagens e conteúdos existentes no GA, 

fizemos um levantamento dos status das mensagens, desde a sua formação. 

Identificamos que no grupo já havia um registro quantitativo de 670 mensagens, até 
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a data de 08/02/2012, ou seja, exatamente um ano depois da abertura do grupo pelo 

professor DF. Dessas, 86,72% ou 581 mensagens, partiram dos alunos e/ou 

monitores da disciplina. Já 13,28% ou 89 mensagens, foram postadas pelo 

professor, seja por publicação ou respostas às mensagens dos alunos.  

Quando conhecemos essas interações, que envolvem “o comportamento e as 

trocas entre indivíduos e grupos que se influenciam” (MATTAR, 2012, p.25), 

surpreendemo-nos em saber o quanto que os alunos participavam das atividades 

que ocorriam no GA. No entanto, como analisamos a atuação de um professor do 

ensino presencial, deduzimos que essa poderia ser uma estratégia estimulada pelo 

professor DF na sala de aula, e que sua atuação no presencial poderia envolver os 

alunos para uma atuação significativa no Grupo Algoritmos. 

Essa confirmação nos veio quando entrevistamos pela primeira vez o 

professor. Esse nos relatou que sua estratégia de avaliação é por competências, já 

que a disciplina Algoritmos é de cunho mais prática do que teórica. Contudo, a 

atuação dos alunos na interface não é critério para a avaliação da disciplina. As 

discussões que ocorrem no GA ajudaram os alunos a desenvolverem essas 

competências exigidas para disciplina, já que o professor DF enfatiza bem a 

participação no grupo, para estimulá-los a essa prática. Por sua vez, esta lhes 

permite uma rica troca de conhecimento sobre os assuntos tratados na disciplina e 

assim uma construção colaborativa muito intensa entre o grupo (Figura 10). 

Por esse motivo, quando ouvimos do professor DF a expressão “avaliação por 

competência”, ficamos inquietas. Logo no primeiro momento não compreendemos 

como seria esse processo de avaliação tratado pelo professor, já que, até então, o 

docente havia relatado que esse não era motivo de pontuar o aluno, apenas uma 

maneira de estimular e incentivar os alunos à prática.  

Mesmo assim, recorremos a Perrenoud (1999) para tentar conhecer qual 

seria essa definição de ‘competências’.   

Perrenoud (1999) afirma que as potencialidades de cada sujeito se 

transformam em competências por meio do aprendizado e mediante a prática. 

Desse modo, compreendemos que no processo pedagógico, as competências 
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precisam ser estimuladas nos alunos para que, cada vez mais, esses possam ser 

despertados para a construção de novos conhecimentos. 

 
Figura 10 – Estímulo à participação (GA)  

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

Para isso, falando das competências, esse autor ainda acrescenta que o 

professor é quem deve propor e aflorar o despertar das competências, ao possibilitar 

a seus aprendentes  

 
uma outra relação com o saber, ao incitar os alunos a adotarem uma 
postura ativa, a considerarem o conhecimento como chave para 
fechaduras desconhecidas, cujas descobertas podem ser esperadas 
um dia a outro (PERRENOUD, 1999, p.23).  

 

Sendo assim, compreendemos que a “avaliação por competências” proposta 

pelo professor DF se refere ao processo de evolução pedagógica dos seus alunos, 

quando inseridos em constantes atividades práticas que repercutem nas atividades 

em sala de aula presencial. Isso porque para esse professor, os seus alunos 

aprendem fazendo/praticando e o aprendizado é constituído através de interações e 
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trocas de experiências com os colegas. Como na figura 11, onde identificamos um 

exemplo de mensagem do docente esclarecendo sobre esse tipo de avaliação. 

Foi em entrevista com o professor DF que tomamos conhecimento dessa 

proposta idealizada e estimulada pelo docente em sala de aula a fim de envolver 

seus alunos, de modo que analisando todo o contexto do GA, a partir da observação 

on-line, percebemos que os alunos nesse cenário foram além da proposta 

pedagogia do professor. Estes sugeriram no GA Blogs para discussões especificas 

de temas da disciplina, utilizaram materiais da Wikipédia para embasar as 

discussões, e criaram e disseminaram videoaulas no Youtube (Figura 12), feitas 

pelos próprios alunos. O que, mais adiante, provocou no nosso diretor da 

aprendizagem a realização de uma série de videoaulas no Youtube. Contexto que 

vamos ver mais a frente. 

 
Figura 11 – Avaliação por Competências (GA) 

 

            Fonte: Registro do autor/2012 

 

Verificadas as ações que ocorreram entre professor e alunos no GA, 

chegamos a parte mais interessante desse estudo: a análise das condutas. Nesse 



94 

 

momento, nos empenhamos em identificar as unidades de sentido para relacionar os 

tipos de condutas diagnosticadas nas interações entre alunos versus alunos e 

professor DF versus alunos, antes mesmo de averiguarmos os níveis das 

coreografias didáticas on-line. 

Nesse momento, tratamos os dados brutos, coletados em unidades menores 

(MORAES, 1999), realizando uma triagem das mensagens, separando-as por 

unidades de sentido. Para isso, agrupamos e relacionamos essas unidades às 

ações que ocasionaram as condutas neste cenário. De modo que essas unidades de 

sentido foram definidas a partir de categorias e subcategorias, que aqui chamamos 

de condutas.      

 

Figura 12 – Produções dos alunos (GA). 

 

                     Fonte: Registro do autor /2012 

 

Após a caracterização das condutas no GA, ressaltamos que a seleção dos 

registros foi realizada mediante aproximação das postagens/mensagens às 

unidades de sentidos selecionadas para esse estudo. Separamos aquelas que se 

referiam a ações do professor DF e aquelas relacionadas aos alunos participantes 

do grupo (Tabela 1). 
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Desse modo, surgiram cinco categorias: Colaboração, Pesquisa, Autoria, 

Afetiva e Informativa. Das categorias Afetiva e Informativa surgiram outras 

subcategorias que também identificamos como condutas: Afetiva (Pessoal e 

Motivação) e Informativa (Informativa de Entretenimento; Informativa Acadêmica; 

Informativa Institucional; e Informativa da Disciplina). 

Com essa identificação, formatamos a tabela 1 com as condutas e todos os 

elementos e características que justificam essas categorias. Além disso, destacamos 

as condutas na medida em que essas foram intensificadas no Facebook, separando 

aquelas que foram mais evidenciadas por parte do professor (marcados com a cor 

laranja), alunos (marcados com a cor verde) e, de mesma ênfase nos dois casos – 

alunos e professor DF (marcados com a cor rosa). Como exemplo, temos a conduta 

de Colaboração que foi intensificada tanto pelo professor DF, quanto pelos seus 

alunos no GA (marcados com a cor rosa). 

Sendo assim, os resultados descritos na tabela 1 confirmaram que as 

condutas de Colaboração, Pesquisa e Autoria, destacadas a priori para esse estudo, 

foram sim evidenciadas nas discussões do GA (Figura 13). Porém, ao contrário da 

Colaboração, as condutas de Pesquisa e Autoria apresentaram intensidades 

menores. Contudo, essa descoberta não ofuscou a importância dessas condutas no 

Facebook. 

 
Tabela 1 - Condutas e as unidades de sentido no cenário Facebook (GA) 

CATEGORIAS 
(Condutas Facebook) 

 

SUBCATEGORIAS  

UNIDADES DE SENTIDO – Ações 
que manifestam as condutas. 

MSG (%) 

Alunos Professor Alunos Professor 

COLABORAÇÃO 

 Ajudar na 

resolução de 

problemas ou 

atividades; 

explicações a 

colegas.  

Auxiliar alunos 

nas dúvidas; 

orientações; 

resolução de 

problemas.  

 

27% 

 

21% 

AUTORIA 

 Posicionamento 

Pessoal ou 

científico; iniciativa 

para construção de 

aulas na Web.  

Disponibilizar 

aulas pela Web.  

 

2% 

 

4,5% 
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PESQUISA 

 Resoluções; 

desafios 

propostos; 

postagens de 

atividades que 

estimulam a 

prática na 

disciplina.  

Dispor de 

conteúdo ou 

exercícios para 

prática dos 

alunos.  

 

 

14% 

 

 

4,5% 

AFETIVA 

 

PESSOAL 

Saudades; 

lembranças; fotos 

pessoais; 

solicitações; 

agradecimentos; 

expressões.  

Posicionamentos; 

expressões  

 

14% 

 

6% 

 

MOTIVAÇÃO 

Elogios; frases de 

otimismo.  

Elogios; incentivo 

aos alunos nas 

resoluções de 

problemas.  

 

2% 

 

10% 

INFORMATIVA 

INFORMATIVA DE 

ENTRETENIMENTO 

Eventos; festas; 

vídeos.  

Fotos da turma.  3% 3% 

 

INFORMATIVA 

INSTITUCIONAL 

Matrículas; notas 

de provas; aulas; 

posicionamento 

dos alunos 

referente à IES.  

Ausência; 

informações 

referentes às 

aulas, provas e 

notas.  

 

14% 

 

8% 

 

INFORMATIVA 

ACADÊMICA 

Conteúdos do 

curso, estágios e 

profissão.  

Informações sobre 

a profissão; dispor 

de materiais 

referentes ao 

curso em geral.  

 

16% 

 

8% 

INFORMATIVA DA 

DISCIPLINA 

Conteúdos da 

disciplina; 

materiais das 

aulas.  

Dispor de 

atividades e 

conteúdos para 

auxílio da 

disciplina.  

 

8% 

 

35% 

     Mesma intensidade (A) e (P)                 Intensidade (P)               Intensidade (A) 

Fonte: Elaborada pelo autor/ 2012 

 

É importante deixar claro que mesmo as condutas identificadas nesse estudo 

com menor evidência foram também relevantes para o processo pedagógico on-line 

na interface. Para isso, apresentaremos e ilustraremos todas as condutas, 
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destacando a sua intensidade no Facebook, a partir das interações referentes ao 

professor DF e aquelas geradas em seus alunos no GA. 

Como a interação é impulsionada pela comunicação, e “comunicar não é 

simplesmente transmitir, mas disponibilizar múltiplas disposições a intervenção do 

interlocutor. A comunicação só se realiza mediante a sua participação” (SILVA, 

2002, p.69), percebemos a interação como uma importante causadora das condutas.  

Então, damos início a explicação das condutas. Começamos por aquela mais 

evidenciada nos nossos registros de análise do GA, a conduta de Colaboração. 

 
5.2.1. Conduta de Colaboração 

Das condutas identificadas no Facebook, a Colaboração (Figura 13 e 14) foi a 

conduta mais forte no GA por parte dos dois grupos analisados (professor e alunos). 

Nos alunos, essa foi identificada como 27% das mensagens. Já no professor DF, 

observamos que 21% das suas mensagens contemplaram esse tipo de conduta. 

Isso nos leva a perceber que quase 50% das interações que existiram nesse grupo, 

diz respeito à colaboração. 

 
      Figura 13 - Conduta de Colaboração: Alunos (GA) 

 
             Fonte: Registro do autor /2012 
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Dessa forma, as unidades de sentido que se referiam às resoluções coletivas 

de exercícios, tira-dúvidas entre os participantes, enfim, todas aquelas mensagens 

em que os alunos e o professor DF se auxiliavam durante a disciplina, definimos 

como conduta de Colaboração. 

 
   Figura 14 - Conduta de Colaboração: Alunos e Professor DF (GA) 

 

       Fonte: Registro do autor /2012 

 
Com esses resultados, percebemos que a evidência da conduta de 

Colaboração no GA poderia ser porque a interface Facebook se caracteriza como 

um site de relacionamento que promove a afetividade e aproximação entre os 

usuários. Ocasionando constantes processos de interações entre seus participantes, 

bem como permitindo e facilitando o processo de colaboração, que segundo Palloff e 

Pratt (2004) é    

 
um processo que ajuda os alunos a atingir níveis mais profundos de 
geração de conhecimento por meio da criação de objetivos comuns, 
trabalho conjunto e um processo compartilhado da produção de sentido 
(p.46). 

 

No entanto, identificamos que não basta à interface dotar de artefatos que 

favoreçam a comunicação na rede. Percebemos que a conduta de Colaboração 
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deve ser estimulada para ser ocasionada. Assim, há a necessidade de uma 

estratégia pedagógica que contemple não só os anseios de ensino do professor, 

mas desperte o interesse e discussões durante o processo de aprendizagem no 

cenário on-line. 

 
5.2.2. Conduta de Pesquisa 

Para Moran (2007) a pesquisa “estimula os alunos a serem investigadores, a 

buscarem em experiências, informações significativas e a analisá-las, 

individualmente ou em grupo, para teorizar” (p.116), por isso destacamos nesse 

tópico o que identificamos por conduta de Pesquisa nas mensagens geradas pelo 

professor DF e seus alunos. 

Sendo assim, compreendemos que a pesquisa no contexto analisado do GA é 

estabelecida diante de uma relação íntima com a proposta de avaliação por 

competências. De modo que para o professor DF, os seus alunos aprendem 

fazendo/praticando, e o aprendizado é constituído através de interações e trocas de 

experiências com os colegas. Logo, esse fazer praticando, levado em conta pelo 

docente, refere-se a uma pesquisa prática a qual os alunos são submetidos, para 

que assim adquiram o conhecimento. 

Nessa proposta de conduta de Pesquisa, percebemos que as ações 

estabelecidas pelo docente geraram nos alunos o interesse pela prática e o estímulo 

à participação e à resolução de desafios no GA (14% das mensagens). O que pode 

ter facilitado o entendimento dos comandos trabalhados em sala de aula pelo 

docente, através da possibilidade dos alunos tentarem desenvolver esses 

programas ou atividades, e assim disponibilizar seus achados para outros colegas 

(Figura 15). 

Dessa maneira, compreendemos que sem a coreografia atuante do docente, 

esses atores poderiam estar inertes em um cenário com multipossibilidades e 

interações, onde essa proposta despertou o conhecimento do “novo” e o 

experimentar da prática através da pesquisa. O que vimos nesse cenário foi a 

conduta de Pesquisa agindo através da disposição de matérias e achados dos 

alunos quanto à resolução de atividades e programas referente à disciplina 

Algoritmos. 



100 

 

Figura 15 – Conduta de Pesquisa (GA) 

 

          Fonte: Registro do autor/2012 

 
5.2.3. Conduta de Autoria 

Na análise do conteúdo das mensagens no GA, definimos a relação da 

conduta de Autoria a partir do que o professor DF e seus estudantes produziam, por 

iniciativa própria, nesse cenário e através da inserção de outros produzidos nas 

demais interfaces. 

Como na autoria “a mensagem de um emissor assume novas formas a 

medida que circula no espaço socioideológico da outras consciências” (RAMAL, 

2002, p.122), identificamos no GA mensagens que retratavam aulas criadas pelo 

docente e seus alunos em distintas interfaces.  

Verificamos pontos importantes que motivaram a autoria nos alunos quanto a 

sua atuação no grupo. Por exemplo, alguns discentes tiveram a iniciativa de utilizar 

em outras interfaces matérias de autorias próprias para complementar as discussões 

da disciplina e ajudar seus colegas nos conteúdos. Isso ocorreu quando eles 

propuseram montar aulas on-line criadas para ajudar o grupo na resolução de 

questões de algoritmos no Youtube ou quando um deles sugeriu a participação dos 

outros colegas em um Blog para discussão de temas relacionados à disciplina 
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(Figura 16). Porém, certificamos que nesse cenário Facebook a conduta de Autoria 

não foi tão intensificada (Tabela 1). 

 

Figura 16 - Conduta de Autoria (GA) 

 

      Fonte: Registro do autor / 2012  

 

Todavia, percebemos que a conduta de Autoria tende a promover nos alunos 

reflexões, onde eles podem expor seus escritos ou configurações de trabalhos 

através da Web. Isso porque compreendemos que como o Facebook não se 

caracteriza por desenvolver esse tipo de conduta de Autoria em seus usuários, as 

participações dos alunos acabam sendo restritas às ações que envolveram outras 

interfaces, como no Blog e Youtube. 

 

5.2.4. Conduta Afetiva 

Ao colhermos os dados através da observação on-line, que tem por objetivo 

destacar algo de um conjunto mais específico (TRIVIÑOS, 2012), identificamos no 

GA mensagens de cunho afetivo nas quais identificamos duas subcategorias: a 

conduta Afetiva Pessoal e a conduta Afetiva de Motivação.  
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Segundo Faria (2006) “a interação acontece de forma mais significativa, não 

quando simplesmente os recursos tecnológicos estão mais disponíveis, mas quando 

a afetividade está articulada ao processo” (p.52). O que fomenta a nossa certificação 

de que a afetividade contribuiu para uma maior integração do grupo, tendo em vista 

que através dessa conduta os integrantes do GA puderam melhor se relacionar e 

estabelecer laços além do acadêmico. 

Sendo assim, para melhor identificarmos essas condutas Afetivas, 

apresentamos a seguir alguns recortes que remetem a essas intensidades na 

interface. Porém, ressaltamos nas análises que a conduta Afetiva Pessoal foi mais 

gerada pelos estudantes (14%). Diferentemente da conduta Afetiva de Motivação, 

mais intensificada pelo professor DF (10%). 

 
5.2.4.1. Conduta Afetiva Pessoal 

Para melhor descrevermos a conduta Afetiva Pessoal, recorremos à 

identificação das unidades de sentido verificadas através da análise do conteúdo. Na 

fase da unitarização dos dados, retomamos várias vezes o contexto do nosso 

estudo, a fim de explorar ao máximo o significado dessas unidades (MORAES, 

1999) e assim defini-las de acordo com o cenário da análise. 

Com isso, designamos a conduta Afetiva Pessoal a partir das mensagens que 

não se relacionavam ao cenário acadêmico e do curso. Essas foram postadas no 

GA (professor DF e seus alunos) de maneira espontânea e serviram para relacionar 

afetivamente os integrantes na interface, de maneira informal, como mensagens de 

agradecimentos, felicitações em datas comemorativas, solicitações, postagens de 

fotos pessoais e da turma, dentre outras, de grande relevância, utilizada para 

aproximar e relacionar os integrantes do grupo (Figura 17). 

Assim, constatamos que a conduta Afetiva Pessoal se intensificou mais nas 

mensagens geradas pelos alunos no GA (14%), contra 6% das mensagens 

identificadas pelo docente no Facebook (Tabela 1). Então, subentendemos que 

esses dados foram ocasionados pelo alto número de interações geradas pela 

atuação dos alunos no grupo, além desses já se conhecerem no ensino presencial, 

o que provavelmente facilitou essa relação amigável nesse cenário. 
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Figura 17 – Conduta Afetiva Pessoal (GA) 

 

     Fonte: Registro do autor/2012 

 

5.2.4.2. Conduta Afetiva de Motivação 

Diante de uma proposta que visa o estímulo à participação dos alunos no 

cenário da Web 2.0, verificamos que de todas as condutas geradas no GA, a 

conduta Afetiva de Motivação talvez seja uma das mais importantes no que se refere 

à atuação do docente num processo de ensino e aprendizagem on-line. 

Para isso, salientamos que a conduta Afetiva de Motivação foi mais 

intensificada nas mensagens geradas pelo professor DF na interface (10%), quando 

a identificamos naquelas mensagens em que o docente recorria a elogios para com 

seus alunos, assim que esses demonstravam interesse e apresentavam algumas 

resoluções referentes às atividades ou programas relacionados à disciplina. Como 

também, observamos essa conduta do professor quando este disponibilizava 

questionamentos de incentivo para que seus estudantes não desistissem das suas 

atividades on-line e persistissem nas participações (Figura 18).  

Quanto aos alunos, identificamos essa conduta evidenciada em um número 

mínimo de mensagens (2%). Isso ocorreu apenas naquelas que mencionavam 
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elogios de algum aluno para com outros colegas (Figura 10), ou dos alunos para 

com o seu professor da disciplina. 

Nesse contexto, compreendemos que o uso estratégico da conduta Afetiva de 

Motivação favoreceu a proposta de grupo no Facebook. De modo que ao adotar 

essa conduta, o professor possibilitou uma maior cooperação nesse cenário e, 

assim, despertou nos participantes um maior número de interações, promovendo 

maior estímulo dos seus atores a essa atuação on-line.  

 
Figura 18 – Conduta Afetiva de Motivação (GA) 

 

        Fonte: Registro do autor/2012 

 

5.2.5. Conduta Informativa 

Como “a maioria das comunidades virtuais estrutura a expressão assinadas 

dos seus membros frente a leitores atentos e capazes de responder outros leitores 

atentos” (LÉVY, 1999, p.129), verificamos no GA uma variação de unidades de 

sentido que tendiam a variados tipos de informações. 

Assim sendo, identificamos resultados semelhantes que resultaram em 

grupos relacionados à disseminação de conteúdos da disciplina Algoritmos, alguns 
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questionamentos institucionais, mensagens de cunho divertido, e a propagação de 

conteúdos da área de tecnologia, de interesse de todos.  

Diante desses grupos, relacionamos essas unidades de sentido e assim as 

categorizamos como conduta Informativa. Como essas informações cabiam a quatro 

vertentes distintas, subcategorizamos esse grande grupo em subcondutas, 

denominadas de: Informativa de Entretenimento, Informativa Institucional, 

Informativa Acadêmica e Informativa da Disciplina. 

 

5.2.5.1. Conduta Informativa de Entretenimento 

Para a análise da conduta Informativa de Entretenimento, identificamos 

aquelas mensagens em que os alunos e o professor DF utilizavam ações referentes 

à disseminação de acontecimentos que não diziam respeito à disciplina e nem ao 

curso. Essas informações diziam respeito a festas, charges divertidas, ilustrações ou 

outras postagens relacionadas à descontração do grupo (Figura 19).  

 
      Figura 19 - Conduta Informativa de Entretenimento (GA) 

 

                Fonte: Registro do autor / 2012 
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Todavia, como o grupo é da disciplina Algoritmos, os próprios alunos 

reprimiam aquelas mensagens ou assuntos que não correspondiam ao GA, 

alertando aqueles que saiam do foco sobre o objetivo do grupo.  

Dessa maneira, constatamos que as mensagens referentes a essa conduta 

não foram tão intensificadas na interface. Tanto o professor (3%) quanto os alunos 

(3%), tiveram o mesmo número de intensidade, porém observamos que a conduta 

Informativa de Entretenimento não foi tão propagada no grupo por essa postura, que 

manteve o foco nos assuntos da disciplina, quando alguns alunos sugeriam uma 

atuação cautelosa dos atores (Anexo A). 

  

5.2.5.2. Conduta Informativa Institucional 

Como todos os integrantes do GA são estudantes de uma faculdade 

presencial do interior de Pernambuco, identificamos nas análises a existência de 

interações que remetiam a assuntos burocráticos relacionados à IES, por parte dos 

alunos.  

Assim, chamamos de conduta Informativa Institucional as unidades de sentido 

nas quais percebemos abordagens referentes a assuntos da instituição de ensino, 

que estão vinculados ao lançamento de notas dessa e de outras disciplinas, 

matrículas e outros assuntos que seriam de interesse mútuo, que dissessem 

respeito ao aluno versus faculdade (Figura 20). 

Dessa forma, observamos que essa conduta foi mais evidenciada pelos 

alunos (14%). Acreditamos que isso ocorreu porque os assuntos eram de interesse 

comum desses atores. As mensagens do professor referentes a essa conduta foram 

de apenas 8%. Elas se referiam a explicações sobre notas e ausência ou marcação 

de aulas extras (Anexo B).  
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Figura 20 – Conduta Informativa Institucional (GA) 

 

Fonte: Registro do autor/2012 

 

5.2.5.3. Conduta Informativa Acadêmica 

Diante das mensagens trocadas entre os participantes do grupo, percebemos 

que o GA serviu também como canal de comunicação daqueles assuntos de comum 

interesse entre os alunos, desde que esse cenário nos mostrou, através das 

análises, ser um ambiente confiável para eles, propício para informações do curso e 

da graduação. 

Desse modo, as mensagens geradas desencadearam a conduta Informativa 

Acadêmica, onde os atores interagiam sobre o curso, mercado profissional, estágios 

e outros assuntos importantes para melhor conhecerem o cenário que estavam para 

ser inseridos (Figura 21).  

Então, descobrimos que 16% das mensagens dos alunos se referiram à 

conduta Informativa Acadêmica. Para o professor DF apenas 8% das mensagens 

corresponderam a essa conduta no GA. 
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Figura 21 – Conduta Informativa Acadêmica (GA) 

 

       Fonte: Registro do autor/2012 

 

5.2.5.4. Conduta Informativa da Disciplina 

Como o Grupo Algoritmos foi criado com o intuito de integrar os alunos 

matriculados nessa disciplina, para que assim o professor externasse suas 

discussões com seus alunos além da sala de aula, identificamos no Facebook 

muitas mensagens que se referiam aos conteúdos da disciplina, principalmente 

evidenciados por mensagens do professor DF.  

Para tal, designamos a conduta Informativa da Disciplina, identificada a partir 

da análise do conteúdo realizada no GA, quando certificamos todas as ações do 

professor DF referente às aulas e avaliações. Além de utilizar essa interface para 

disseminar os conteúdos da disciplina, melhor conectando os alunos a tudo que diz 

respeito à matéria que ministrava (Figura 22), mantendo-os informados sobre as 

suas aulas e deixando-os a par de todo o material que corespondia aos assuntos 

relacionados à sala de aula presencial. 
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Figura 22 - Conduta Informativa da Disciplina (GA) 

 

      Fonte: Registro do autor/2012 

 

De todas as condutas evidenciadas pelo professor DF, a conduta Informativa 

da Disciplina foi a mais identificada por parte do professor nas nossas análises 

(35%). Sendo assim, compreendemos que o professor aproveitou a audiência dos 

alunos ao GA para que essa interface servisse como um canal de interações e 

compartilhamento daqueles conteúdos que tratava na disciplina. 

 

5.2.6. Importantes considerações: as condutas e o cenário Facebook (GA)  

Diante do que até o momento apresentamos sobre as condutas evidenciadas 

no GA, a partir da observação on-line e da análise do conteúdo, sistematizamos o 

quão importante foram às interações ocorridas nessa interface para que gerassem 

as condutas nesse cenário.  

Desse modo, confirmamos que todas aquelas condutas propostas a priori 

nessa pesquisa e aquelas descobertas durante as análises desse estudo, foram de 

grande significância para o processo pedagógico on-line, adotado pelo professor DF 

no Facebook.  
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Mesmo com uma proposta definida intencionalmente por parte do docente no 

GA, percebemos a participação ativa dos seus estudantes, verificando, pelo alto 

número de interações, que no grupo analisado o professor DF e seus alunos 

construíram uma relação de companheirismo e cumplicidade na proposta de 

construção do conhecimento no Facebook. Essa interação permitiu estreitar ainda 

mais a relação dos atores ao entrarem em cena, para que assim pudessem adquirir 

resultados positivos quanto à construção do conhecimento na disciplina e no curso. 

Com isso, nessa primeira parte do estudo concluímos que a proposta 

desenvolvida pelo professor DF possibilitou a integração dos alunos das três turmas 

que lecionava, mesmo não dotando de um planejamento pedagógico no GA.  

Observamos também que esse grande movimento no grupo permitiu que os 

atores interagissem e trocassem informações sobre o desenvolvimento de 

programas e exercícios propostos. Isso permitiu desenvolver a prática, estimulando-

os à resolução, e assim a um maior conhecimento sobre a disciplina. 

Por fim, sabido que a conduta de Colaboração foi a mais intensificada no 

Facebook por parte do docente e seus discentes, e que outras condutas foram 

identificadas em menor margem, chega o momento de mudarmos os passos desse 

estudo para as coreografias didáticas on-line.  

Diante de uma análise aprofundada das condutas na interface através de uma 

imersão na rede pela observação e das duas entrevistas realizadas com o professor 

DF, apresentaremos o percurso das coreografias didáticas on-line e seus níveis. 

Isso a partir da proposta sugerida pelo docente no cenário da Web 2.0. Nesse 

primeiro momento no Facebook (GA), e mais à frente, integrando as interfaces Blog 

e Youtube. 

Com isso, conheceremos o desenho didático estabelecido pelo diretor da 

aprendizagem nessa interface, para que assim possamos identificar algumas 

peculiaridades dessa sua atuação. 
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5.2.7. Coreografias didáticas on-line: cenário Facebook (GA) 

 Como já apresentamos, as coreografias didáticas se designam a partir de 

uma nova proposta de didática universitária, que faz referência ao relacionar 

sincronizado e diretamente vinculado do modo de ensinar do professor com o de 

aprender do aluno (ZABALZA, 2005). Com isso, salientamos que as coreografias 

didáticas constituem o movimento pedagógico do professor com seus alunos através 

da construção de uma relação colaborativa, onde a “ação docente refere-se ao 

ensinar, ao aprender e ao apreender” (ANASTASIOU, 2006, p.01). Como o nosso 

cenário é no ambiente on-line, chamaremos esse estudo de coreografias didáticas 

on-line.  

 Para isso, nessa parte da pesquisa nos detivemos a compreender a atuação 

coreografada do nosso sujeito (professor DF) na interface Facebook (Grupo 

Algoritmos ou GA). Ao dotar da observação on-line no acompanhamento das 

interações no Facebook realizamos duas entrevistas com o docente para conhecer o 

seu desempenho e como ocorreu o seu desenho didático nessa interface. Após essa 

coleta, recorremos à análise do conteúdo para tratar as informações e assim 

obtermos uma interpretação daquilo que almejamos. 

 Para tal, tivemos como referência dois dos nossos objetivos específicos, que 

foram: compreender a intenção educativa dos professores com o uso das interfaces 

da Web 2.0 para atividades semipresenciais na antecipação das coreografias 

didáticas propostas (1); e mapear as estratégias propostas pelo professor em suas 

antecipações em relação à proposição de atividades de Colaboração, Pesquisa e 

Autoria por seus alunos através das interfaces da Web 2.0 (2). 

Dessa forma, na primeira entrevista semiestruturada, em fevereiro de 2012 

(Apêndice B), tivemos a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do professor 

utilizando as interfaces da Web 2.0. Através dessa entrevista buscamos 

compreender sua estratégia pedagógica on-line, as fases que contemplam as 

coreografias didáticas (antecipação, colocação em cena e o produto da 

aprendizagem), além de descobrirmos o seu anseio em utilizar aulas on-line através 

de interfaces como no Blog e Youtube.   
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 Na segunda entrevista, realizada em outubro de 2012 com o professor DF 

(Apêndice C), solicitamos que o docente descrevesse o processo pedagógico 

coreografado das suas aulas nas interfaces Facebook, Blog e Youtube. Essa 

entrevista também nos auxiliou a entender detalhadamente a sua atuação no 

Facebook.  

A partir dessas entrevistas semiestruturadas, compostas por um roteiro de 

perguntas abertas, a fim de deixar o entrevistado livre nas suas respostas, 

compreendemos melhor a coreografia desse professor que decide complementar 

suas aulas presenciais com aulas a distância (Figura 23). Com isso, vimos que o 

professor optou em utilizar diversas interfaces para ajudar seus alunos e/ou outras 

pessoas interessadas na construção do conhecimento on-line. As entrevistas 

também nos permitiram compreender como esse professor planejava e realizava 

suas opções didáticas no processo pedagógico, utilizando os recursos da Web 2.0. 

 
Figura 23 – Indicações de Aulas On-line (GA) 

 

     Fonte: Registro do autor / 2012  

 
Com isso, para esse tipo de atuação pedagógica identificamos, no termo das 

coreografias didáticas on-line, que a colocação em cena do professor com os alunos 

na interface Facebook estimulou discussões e trocas de conhecimento desses 
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atores no cenário on-line. De modo que a sua proposta, mesmo que intencional, 

ocasionou resultados positivos quanto ao produto da aprendizagem. 

Nesse sentido, no Grupo Algoritmos verificamos a intensidade das interações 

entre os alunos e a autonomia desses através de uma participação ativa nesse 

cenário. Isso porque observamos que muitos estudantes alimentavam as 

conversações a partir de novas mensagens, e estimulavam as trocas de 

informações e conhecimentos entre si, não ficando inertes e dependentes apenas do 

professor DF no grupo (Figura 24).      

Diante dessas análises e visualizando o trabalho pedagógico on-line do 

docente no Facebook (GA), identificamos a seguir a relação dessa atuação do 

diretor da aprendizagem com seus atores a partir de três níveis que contemplam as 

coreografias didáticas: a antecipação (1), a colocação em cena (2) e o produto da 

aprendizagem (4). Destacaremos a seguir alguns momentos da atuação do diretor 

(professor DF) e seus atores (alunos/interessados) nesse cenário educacional da 

Web 2.0.  

 
            Figura 24 - Autonomia e postura ativa dos alunos no Facebook (GA) 

 

                Fonte: Registro do autor /2012 
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Na verdade, esse estudo não contempla o processo de organização das 

ações cognitivas dos alunos, a fim de compreender como esses discentes percebem 

a proposta do seu professor na rede. Não realizamos análise da etapa “roteiro da 

aprendizagem”, da coreografia didática. Isso não quer dizer que essa fase é menos 

importante, apenas que nesse estudo não nos caberia verificá-la. 

 
5.2.7.1. Antecipação 

 Dando início as análises coreográficas no GA, retomamos a informação de 

que o grupo surgiu pela necessidade do professor DF de integrar as três turmas do 

1º período da graduação presencial. Essas tinham em comum a disciplina 

Algoritmos e assim ficaria mais fácil para o professor disponibilizar materiais e 

estabelecer uma comunicação extrassala com o grupo. 

Como as coreografias didáticas se constituem através de um movimento 

pedagógico entre o professor e seus alunos, onde a “ação docente refere-se ao 

ensinar, ao aprender e ao apreender” (ANASTASIOU, 2006, p.01), apresentamos 

nesse tópico os indícios dessa atuação referente à antecipação.  

Desse modo, a antecipação corresponde à primeira forma de atuação 

docente. Ela diz respeito ao momento em que esse planeja suas ações para atuar 

com seus alunos, onde visualiza a forma de como deve por em prática, de acordo 

com o perfil dos alunos. Assim, poderia já prever e eliminar os ruídos que existissem 

durante o processo pedagógico, para tentar antecipar os resultados da 

aprendizagem dos seus atores. 

A partir desse planejamento é que acontece todo o desenrolar do processo 

coreográfico de aprendizagem on-line proposto pelo docente. Por isso, ao 

analisarmos as entrevistas com o professor DF, percebemos que o mesmo não 

planeja suas ações on-line no GA. A sua atuação simplesmente acontece e acaba 

sendo desenvolvida pelos alunos na interface. 

Vale ressaltar que o objetivo do docente em utilizar esse cenário partiu da 

necessidade de estabelecer uma comunicação extrassala entre seus atores, 

desencadeando-se para um canal de distribuição de materiais da disciplina e a 

colaboração (Quadro 1). 



115 

 

Quadro 1 – Proposta de formação do GA 

 
“(...) meu objetivo era de ser mais uma ferramenta extraclasse. Não só 
relacionada à disciplina. O grupo era muito abrangente, então ele extrapolou a 
ideia de disciplina”. 
 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 

 
Mesmo identificando toda uma desenvoltura do grupo, as antecipações do 

professor DF no cenário on-line não existiam. Sua atuação partia da mesma 

performance da sua aula, como relata no quadro 2. E, tinha por referência uma 

desenvoltura de anos construída a partir de uma didática do ensino presencial, sem 

muita técnica para fazer um planejamento de ensino on-line. 

 
           Quadro 2 – Planejamento de aula on-line  

 
“Esse é um defeito meu. Eu não faço isso ainda. Eu não planejei ainda isso. Eu 
simplesmente, pela experiência que eu tenho de sala de aula, eu sempre usei 
alguma coisa nova durante as aulas para tentar motivar os alunos”. 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 

 
 Diante disso, o professor DF criou o grupo e os objetivos extrapolaram suas 

expectativas. Os alunos foram os grandes protagonistas deste cenário, de acordo 

com os registros analisados. Entretanto, identificamos que o processo coreográfico 

que envolve as antecipações do docente no GA não existia, pois suas intenções não 

previam um movimento pedagógico consciente. Acreditamos que o perfil do grupo 

contribuiu para que os resultados das interações tenham sido mais produtivos, do 

ponto de vista educativo e não meramente informativo ou interativo.   

 
5.2.7.2. Colocação em cena 

Diante da colocação em cena no Facebook, estimulada em sala de aula pelo 

docente, compreendemos que a desenvoltura dos alunos no GA permitiu que esse 

grupo fosse participativo e focado nas ações do curso e da disciplina.   
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No que tange as coreografias didáticas on-line, essa é a fase em que o 

professor deverá promover recursos e ações compatíveis ao processo de 

ensinagem (PADILHA et al, 2010). A colocação em cena se caracteriza pela ação de 

quando o docente põe em prática o seu planejamento, faz adequações da 

metodologia, escolhe os recursos compatíveis à proposta pedagógica, expõe a 

apresentação dos conteúdos e a proposta da avaliação (PAIVA, 2011). Este é o 

momento em que o docente se depara com a execução do que propusera. Então, no 

GA visualizamos muitas resoluções de exercícios e disponibilização de conteúdos 

relacionados à disciplina Algoritmos, por parte dos alunos. 

 Tal proposta foi confirmada a partir da entrevista realizada com o professor 

DF, que motivava seus alunos a compartilharem o conhecimento uns com os outros, 

a fim de se ajudarem nas suas resoluções, referente à disciplina (Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Proposta de atuação no GA 

  
“(...) quando a gente tem uma comunicação extraclasse, feita na rede social 
(Facebook), a ideia é que a pergunta de algum aluno ou a colocação de 
alguma coisa deste aluno, não fique acessível de uma comunicação um pra 
um, fica um para todos. E se alguém quiser contribuir, ou porque já sabe ou 
porque quer agregar, ou que quer acompanhar a edição, coloca lá”. 
 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 

 
Assim sendo, essa estratégia permitiu que seus alunos atuassem de forma 

colaborativa entre si. Seja compartilhando dúvidas e materiais, ou até mesmo sendo 

motivados pelo docente a dispor suas ideias para gerar discussões no grupo 

(Quadro 4). 

 
Quadro 4 – Estímulo à participação do aluno na Web 2.0 

 
“(...) em sala de aula o aluno vem com uma ideia que é muito boa. Eu digo, 
coloca isso no Facebook, divulgue. Se o aluno não divulgar eu vou lá e divulgo 
ou comento o que ele colocou. Pelo menos eu tenho que fazer isso. Dá uma 
comentada no que ele colocou já que eu pedi para ele ir lá. Aí eu tento 
ressaltar a importância daquilo postado por ele”.  
 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 
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 Como as atuações no grupo teriam que ser estimuladas com certa frequência 

para que seus atores não perdessem o foco e as interações, o professor DF formou 

uma equipe de alunos/ monitores para apoiar os demais alunos na interface e nas 

aulas de laboratório. Assim, esses monitores estavam sempre movimentando o GA, 

com provocações ao grupo e disponibilizando exercícios para serem resolvidos e 

discutidos apenas no ambiente Facebook (Quadro 5). 

 
Quadro 5 – Atuação dos monitores (GA) 

 
“Eu utilizo monitores para acompanhar em sala de aula. Então esses meus 
monitores, tem o papel de me ajudar na rede social (Facebook). Eu dei como 
atividade (...) para que eles observassem o Facebook respondendo quando 
algum aluno faz algum questionamento. Então se ele achar que não tem um 
conhecimento para a resposta ou para responder, eu me envolvo”. 
 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 

 
Sendo assim, constatamos que as colocações em cena do professor DF 

realmente permitiram uma nobre atuação dos seus atores no GA. Esse cenário 

estava sempre movimentado com assuntos importantes, servindo como referência 

para os alunos. Seja quando alguns dos participantes tinham dúvidas sobre 

assuntos da disciplina, ou quando buscavam a opinião dos outros colegas para 

resolverem ou tratarem de assuntos que cabiam ao tema logaritmos ou 

programação. 

 

5.2.7.3. Produto da Aprendizagem 

Dos níveis que envolvem as coreografias didáticas, chegamos ao momento 

em que o diretor tende a perceber a qualidade da aprendizagem dos seus atores no 

cenário on-line.  

No produto da aprendizagem visualizamos se as estratégias do professor DF 

foram postas em cenas de forma positiva, diante dos resultados apresentados pelos 

alunos. De modo que esse nível “faz referência à aprendizagem desenvolvida por 

meio de operações mentais e/ou práticas pelos discentes” (SILVA, 2012, p.53). 

Nesse sentido, como houve a participação efetiva dos atores no GA, o 

docente passou a explorar esse cenário a partir de uma proposta de avaliação por 
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competências, que diz respeito a uma construção do conhecimento do aluno através 

da prática. Dessa forma, quanto mais o aluno se depara com a resolução de 

problemas, mas ele aprende e desenvolve competências para essas resoluções 

(Quadro 6). 

Na verdade, não estamos analisando o produto da aprendizagem dos alunos, 

visto que nosso enfoque é o professor. Nesse caso, o produto analisado é a forma 

como o professor percebe a sua atuação em avaliar seus alunos a partir dessas 

interfaces. 

 
Quadro 6 – Avaliação por competências 

 

“(...) eu faço mais acompanhamento e avaliação pelas competências. Eu peço 
para eles me explicarem porque eles fizeram ou chegaram a tal solução, e aí 
eu vou perceber se ele construiu tal competência”. 
 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 

 
Por adotar essa proposta, o professor DF estimulava seus alunos a utilizar os 

recursos disponíveis na Web 2.0. Com isso, surgiram videoaulas em outras 

interfaces com o propósito dessas serem expostas para os colegas no grupo. Essas 

produções não apenas ajudavam a compreender melhor os conteúdos, como 

também possibilitavam ao aluno-autor conhecer melhor os conteúdos e assim, 

desenvolver suas competências em relação àqueles assuntos que eram tratados na 

disciplina e no grupo (Figura 14 e Quadro 7). 

Assim, visualizamos importantes produções disponíveis no grupo. Afinal, 

mesmo sem ter um propósito planejado, o professor DF soube envolver seus alunos 

além da sala de aula. Sua proposta ou seu desenho didático, isso significa dizer a 

forma como arquitetou sua apresentação na interface, mesmo que intencional, 

causou uma coreografia didática on-line importante entre os alunos do GA. Essa 

proposta foi capaz de promover interações e discussões entre esses, para que 

fossem capazes de adquirir o conhecimento a partir de uma proposta de avaliação 

por competências, levantada pelo docente durante essa análise.    
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Quadro 7 – Produções dos alunos  

 
“Tenho um aluno que estimulei muito ele com essa ideia de fazer vídeo aula. 
Eu achei ‘arretado’ quando ele me procurou pedindo orientações para as 
produções (...) você vai fazer de uma maneira que você se destacará e 
também ajudará seus colegas. Aprender mais. Você vai está estudando para 
poder repassar”. 

Fonte: Entrevista 1 /professor DF 

 
 Salientamos ainda que, mesmo depois de passada a disciplina Algoritmos, 

ministrada pelo professor DF, os alunos continuaram utilizando o GA como grupo 

das turmas. Até hoje identificamos muitas interações e permanência no foco da 

proposta de utilizar o Facebook (GA) para discutir conteúdos referentes a assuntos 

relacionados à formação acadêmica, prática e profissional desses alunos (Anexo C).  

  
5.3.  Cenário: Blog e Youtube  

Sabendo que além do Facebook o professor DF recorre a outras interfaces, 

como o Blog e o Youtube, tratadas de maneira integrada (Figura 25), iniciamos a 

segunda parte da nossa análise. 

Portanto, passamos a discutir sobre esses dois cenários através da coleta dos 

dados pela observação on-line e a tratar desses dados através da análise do 

conteúdo, “usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos” (MORAES, 1999, p.01). Para tal, imergimos no ambiente on-

line para conhecer, através das interações e das publicações, as nuances que 

envolvem as condutas e a atuação do professor DF nessas interfaces.  

Para isso, o Blog do professor DF é utilizado para trabalhar os conteúdos das 

disciplinas que ele ministrava no ensino presencial e também outros assuntos 

referentes a essas disciplinas, integrando videoaulas disponíveis no Youtube. De 

modo que apresentaremos a análise das condutas referente a cada uma dessas 

interfaces e os resultados da proposta integrada desenvolvida pelo docente, a partir 

das coreografias didáticas on-line.  
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Figura 25 – Atuação do professor DF em outras Interfaces (GA) 

 

             Fonte: Registro do autor /2012 

 

Assim sendo, esse estudo nos possibilitou compreender os objetivos do 

docente ao utilizar aulas nas interfaces Blog e Youtube. Essa utilização buscou 

auxiliar não só os alunos do professor DF, mas também outros interessados que 

precisavam dos conteúdos disponibilizados pelo docente na rede. Com isso, o 

professor extrapola as barreiras e individualidades do grupo, uma vez que esse 

desenho didático proposto se propõe a uma apresentação aberta e disponível a 

todos na Web 2.0.  

 
5.3.1. Análise do cenário Blog 

De acordo com as duas entrevistas semiestruturadas que nos permitiu 

aprofundarmos o conhecimento sobre o estudo (Apêndices B e C) e a observação 

on-line nesse cenário, identificamos a partir dos registros que o Blog do professor 

DF foi a primeira interface da Web 2.0 utilizada pelo docente com o intuito de aulas 

on-line. Assim, apresentaremos um pouco do histórico dessas atuações, 

restringindo-nos a análise das publicações e comentários do professor e dos seus 

alunos/participantes, apenas nos anos de 2011 e 2012, da época de criação do GA 

até o final dessa coleta, no final do primeiro semestre de 2012. 
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Como nosso sujeito é o professor DF, entendemos que o Blog permitiu ao 

docente “fornecer informações atualizadas e comentários sobre suas áreas de 

especialidade, assim como propor questões, exercícios e links para outros sites” 

(MATTAR, 2012, p.87). Isso porque essa interface possui uma estrutura visual de 

fácil compreensão e edição, ao possibilitar inúmeras configurações e inclusões de 

imagens, vídeos, links para outros sites e interfaces. Acreditamos, assim, que o Blog 

é capaz de favorecer, motivar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos/interessados nesse cenário. 

Desse modo, o uso do Blog no âmbito educacional permite a “facilidade na 

criação e na publicação, a possibilidade de construção coletiva e o potencial de 

interação” (MATTAR, 2012, p.85), visto que é uma interface que se configura como 

um recurso que possibilita o intercâmbio entre o autor, seus usuários e seguidores. 

Todo o seu desenrolar depende da forma criativa e planejada do autor quanto a sua 

atuação e disponibilização em tratar os conteúdos.  

Diante dessas características, constatamos através da imersão nesse cenário 

da Web 2.0, que o Blog10 do professor DF foi criado em 2007, porém sua 

intensidade de uso aconteceu em 2008 e 2009 (Figura 26). No entanto, apenas em 

2011 e 2012 foi que o docente integrou as videoaulas a sua proposta de atuação on-

line, quando percebeu uma melhor participação dos seus alunos e outros 

interessados nos conteúdos que disponibilizava através desta interface. 

Com isso, na análise referente aos dois últimos anos do Blog, verificamos 

apenas dezessete publicações e treze comentários. Todavia, identificamos uma 

melhor qualidade das publicações e o uso de uma proposta de interação entre os 

participantes das interfaces Blog e Youtube. Isso permitiu conhecermos as condutas 

geradas pelo docente e usuários na interface, através dessas publicações e 

comentários. Mais adiante compreenderemos, junto com as entrevistas, o desenho 

didático escolhido pelo professor DF e assim visualizaremos os níveis que compõem 

as coreografias didáticas on-line desse coreógrafo da aprendizagem, que utiliza o 

Blog com videoaulas no Youtube. 

 

                                                           
10

 Disponível em: <http://profdouglas.Blogspot.com.br/> 
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Figura 26 – Histórico das publicações (Blog do professor DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 
 Logo, seguimos a mesma forma de coleta dos dados através da observação 

on-line, e tratamos esses dados a partir da análise do conteúdo proposta por Moraes 

(1994,1999), a mesma utilizada no Facebook (GA). Então, constatamos que no Blog, 

as publicações e os comentários geraram um menor número de condutas. Isso em 

relação àquelas identificadas no GA.  

Ressaltamos que no Blog identificamos as condutas que destacamos a priori 

nesse estudo: Colaboração, Autoria e Pesquisa. Porém, surgiram também outras 

condutas além dessas, como: Afetiva (Pessoal e de Motivação); Informativa 

(Informativa da Disciplina e Informativa Acadêmica) e de Reflexão. Essa última 

surgiu a partir de algumas unidades de sentido que se relacionavam tanto às 

perguntas propostas pelo docente nas publicações, a fim de estimular a reflexão dos 

alunos/ interessados quanto aos conteúdos trazidos no post, como também quando 

eram provocados para um diálogo sobre os temas tratados on-line (Tabela 2).  

Contudo, constatamos ainda que na análise do Blog do professor DF aquelas 

condutas propostas a priori para esse estudo, como a Colaboração, Autoria e 

Pesquisa, estavam presentes na proposta do docente, porém com intensidades 

distintas. Nesse cenário, a Autoria foi à conduta que deteve uma maior intensidade 
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nas publicações. Isso com relação a todas as outras. Já a conduta de Colaboração 

foi a mais gerada nos comentários que existiam nesse cenário. 

 
Tabela 2 - Condutas e as unidades de sentido no cenário Blog.  

CATEGORIAS 
(Condutas Blog) 

 
 
 
SUBCATEGORIAS  

UNIDADES DE SENTIDO – Ações 
que manifestam as condutas. 

MSG (%) 

Alunos / Outros Professor 
Comentários 

(alunos/ 
interessados) 

Prof. 
DF 

(Post) 

COLABORAÇÃO 

 Discussões; 
complementação 
do conteúdo 
apresentado no 
post.  

Respostas e 
complementação 
das explicações dos 
conteúdos.  

 
 

47% 

 
 

8% 

AUTORIA 

  Explicações de 
conteúdo; 
disponibilização de 
aulas.  

 
0% 

 
40% 

PESQUISA 

  Estímulo à prática 
para resolução de 
exercícios e 
programas  

 

0% 

 
15% 

AFETIVA 

 
PESSOAL 

Expressões 
pessoais; críticas; 
agradecimentos.  

Expressões 
pessoais; 
agradecimentos.  

 
20% 

 
4% 

 
 

MOTIVAÇÃO 

Elogios; frases de 
otimismo.  

Elogios; incentivo 
aos alunos na 
profissão e na área.  

 
13% 

 
8% 

INFORMATIVA 

 
INFORMATIVA 

INSTITUCIONAL 

Despertar 
informações sobre 
o curso e 
Instituição.  

Informações sobre o 
curso e IES que o 
professor trabalha.  

 
13% 

 
4% 

 
 

INFORMATIVA 
ACADÊMICA 

 Informações sobre a 
profissão; materiais 
ou programas 
referentes ao curso 
ou área.  

 
 
 

0% 

 
 
 

16% 

REFLEXÃO 

 Posicionamentos; 
argumentações.  

Questões ou 
perguntas de 
reflexão sobre o 
tema.  

 
6,5% 

 
20% 

     Intensidade (A) e (P)                               Intensidade (P)               Intensidade (A) 

Fonte: Elaborada pelo autor/ 2012 

 

Para uma melhor visualização dessas condutas formatamos a tabela 2, com 

as unidades de sentido e as intensidades que remetem a cada tipo de conduta.  

Destacamos também as condutas que foram tratadas nas publicações do docente 



124 

 

(marcados com a cor laranja) e aquelas geradas a partir das mensagens e 

comentários, verificados e postos em cena pelos alunos/ interessados no Blog 

(marcados com a cor verde).  

No entanto, salientamos que não foram muitos os comentários dos 

alunos/interessados no cenário Blog. Foram apenas treze mensagens 

diagnosticadas nesses dois anos de análise, onde verificamos nuances importantes 

que serviram para compreender as condutas que foram geradas por esses atores e 

pelo diretor da aprendizagem. 

Desse modo, verificamos a intensidade das condutas geradas pelo professor 

DF, destacando as condutas de Autoria (40%), Pesquisa (15%), Informativa 

Acadêmica (16%) e de Reflexão (20%). Já para os comentários dos 

alunos/interessados, identificamos as condutas de Colaboração (47%) e Afetiva 

Pessoal (20%). O que nos levou a compreender a disparidade quanto à intensidade 

e existência das condutas verificadas nessa interface de acordo com essa atuação 

analisada (Tabela 2). 

Ressaltamos ainda que em meio à verificação das publicações, constatamos 

o encontro de duas ou três condutas. Com isso, compreendemos que o professor 

DF soube tratar de forma variada os conteúdos nesse cenário, então verificamos 

uma variação das condutas geradas por suas publicações, despertando assim 

qualquer ação ou resposta daquelas pessoas interessadas no seu material.  

Na figura 27, quando o docente comemora seus 8 anos de atuação 

profissional, o mesmo expõe em publicação a sua satisfação e trajetória como 

programador. Ao mesmo tempo, essa publicação do professor serve como 

motivação para aqueles alunos/interessados que pensam em seguir a mesma área 

de atuação ou profissional do professor DF. 

Para melhor detalharmos essa performance no cenário Blog, apresentaremos 

cada uma dessas condutas. Destacamos as suas evidências enquanto proposta do 

professor DF on-line, bem como as mensagens geradas por essas publicações. 
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Figura 27 – Encontro de condutas (Blog DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

5.3.1.1. Conduta de Colaboração 

Através da observação on-line que permitiu conhecermos a fundo a atuação 

do professor DF e de seus alunos/interessados no ambiente da Web 2.0, 

percebemos que na análise dos conteúdos, a partir das unidades de sentido, 

identificamos as categorias, as quais definimos nesse estudo como condutas.  

Desse modo, mais uma vez a conduta de Colaboração foi destaque nas 

análises. Salientamos que no Blog, foi a proposta do professor DF que gerou nos 

alunos/interessados um quantitativo de 47% dessa conduta nos comentários da 

interface Blog.  

Subentendemos que esse resultado foi causa da sua forma de tratar os 

conteúdos no cenário on-line, apresentando uma proposta pedagógica no Blog de 

fácil diálogo no momento em que põe em cena suas aulas aos alunos/interessados 

(Figura 28), ou quando faz a opção de utilizar um mix de recursos, seja na interface 

ou agregada a outras, para estimular a participação desses usuários.  
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Figura 28 – Conduta de Colaboração (Blog DF) 

 

       Fonte: Registro do autor /2012 

 
Nesse contexto, tendo em vista que a colaboração se potencializa mediante 

“apoio mútuo e o compartilhar de experiências” (FARIA, 2006, p.99), observamos 

que o docente sempre procurava responder aos comentários dos seus 

alunos/interessados. Entretanto, foram poucas as evidências da conduta de 

Colaboração por parte do professor DF no Blog (8%). 

Todavia, percebemos que houve uma interação na interface Blog, digamos 

que de forma mais sutil do que aquelas identificadas no Facebook (GA). Aqui 

percebemos que o diálogo é mais direcional a quem participa, a quem comenta as 

publicações. No entanto, essas interações podiam também ajudar aqueles que não 

participavam ativamente com comentários. Porém, essas participações podiam se 

restringir apenas ao acompanhamento e verificações das publicações apresentadas. 

 
5.3.1.2. Conduta de Pesquisa 

Como “a Web tornou-se um grande repositório de informações textuais e 

visuais, assim como um grande veículo para distribuí-las” (FERREIRA, ARAÚJO, 

2006, p.15), caracterizamos a conduta de Pesquisa de acordo com a atuação do 

professor nas publicações e os comentários dos alunos/interessados no Blog.  
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Para isso, ao identificarmos na análise das unidades de sentido, a 

intensificação de duas ou três condutas em uma mesma postagem no cenário Blog, 

verificamos a conduta de Pesquisa gerada a partir dessa perspectiva.  

Assim, a conduta de Pesquisa surge integrada à conduta de Autoria, quando 

nessas publicações observamos que o docente propusera no Blog a resolução de 

algumas questões ou o desenrolar de programas para melhor envolver os alunos/ 

interessados em praticar os conteúdos.   

 
Figura 29 – Conduta de Pesquisa (Blog DF) 

 

             Fonte: Registro do autor /2012 

 

Sendo assim, percebemos que a conduta de Pesquisa, proposta pelo 

professor DF na interface Blog, apareceu com pouca intensidade (15%), porém foi 

apresentada de forma simples, para fácil compreensão a fim de servir como 

comando para que os alunos pudessem ir seguindo suas instruções. Essa conduta 

foi de suma importância para aqueles usuários almejarem o aprendizado, já que 

estavam munidos de um passo-a-passo no cenário on-line (Figura 29).  

Quanto aos alunos, essa conduta não foi identificada em nenhum dos 

comentários. Contudo, já prevíamos esse resultado, visto que o Blog é considerado 
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um diário digital, onde nesse caso serviu para melhor explicar as videoaulas que o 

professor disponibilizou no Youtube. 

 

5.3.1.3. Conduta de Autoria 

 Compreendemos como autoria a possibilidade de (re)construção pessoal de 

um texto ou conteúdo, de modo que “cada navegação é um percurso único, pessoal, 

na maioria das vezes impossível de reconstituir. Não apenas se lê, mas é permitido 

opinar, emitir juízos, escolher percursos” (RAMAL,2002, p.124). 

Dessa forma, através da imersão no cenário Blog e da análise dos conteúdos 

das mensagens, evidenciamos a conduta de Autoria apenas na atuação do 

professor DF (40%). Logo, não houve nenhuma identificação dessa conduta nas 

análises dos comentários que se referiam aos alunos/interessados (Tabela 2).  

      
     

Figura 30 – Conduta de Autoria (Blog DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 
Por isso, caracterizamos como conduta de Autoria, aquelas publicações 

relacionadas às aulas on-line confeccionadas pelo docente, seja na interface Blog ou 

quando relacionava as videoaulas do Youtube no post (Figura 30). 
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Desse modo, percebemos que a conduta de Autoria do professor DF assumiu 

a forma pessoal do docente se expressar, onde o mesmo pode reconfigurar 

conteúdos on-line a partir das suas vivências advindas do ensino presencial, quanto 

ao conhecimento em manusear a interface Blog e sua percepção pedagógica na 

confecção das publicações. Nesse momento, identificamos que isso permitiu que 

sua atuação acontecesse de forma simples e objetiva, e que essa estratégia pode 

ter facilitado a aquisição do conhecimento dos seus alunos e interessados nas suas 

aulas. 

 
5.3.1.4. Conduta Afetiva 

Diante da identificação dos dados, quando levamos em conta toda a história e 

características que envolvem esse cenário através da observação on-line, bem 

como quando separamos esses dados por unidades de sentido e depois os 

agrupamos, dando origem às condutas, observamos que nessas análises a conduta 

Afetiva foi gerada tanto pelo professor DF, quanto nos comentários dos 

alunos/interessados nesse Blog. 

Para Sanches et al (2012, p.04)  a “afetividade está relacionada intimamente 

com a aprendizagem”. Diante dessa relação, consideramos subcategorias na 

conduta Afetiva. Subdividindo-as em: conduta Afetiva Pessoal e conduta Afetiva de 

Motivação.  

 
5.3.1.4.1. Conduta Afetiva Pessoal 

Como no GA a conduta Afetiva Pessoal se refere a todas as mensagens de 

cunho pessoal que não se relacionavam a disciplina, seguimos essa mesma relação 

para a análise dessa conduta no Blog do professor DF.  

Para compreender melhor essa atuação na interface Blog, identificamos como 

conduta Afetiva Pessoal (Tabela 2) todas aquelas mensagens que traziam 

expressões pessoais, críticas ou elogios aos materiais produzidos e disponíveis no 

Blog do professor DF (Figura 31). Também identificamos aquelas mensagens que 

expressavam sentimentos e solicitações informais, através das quais os 
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alunos/interessados acabavam sugerindo temas para próximas aulas on-line e até 

mesmo opinavam sobre as aulas apresentadas. 

 
Figura 31 – Conduta Afetiva Pessoal (Blog DF) 

 

     Fonte: Registro do autor /2012 

 

Entretanto, percebemos que essas interações foram mais geradas nos 

comentários dos alunos/interessados (20%) referentes aos assuntos disponíveis 

nessa interface. Quanto ao professor DF, identificamos apenas 8% dessa conduta 

sendo gerada através das publicações e comentários. 

 
5.3.1.4.2. Conduta Afetiva de Motivação 

No processo de ensino e aprendizagem é importante dotar de estratégias que 

estimulem a motivação, visto que é necessário estabelecer laços no cenário on-line 

e assim angariar a parceira dos alunos/interessados nessa atuação. 

Sondermann et al (2012) designa que a 

afetividade é inserida como uma das redes do design universal para 
aprendizagem, por sua importância no processo de ensino e 
aprendizagem. Tal processo não deve se restringir apenas às 
questões cognitivas, pois a forma como os alunos são motivados 
para aprender representa um elemento crucial (p.13). 
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Dessa maneira, no cenário Blog delimitamos a conduta Afetiva de Motivação 

como sendo todas aquelas mensagens que direta ou indiretamente serviam para 

elogiar e mostrar possibilidades do aluno seguir em frente com seus anseios na 

profissão (Figura 32). Na figura 27 destacamos o momento em que professor DF fala 

da sua trajetória profissional e ao mesmo tempo subentende-se que espera que seu 

aluno consiga essa mesma trajetória, dotando da motivação a partir das suas 

palavras na publicação no Blog. 

 
Figura 32 – Conduta Afetiva de Motivação (Blog DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 
Neste sentido, identificamos que os alunos/interessados intensificaram mais 

essa conduta no Blog, com 13% das mensagens que se referiam a elogios às aulas 

publicadas pelo professor DF (Anexo D). Já no docente, essas mensagens foram 

identificadas mais nas publicações (Figura 32), angariando 8% das mensagens que 

correspondiam à conduta Afetiva de Motivação no Blog. 

 

5.3.1.5. Conduta Informativa 

 Por estarmos todos inseridos numa sociedade informacional (CASTELLS, 

1996), percebemos que além de objetivar o conhecimento é necessário dotar de 
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informações para que o processo pedagógico on-line na Web 2.0 seja mais 

perceptível e informal. 

Por isso, observamos na atuação do Professor DF que houve a presença da 

conduta Informativa gerada através de duas subcategorias: conduta Informativa 

Institucional e conduta Informativa Acadêmica.   

 Contudo, percebemos que as interações proporcionaram menos condutas 

Informativas do que o GA, uma vez que compreendemos que a quantidade das 

mensagens foi menor nessa interface, porque elas foram geradas de maneira mais 

específica à proposta pedagógica do professor DF no Blog.  

 Sendo assim, apresentamos a seguir um recorte de como essas duas 

condutas foram diagnosticadas a partir da observação on-line e interpretadas de 

acordo com a análise do conteúdo. 

 
5.3.1.5.1. Conduta Informativa Institucional 

Intencionada de maneira indireta nos comentários do post do professor DF, a 

conduta Informativa Institucional foi gerada diante de publicações que não remetiam 

a assuntos referentes à instituição que o professor trabalhava. Ou seja, essa 

conduta foi gerada a partir do despertar do interesse daquelas pessoas interessadas 

nas aulas on-line do professor DF em se matricular na IES em que esse ministrava 

aula (Figura 33). 

Com isso, percebemos que foram em poucos momentos que identificamos 

essa conduta no Blog do professor DF (Tabela 2). No entanto, percebemos o quanto 

essas aulas on-line despertaram o interesse em outras pessoas, que não eram 

alunas do professor DF, em fazer parte das suas aulas presenciais. Como também, 

essas aproveitaram para conhecer melhor a IES, diante do que esse docente 

sugeria na rede. 
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       Figura 33 – Conduta Informativa Institucional (Blog DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

5.3.1.5.2. Conduta Informativa Acadêmica 

Com a intenção de utilizar o Blog também para manter seus 

alunos/interessados atualizados em assuntos do curso, como a programação, 

designamos a conduta Informativa Acadêmica nessa interface quando começamos a 

categorizar nossas unidades de análises. 

Dessa forma, para a conduta Informativa Acadêmica identificamos aquelas 

mensagens que traziam informações sobre o curso e área de atuação, onde muitas 

vezes o professor trazia informações sobre atuação profissional, cursos de 

aperfeiçoamento para os alunos/interessados e informações sobre alguns autores 

que contemplam a área de programação. Assim, essas poderiam servir de 

referências para aqueles que se interessassem (Figura 34). 

Vale ressaltar que observamos essa conduta apenas em 16% das 

publicações do professor DF no Blog. Quanto aos alunos, não identificamos 

nenhuma mensagem que remetia a conduta Informativa Acadêmica (Tabela 2). 
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Figura 34 – Conduta Informativa Acadêmica (Blog DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

5.3.1.6. Conduta de Reflexão 

Diante de uma análise profunda dos dados existentes no Blog, verificamos 

que em algumas publicações, o professor DF iniciava o mural da sua apresentação 

com alguns questionamentos sobre os assuntos que tratava na publicação do seu 

post. Assim, categorizamos, descrevemos e interpretamos esses dados designando-

os como conduta de Reflexão.  

Na análise das mensagens, identificamos algumas perguntas que foram 

colocadas pelo docente para que os alunos/interessados refletissem sobre os temas 

propostos, antes de participar e acompanhar as aulas no Blog (Figura 35).  

Até o momento não tínhamos percebido esse tipo de atuação do docente no 

Facebook (GA), apenas quando começamos a analisar o Blog foi que evidenciamos 

essa proposta, que compreendemos como positiva e envolvente, durante o 

desenrolar da atuação pedagógica on-line do professor DF. 
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Figura 35 – Conduta de Reflexão (Blog DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

Sendo assim, observamos que o docente, quando levantava esses 

questionamentos ou perguntas reflexivas em suas publicações, tinha sempre a 

preocupação de respondê-las no decorrer das suas apresentações. Tal estratégia 

permitia uma melhor compreensão de suas aulas no cenário Blog. 

Por esse motivo, passamos a refletir que nem sempre as condutas que o 

professor intenciona no cenário on-line são possíveis de mensurar, como a conduta 

de Reflexão, por exemplo. Porém, entendemos que essa intenção voltada para que 

o aluno reflita através dessas perguntas, pode gerar condutas diversas no processo 

pedagógico on-line, como a Autoria, a Pesquisa, a Colaboração, etc. 

 

5.3.1.7. Importantes considerações: as condutas e o cenário Blog 

Diante do que evidenciamos nas nossas análises no Blog do professor DF 

nos anos de 2011 e 2012, percebemos que a atuação do docente nesse cenário 

envolveu uma menor quantidade de participação dos alunos/interessados, 

comparando ao GA. Também observamos que no cenário Blog, as condutas foram 

mais evidenciadas por parte do professor DF do que dos alunos, outro ponto que 

diverge dos resultados no Facebook.  
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Para isso, quanto a essa baixa nas participações subentendemos que pode 

ter sido pelo fato do docente ter integrado as aulas das interfaces: Blog e Youtube. 

Assim, os frequentadores de uma interface poderiam estar participando e 

colaborando na outra, e vice versa. 

Para que possamos melhor identificar essa relação das interfaces e 

conteúdos propostos pelo professor DF no Blog e Youtube, apresentaremos a seguir 

a análise das videoaulas e os respectivos comentários, no cenário Youtube. Então, 

faremos uma análise integrada das condutas nesses dois cenários, a fim de 

compreender essa relação e os resultados obtidos a partir dessa proposta 

pedagógica on-line desenvolvida pelo professor DF. 

 

5.3.2. Análise do cenário Youtube 

Diante da identificação das videoaulas no Youtube, logo percebemos, através 

dos históricos, que dos três cenários escolhidos para este estudo, essa foi a 

interface mais recente explorada pelo professor DF com o intuito de aulas on-line. 

Apesar de sua data de inscrição ter sido em 2007, o docente intensificou suas 

produções apenas no início de 2012. 

Desse modo, recorrendo à observação on-line que “deve ser sempre uma 

atividade capaz de conduzir a um aprendizado ativo com uma postura dirigida para 

um determinado fato” (FACHIN, 2006, p.38) e pela análise do conteúdo que é uma 

técnica usada para tratar os dados, descrevê-los e interpretá-los (MORAES, 1994, 

1999), iniciamos a nossa terceira análise sugerida para esse estudo, essa no 

cenário Youtube.       

Como sabemos que o Youtube tem a função de repositório audiovisual de 

conteúdos autorais, à disposição de qualquer pessoa, por dispor de “recursos como 

comentários, respostas por vídeos e comunicação” (MATTAR, 2012, p.96), 

tendemos a perceber que essa seria uma interface provida de interação.  

Sendo assim, para compreendermos melhor essa atuação do professor DF no 

Youtube, analisamos todos os comentários dos usuários que compuseram essa 

interface (alunos/interessados/professor), e as publicações das videoaulas ocorridas 

durante todo o ano de 2012.  
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Para isso identificamos 22 videoaulas11, que foram divididas pelo professor 

DF em três grupos de aulas sequenciadas no Youtube, intituladas como: Curso 

Básico – criação janelas gráficas (11 publicações); Programação Orientada para 

Objeto – POO (7 publicações); e Android Dicas (4 publicações). 

Salientamos ainda que até a data dessa análise tínhamos um registro de 451 

inscritos e 52.641 exibições. Dessas, 30.265 (57,5%) corresponderam ao período 

em que estiveram disponíveis esses três grupos de aulas on-line, de maio a 

setembro de 2012 (Figura 36). Nesse mesmo período também registramos que 

foram gerados 239 comentários, distribuídos nas 22 videoaulas do canal do 

professor DF.  

 
Figura 36 – Cenário Youtube (Professor DF) 

 

               Fonte: Registro do autor /2012 

 

Diante desses registros, nossa análise se restringiu a esse momento em que 

o professor DF propôs uma proposta on-line, a partir dessas criações de videoaulas 

no cenário Youtube. Neste, identificamos as condutas que foram intensificadas pelo 

docente na sua proposta de aula on-line, como também aquelas condutas geradas, 

através dos comentários dos alunos e interessados.  

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.youtube.com/user/douglasddf/videos?view=1&flow=grid> 
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Como “ensinar utilizando a internet exige uma forte dose da atenção do 

professor” (MORAN, 2008, p.52), constatamos que a atuação do docente no cenário 

Youtube se desencadeou a partir dos feedbacks dos comentários e perfil do seu 

público. Um exemplo foi quando identificou um aluno surdo-mudo em sua turma e, 

diante dessa descoberta, passou a utilizar legendas em suas videoaulas (Figura 37). 

Quanto à verificação nesse cenário, seguimos a mesma análise do conteúdo 

realizada nos estudos do Facebook (GA) e Blog. Essa análise nos permitiu observar 

no Youtube quais seriam as unidades de sentido e as categorias que geraram as 

condutas através das publicações do professor DF e aquelas que se referiam aos 

comentários dos alunos, interessados e do próprio docente. 

 

Figura 37 – Apresentação de videoaulas com legenda (Youtube DF) 

 

        Fonte: Registro do autor /2012 

 

 Nesse sentido, apresentamos na figura 38 um recorte de como essas 

unidades de sentidos foram verificadas para que assim pudéssemos agrupá-las e 

relacioná-las a cada uma das categorias ou subcategorias que intitulamos por 

condutas. 

 



139 

 

Figura 38 – Definição das unidades de sentido nos comentários (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

  

 Com isso, ao interpretarmos todos esses dados, restringimo-nos a identificar 

aquelas condutas que destacamos a priori para esse estudo, como a Colaboração, a 

Autoria e a Pesquisa, quando percebemos que nesse cenário a conduta de Autoria 

não foi contemplada diante de uma proposta pedagógica funcional. Ou seja, mesmo 

sendo o Youtube uma interface que desencadeia a produção de videoaulas, não 

definimos como sendo essa a unidade de sentido referente à conduta de Autoria, 

desde que a própria interface tem como característica essa criação autoral e em seu 

bojo, já apresenta características específicas a essa interface. 

 Nesse contexto, detivemo-nos a analisar o teor dessas publicações e 

comentários, e então percebemos através da tabela 3 que a proposta on-line do 

docente (marcados com a cor laranja) desencadeou a intensidade na conduta de 

Pesquisa (95%) e muito pouco na conduta de Reflexão (5%). Gerando mais 

comentários de Motivação (45,5%) por parte dos alunos/interessados (marcados 

com a cor verde). 

 Ao analisarmos as intensidades dos comentários do professor DF 

(marcados com a cor laranja), foram geradas mais condutas de Colaboração (14%). 

Nos alunos/interessados (marcados com a cor verde) nas videoaulas foram geradas 

as condutas Afetiva de Motivação (45,5%) e Afetiva Pessoal (14%). 
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Tabela 3 - Condutas e as unidades de sentido no cenário Youtube 

CATEGORIAS 
(Condutas Youtube) 

 

 

SUBCATEGORIAS 

UNIDADES DE SENTIDO – 
Ações que manifestam as 

condutas. 

MSG (%) 

Comentários 
Publicações 

Alunos/ 
Interessados 

Professor 
Usuários 

(alunos/ 
interessados) 

Prof. 
DF 

Prof. DF 

COLABORAÇÃO 

 Ajuda; 

Questionamentos; 

Complementações 

sobre o assunto. 

Explicações; 

Respostas; 

Diálogo.   

 

10% 

 

14% 

 

0% 

PESQUISA 

 Prática (dispor de 

resoluções e 

aplicações de 

problemas) 

Aulas 

ensinando 

como utilizar 

e manusear 

programas. 

 

1,5% 

 

0% 

 

95% 

AUTORIA 

   0% 0% 0% 

AFETIVA 

 

PESSOAL 

Saudações; 

Críticas; 

Sugestões; 

Informações 

Pessoais.  

Saudações; 

Críticas; 

Sugestões; 

Informações 

Pessoais. 

 

14% 

 

7% 

 

0% 

 

MOTIVAÇÃO 

Elogios; 

Agradecimentos. 

Elogios; 

Agradecime

ntos. 

45,5% 8% 0% 

REFLEXÃO 

  Perguntas; 
Levantar 
questionam
entos. 

 

0% 

 

0% 

 

5% 

     Intensidade (A) e (P)                               Intensidade (P)               Intensidade (A) 

Fonte: Elaborada pelo autor/ 2012 

 
 Sendo assim, detalhamos todas essas condutas geradas, tanto pelo 

professor como por seus alunos/ interessados, para conhecermos como essas 

unidades de sentido ajudaram na proposta pedagógica do docente nesse cenário.  
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5.3.2.1. Conduta de Colaboração 

Diante da identificação das condutas pela observação on-line, constatamos 

através das unidades de sentido que a conduta de Colaboração foi gerada a partir 

das discussões que existiam sobre os assuntos das videoaulas ou ajuda para a 

resolução de algum assunto tratado nas publicações (Figura 39).  

Dessa forma, percebemos que os alunos utilizaram a conduta de Colaboração 

para buscar um maior esclarecimento das aulas disponíveis no Youtube (10%). Com 

isso, o professor DF utilizou essa conduta para esclarecer alguns questionamentos 

que existiam nos comentários dos alunos nas suas videoaulas (14%). 

 
Figura 39 – Conduta de Colaboração (Youtube DF) 

 
Fonte: Registro do autor /2012 

 

Como a conduta de Colaboração se configura a partir do apoio que existe 

entre os integrantes do cenário, identificamos esses poucos momentos em que essa 

conduta se intensificou no Youtube (Figura 39). Isso com relação às interfaces já 

analisadas, como no Facebook e Blog, quando essa conduta se sobressaiu em 

relação às outras. 
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5.3.2.2. Conduta de Pesquisa 

 Já que a pesquisa é tratada pelo professor DF como a submissão do aluno à 

prática no processo de ensino e aprendizagem, identificamos a partir da imersão nos 

vídeos e da descrição das aulas, que a proposta do professor DF com o uso do 

Youtube era de ensinar os alunos a produzirem e praticarem para a programação.  

 Para tal, suas aulas tinham como objetivo ensinar o passo-a-passo para que 

os próprios alunos desenvolvessem os programas e assim adquirissem as 

competências para aprender a resolver as atividades propostas, visto que, foi 

compreendendo essas ações que definimos a conduta de Pesquisa no cenário do 

Youtube (Figura 40). 

 
     Figura 40 – Conduta de Pesquisa - Descrição de videoaulas (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

Então, detectamos que 95% das publicações das videoaulas mantiveram 

essa proposta de pesquisa no seu formato. Logo, percebemos que seu desenho 

didático nessa interface estabeleceu um padrão quanto a sua apresentação nas 

videoaulas. Foi quase que unânime a identificação da conduta de Pesquisa na 

confecção das suas aulas no cenário Youtube. 
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5.3.2.3. Conduta Afetiva 

Como “os processos de conhecimento dependem profundamente do social, 

do ambiente cultural onde vivemos, dos grupos com os quais nos relacionamos” 

(MORAN, 2008, p.26), a conduta Afetiva no cenário Youtube foi intencionada através 

das subcategorias, como a conduta Afetiva Pessoal e a conduta Afetiva de 

Motivação.  

Por mais que essas condutas tenham sido intensificadas de maneira similar, 

destacamos na análise do conteúdo as unidades de sentido, referentes a cada 

conduta, e levantamos os critérios que possibilitaram essa diferenciação das 

condutas Afetivas no Youtube (Tabela 3). 

Sendo assim, ressaltamos que de todas as condutas destacadas através dos 

comentários no Youtube, a conduta Afetiva foi a mais gerada nos comentários desse 

cenário. Todavia, veremos a seguir os motivos que originaram essas condutas no 

nas videoaulas do professor DF. 

 
5.3.2.3.1. Conduta Afetiva Pessoal 

Ao realizar a análise dos conteúdos nos comentários das videoaulas no 

Youtube, percebemos que a conduta Afetiva Pessoal foi a segunda conduta mais 

gerada pelos alunos na interface (14%). 

Para tal, definimos como conduta Afetiva Pessoal aquelas mensagens com 

expressões espontâneas, que se apresentavam através de saudações, sugestões 

ou críticas às aulas apresentadas pelo docente (Figura 41). 

Observamos nesses comentários que essas expressões pessoais não 

contribuíam para uma proposta de aprendizagem, mas sim para melhorias na 

proposta de ensino e aprendizagem que o professor estabelecia na interface. De 

modo que identificamos essa relação a partir das críticas dos alunos nas primeiras 

videoaulas, onde muitos opinaram através dos comentários sobre a música que não 

cabia na proposta de aula do professor DF (Figura 41). 
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Figura 41 - Conduta Afetiva Pessoal (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 
5.3.2.3.2. Conduta Afetiva de Motivação 

Definimos como conduta Afetiva de Motivação aqueles comentários que 

aspiravam elogios e agradecimentos dos alunos/ interessados para com as aulas 

on-line do professor DF (Figura 42).  

Nesse sentido, verificamos que quase 50% dos comentários se referiam à 

conduta Afetiva de Motivação. Acreditamos que esses comentários não contribuíram 

diretamente para a proposta pedagógica desenhada pelo professor, mas fizeram 

com que esse coreógrafo da aprendizagem se incentivasse a produzir mais aulas. 

Assim angariaria mais adeptos a sua proposta de videoaulas no Youtube.  

Salientamos que a motivação nessa interface partiu mais dos 

alunos/interessados ao incentivar o docente, enquanto nas interfaces Blog e 

Youtube esse incentivo partiu do docente para com seus alunos/interessados. 

 
 
 
 
 
 
 



145 

 

Figura 42 - Conduta Afetiva de Motivação (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 
5.3.2.4. Importantes considerações: as condutas e o cenário Youtube  

Quanto às condutas no cenário Youtube, através da observação on-line e da 

análise de conteúdos, a partir da proposta metodológica de Moraes (1994,1999), 

salientamos que quando apresentadas as videoaulas, o professor DF buscou, além 

dos vídeos, facilitar a compreensão dos alunos com uma breve apresentação. 

Desse modo, identificamos que essa concepção de aula estava descrita no 

mural de cada publicação. Assim, os interessados no conteúdo de cada aula podiam 

ter uma noção prévia do material que assistiriam (Figura 43).  

Outro ponto observado foi a preocupação do professor DF em estar sempre 

respondendo e acompanhando os comentários. Essa sua atitude se refletiu no 

acesso e na visualização de outras pessoas, além de seus alunos, que passaram a 

conhecer o seu trabalho a partir do que desenvolvia e disponibilizava na rede, 

expandindo assim a sua proposta de aula. 

Para favorecer esse acompanhamento on-line, o docente criou um formulário, 

que estava disponível em todas as publicações do Youtube (Figura 44). Caso os 

alunos/interessados não quisessem dispor seus comentários no mural da aula, o 

recurso favorecia a comunicação entre esses atores e o seu coreógrafo, 

possibilitando assim, que essa comunição fosse mais pessoal e restrita. 
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Diante disso, constatamos que a proposta de aula do professor DF no 

Youtube desencadeou ainda mais nesse docente a atuação no cenário on-line. 

Tendo em vista que cada interface detém nuances e características 

específicas, percebemos que foi através das videoaulas e da integração dessa 

interface com outras (Blog, Facebook, Twitter, etc) que o docente se realizou 

enquanto qualidade de conteúdo e interações na Web 2.0. 

 
Figura 43 – Descrição de videoaulas (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

Dessa forma, percebemos esse anseio nas apresentações das aulas no 

cenário Youtube. Todas sempre bem planejadas, organizadas, objetivas e com 

propósitos estabelecidos. Quando dispôs de introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

Assim, para ir mais a fundo no nosso estudo, achamos importante também 

conhecer essa proposta relacionada das interfaces - Blog e Youtube -, fazendo uma 

análise de alguns acontecimentos em que essas aulas on-line se integraram, visto 

que assumiam a função de complementação, quanto à disposição de conteúdos e 

apresentação das aulas.  
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Por isso, resolvemos, no próximo tópico, apresentar a fusão dessa estratégia 

desenvolvida pelo docente, que relaciona a produção de videoaulas no Youtube, 

com uma melhor explicação dessas no cenário Blog. Isso serviu para entendermos a 

coreografia didática on-line do professor DF, integrando essas duas interfaces para 

a proposta de aulas no cenário da Web 2.0. 

 
Figura 44 – Formulário on-line (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

5.3.3. Blog e Youtube: relacionando os cenários 

 Como já apresentamos que o Blog possibilita a conexão de vídeos, imagens e 

texto, e o Youtube ocasiona uma dinamização da aula on-line, através de produções 

livres, entendemos estar diante de um estudo que contempla a integração dessas 

duas interfaces. Então, verificamos a possibilidade de se fazer boas aulas on-line 

com criatividade, percepção e parceria com os usuários que frequentam esses 

cenários. 

 Para melhor conhecermos essa proposta, recorremos a uma análise 

aprofundada desses cenários, observando todas as características que envolviam 

esses ambientes on-line. Restringimo-nos as últimas publicações de 2012, quando o 

professor DF disponibilizava no Blog videoaulas criadas e publicadas no Youtube.  
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Com isso, verificamos através dos comentários, apresentações e publicações 

nos murais existentes nas interfaces, a complementaridade que existia na estratégia 

do docente ao articular seus conteúdos nesses cenários: Blog e Youtube (Figura 

45). 

 
Figura 45 – Integração de aulas: cenário Blog e Youtube (professor DF) 

 

            Fonte: Registro do autor /2012 

  

Para isso, recorremos a duas entrevistas com o professor DF, onde 

identificamos que o mesmo percebeu, através dessa atuação, uma melhora na sua 

proposta de aula on-line. Para o professor, o seu desenho didático ficou mais nítido 

na rede, quando passou a criar as videoaulas no Youtube e integrá-las ao Blog, para 

melhor explicar essas aulas e estabelecer uma comunicação mais estratégica sobre 

os conteúdos (Quadro 8).   

 
Quadro 8 – Uso das interfaces 

 
“Desde 2007 tenho o Blog, mas apenas unindo com as videoaulas foi que eu 
atingi o que queria: ter uma audiência maior das aulas. Com o Youtube pude 
de maneira mais natural ajudar outras pessoas a aprenderem”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 



149 

 

 De fato, nas nossas análises verificamos que a performance do docente 

desencadeou um melhor reconhecimento do seu trabalho na Web 2.0, mesmo não 

distinguindo fisicamente quem seriam esses seus novos “alunos”. Percebemos que 

a rede possibilitou uma afetividade e cumplicidade para as produções e o desenrolar 

de novas aulas nesses cenários. Isso se refletiu quando identificamos uma grande 

intensidade das condutas Afetivas, principalmente no Youtube (Tabela 4) quando o 

professor DF recebeu a opinião sobre as suas aulas e sugestões para as próximas.  

 

Tabela 4 – Recorte das condutas Afetivas: cenário Blog e Youtube 

Cenário Youtube Cenário Blog 

 

Conduta Afetiva 

Motivação – 45,5%  

Conduta Afetiva 

Motivação –13% 

Pessoal – 20% Pessoal – 20% 

Fonte: Registro do autor /2012 

  
Para motivar o aluno a essa participação on-line, o professor buscou 

“recursos que sensibilizem este aluno e que cative o mesmo a participar e a interagir 

nas atividades propostas” (GRASSI, 2006, p.76). Por isso, através dessas condutas 

Afetivas, também diagnosticamos uma importante mudança na postura do docente 

quanto à apresentação de suas aulas on-line. Isso quando o professor DF recebeu 

críticas por conta de uma música que escolheu como fundo das suas primeiras aulas 

(Figura 46) e nesse momento acatou os comentários e sugestões, utilizando outras 

músicas que caberiam mais na sua proposta on-line.  

Desse modo, salientamos que foram muitos os comentários identificados nas 

videoaulas do Youtube: 239 mensagens nas 22 videoaulas. Porém, percebemos que 

esses não geraram discussões “ricas” e produtivas sobre os temas abordados nas 

aulas on-line. A maioria se referia a elogios ao material produzido pelo professor DF 

(Figura 42).  

Na verdade, não estamos desqualificando o teor das discussões existentes 

nas aulas do Youtube, apenas, diante dos dados colhidos, percebemos que foram 

poucos os momentos em que identificamos essas interferências dos alunos 

relacionadas àquelas questões abordadas nas videoaulas do professor DF. No 
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entanto, no Blog do docente, mesmos identificando poucos comentários, verificamos 

mais discussões que contemplaram aqueles temas apresentados nas aulas on-line. 

Tudo isso se refere à análise das estratégias do docente nesses dois cenários. 

 
Figura 46 – Críticas às videoaulas (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

Por fim, percebemos que houve uma complementaridade na proposta de aula 

do docente nessas duas interfaces: Blog e Youtube. As aulas on-line do professor 

DF tiveram destaques na medida em que se tornaram visualmente mais atrativas e 

dinâmicas, o que favoreceu a sua apresentação para com os alunos/ interessados 

nos temas disponíveis.  

Dessa forma, observamos que cada interface ocasiona condutas específicas. 

Quando relacionadas, desencadeiam resultados fantásticos e positivos na proposta 

de aquisição do conhecimento. Vimos, através dessas análises e resultados, que 

todo esse espetáculo dependerá de como o professor planeja, põe em cena e como 

os alunos reagem as estratégia pedagógicas propostas pela coreografia didática on-

line desse docente.  
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Nesse caso, compreendemos que o desenho didático do professor DF se 

intensificou a partir da identificação dos níveis das coreografias didáticas on-line nos 

cenários: Blog e Youtube.  

A seguir, destacamos essa sua atuação, detalhando cada nível intensificado 

nessas duas interfaces. 

 
5.3.4. As coreografias didáticas on-line: cenário Blog e Youtube. 

 Conhecidas as condutas que são geradas a partir do Blog e Youtube, através 

da observação on-line, bem como análise das nuances que compõem a estratégia 

didática do professor DF ao integrar esses dois cenários, apresentamos nesse 

tópico a proposta das coreografias didáticas on-line nessas interfaces. Para isso, 

detalharemos também os momentos em que identificamos sua intensidade a partir 

de cada nível que compõe as coreografias didáticas. 

 Desse modo, ao descobrimos que o docente recorre à integração dessas 

interfaces na sua atuação on-line, apresentamos uma análise da proposta 

coreografada do professor DF nesses cenários. Ao mesmo tempo, nosso intuito 

também será de conhecer se o que o professor propôs através das suas aulas on-

line, utilizando o Blog e Youtube, ocasionou o interesse nos alunos/interessados 

para uma proposta de ensino e aprendizagem através das suas publicações.  

 Para isso, identificamos, a partir das análises dos conteúdos nos cenários da 

Web 2.0 e da segunda entrevista com o professor DF, realizada em outubro de 2012 

(Apêndice C), que sua proposta contemplou os níveis que correspondem às 

coreografias didáticas on-line na antecipação (1), colocação em cena (2) e através 

do produto da aprendizagem (4). Digamos que, até mesmo, de maneira bem mais 

organizada e planejada do que no cenário Facebook (GA).  

Sendo assim, buscamos responder a dois dos nossos objetivos específicos, 

como compreender a intenção educativa dos professores com o uso das interfaces 

da Web 2.0 para atividades semipresenciais na antecipação das coreografias 

didáticas propostas (1) e mapear as estratégias propostas pelo professor em suas 

antecipações em relação à proposição de atividades de Colaboração, Pesquisa e 

Autoria por seus alunos através das interfaces da Web 2.0 (2). 
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Por esse motivo, a seguir apresentamos como esses níveis, que compõem as 

coreografias didáticas on-line, foram tratados pelo docente, na sua proposta 

pedagógica que integra os cenários Blog e Youtube. 

 
5.3.4.1. Antecipação 

 Diante dos dados coletados a partir da segunda entrevista com o professor 

DF (Apêndice C), compreendemos como se relacionavam os níveis das coreografias 

didáticas on-line. Assim, apresentamos nesse primeiro momento, a relação dos 

resultados advindos dessa entrevista, quando compreenderemos o nível da 

antecipação gerado na proposta do professor DF. 

 Segundo Silva (2012) a antecipação é  

 
uma ação complexa, não significando, necessariamente, que seja 
difícil, pois neste componente o docente escolherá o ritmo da dança, 
ou seja, os momentos mais adequados para determinadas 
estratégias didáticas on-line (p.50). 

 
Por isso, o nível da antecipação se relaciona a forma como o docente planeja 

e antecipa as suas ações de aula, levando em conta o processo de ensino e a 

aprendizagem.  

Nesse sentido, percebemos nas análises que o professor DF se deparou há 

pouco tempo com uma realidade nova de aula no ambiente on-line, integrando os 

cenários Blog e Youtube. Sua atuação se restringia apenas ao Facebook e ao Blog, 

de maneira particular e restrita a seus alunos. Ao verificarmos nossas análises, 

percebemos que esse não detinha de muito conhecimento técnico para atuar nessas 

interfaces. De modo que a sua proposta pedagógica era ocasionada de acordo com 

sua perspectiva e atuação do ensino presencial.  

Diante dos registros e do material observado, somente em meados de 2012, o 

professor DF aprofundou a sua atuação com as videoaulas no Youtube. Assim, 

descobriu seu potencial criativo para inovar e expandir as suas aulas on-line.  

Logo, através dos acessos e acompanhamentos que realizamos nas 

interfaces, bem como a análise da entrevista realizada com o professor DF, 
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percebemos o seu desejo de melhor expandir a sua estratégia pedagógica na rede 

(Quadro 9), o que desencadeou outras possibilidades de tratar o conhecimento com 

os seus alunos do ensino presencial, assim como atender novos alunos na Web, os 

quais nunca tivera contato físico, mas sim uma relação virtual. 

 
Quadro 9 – Uma nova proposta de aula (Blog e Youtube) 

 
“estava cansado de está trabalhando com os alunos e o conhecimento está 
restrito a sala de aula. Por isso, optei em fazer diferente. A iniciativa partiu de 
mim (...) gostaria de poder, da maneira mais natural possível, ajudar outras 
pessoas a aprenderem”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

 
 Diante desse anseio para uma nova proposta de ensino on-line, o docente 

planejava e criava as sequencias de videoaulas no Youtube. O mesmo fez uso de 

outras interfaces para tornar conhecidas as suas aulas, como o Blog (para melhor 

explicar e integrar as videoaulas), o Facebook (repassando para os seus grupos os 

links de aulas, a fim de tornar conhecido o seu canal e gerar discussões dos temas), 

o Twitter (divulgar aulas na rede) e Wikipédia (para referências e aporte teórico). 

 Para isso, nos três temas de aulas analisados no Youtube, percebemos que o 

docente estabelecia sempre uma sequencia de videoaulas sobre os temas 

específicos (Quadro 10). Dessa maneira, adotava roteiros que estabeleciam sempre 

algumas estratégias, como: limitar para 10 minutos a sua apresentação por aula; no 

término de cada videoaula, utilizar uma chamada para a próxima; e no mural das 

suas publicações, sempre apresentava um link referente a algum post do Blog que 

se relacionava ao assunto da aula.  

 
Quadro 10 – Modelo de aula 

 
“hoje percebo, o que chama mais atenção é se o curso ou material tiver uma 
sequencia lógica (...) tento ser o mais objetivo possível nas aulas, por isso 
marco sempre essas aulas. Elas não passam de 10 minutos (...) me preocupo 
com o material. Por isso, tento fazer a edição do vídeo para torná-lo mais 
objetivo, simples de compreensão”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 
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 Dessa forma, de acordo com o que analisamos até o momento, essas 

estratégias propostas pelo professor DF no Youtube foram fundamentais para o 

sucesso das suas aulas on-line. Porém, ressaltamos que a sua atuação ficou mais 

nítida e de fácil compreensão para o aluno quando uniu as videoaulas do Youtube 

às publicações no Blog. Quando passou a integrar essas interfaces, o docente, de 

forma clara e objetiva, explicava detalhadamente no Blog a apresentação das 

videoaulas, e nas videoaulas, solicitava o acompanhamento das publicações de seu 

Blog (Quadro 11). 

 
Quadro 11 – Estratégia de aulas do professor DF 

 
“no Blog, faço os posts pensando no público da internet. Não sou tão teórico. 
Sou mais imediatista e objetivo. Tento ser informal. (...) No Youtube crio as 
videoaulas, e o Blog utilizo para complementar o que discuto nessas 
videoaulas”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

 
 Nesse contexto que contempla essa relação das interfaces, capturamos 

alguns registros nos cenários on-line através da observação on-line. Em seguida 

analisamos as descrições de todas as publicações, principalmente as últimas de 

2012, através da análise do conteúdo (MORAES, 1994, 1999), onde analisamos a 

forma de atuação do professor DF nesse processo, que se refere à antecipação da 

sua coreografia didática on-line.  

Seja ao planejar a forma sequenciada das videoaulas no Youtube, como um 

pequeno resumo no mural, ou até mesmo a apresentação integrada ao post do seu 

Blog, observamos que as duas entrevistas realizadas com o docente foram decisivas 

para melhor compreensão dessa organização prévia, no que diz respeito às aulas 

on-line, que uniram os cenários - Blog e Youtube - nessa atuação (Quadro 12). 

Desse modo, constatamos que as antecipações do professor DF nas aulas 

que integram o Blog e Youtube, assumiram uma relação de organização e 

planejamento prévio, onde esse diretor da aprendizagem usou como referência a 

sua experiência com o ensino presencial para atuar no universo da Web 2.0. 

Analisando o desenrolar dessas antecipações, estaremos melhor compreendendo 
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todo esse processo pedagógico na etapa que contempla a colocação em cena, 

próximo nível das coreografias didáticas on-line. 

 
Quadro 12 – Planejamento de aulas (Blog e Youtube) 

 
“Meu planejamento não segue nada do convencional, mas tento fazer com que 
os conteúdos sejam expostos de maneira que não entre para o 
entretenimento. Tento se aproximar das pessoas. Tornar o difícil simples”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

  
5.3.4.2. Colocação em cena 

 Como na colocação em cena “o conteúdo deve ser trabalhado para uma 

melhor aprendizagem do alunado, para que ele possa aprender novos passos, ser 

um sujeito ativo, no processo de ensino e aprendizagem” (SILVA, 2012, p.51), 

compreendemos que a atuação do professor DF, ao integrar as interfaces - Blog e 

Youtube -, desencadeou importantes particularidades, como uma atuação mais 

planejada nesses cenários. 

Para tal, salientamos que nas coreografias didáticas on-line, a colocação em 

cena é o momento em que o diretor da aprendizagem torna coerente o planejamento 

e a prática no processo de ensino e aprendizagem. Isso quer dizer que é o momento 

em que o docente torna real e visível para os seus alunos/interessados a sua 

proposta de aula, a qual tem em mente, a fim de que seus atores possam atuar de 

acordo com a sua regência e instrução no ambiente on-line. 

Ao dotar da análise das publicações e mensagens (MORAES, 1994,1999), 

resgatamos algumas pretensões do professor DF quanto a sua proposta de aula no 

Blog e Youtube. Observamos que essa proposta de videoaulas partiu da iniciativa do 

docente em inovar na sua atuação pedagógica (Quadro 9) e ,assim, poder estar 

mais próximo e contribuir com os seus alunos do ensino presencial. Com o objetivo 

de que essas aulas pudessem ajudar os seus alunos ou outros interessados a 

conhecer, manusear e praticar programas na área de programação (Quadro 13).  
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Diante dessa pretensão, o docente formatou e dispôs suas primeiras 

videoaulas no Youtube com aporte mais planejado e pensado exclusivamente para 

essa interface, nas quais definimos essas colocações na antecipação (Quadro 10). 

 
Quadro 13 – Percepção do professor DF  

 
“através das aulas, tento beneficiar os meus alunos e outros que estejam 
interessados sobre o tema, esteja ele em qualquer lugar (...) que procuram 
esses meus materiais por uma necessidade pessoal e até mesmo 
profissional”.  
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

 
 Por isso, nas primeiras aulas analisadas e postas em cena pelo docente, 

identificamos que seu planejamento de aula sofreu algumas interferências diante de 

algumas sugestões dos alunos/interessados. De modo que o professor DF assumiu 

a postura de “facilitador da aprendizagem” (MASSETO, 2000, p.142), onde na figura 

42 resgatamos a grande ocorrência de elogios ao trabalho do docente e críticas 

quanto à música escolhida pelo mesmo, nas suas primeiras videoaulas.  

Como a ação de ensinar é medida a partir do resultado bem-sucedido, e não 

pela transmissão de conteúdos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002), esse fato 

possibilitou uma atenção especial do professor DF aos comentários dos 

alunos/interessados nas suas videoaulas, passando a tê-los como termômetro de 

audiência e referência da sua atuação na rede. Passando, assim, a construir 

melhores materiais, bem como dispor de sugestões de conteúdos para construção 

de novas videoaulas (Quadro 14).  

 
Quadro 14 – Forma do professor DF de mensurar a qualidade das aulas 

 
“para cumprir o conjunto de aulas que imaginei, lanço as videoaulas e vou 
medindo de acordo com os comentários. (...) Isso faz com que eu melhore a 
cada nova aula. É um novo conhecimento adquirido”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 
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 Desse modo, é importante ainda relatar que outro desafio do professor DF 

nas suas colocações em cena foi quando identificou um aluno, da graduação 

presencial, surdo-mudo. Tal descoberta fez com que o docente adotasse videoaulas 

com legendas. Tornando o seu material mais acessível a todos aqueles interessados 

na rede (Quadro 15). 

 
Quadro 15 – Utilização da legenda nas videoaulas 

 
“(...) descobri um aluno com deficiência auditiva, por isso passei a utilizar a 
legenda nas minhas aulas”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

 
 Tentando adequar-se a todos essas eventuais descobertas de atuação na 

rede, logo após a primeira sequência integrada de aulas no Youtube com a 

publicação no Blog, o professor DF ficou muito satisfeito quanto ao retorno que 

essas atuações relacionadas proporcionaram ao seu trabalho como docente atuante 

no cenário da Web 2.0, já que na época em que o docente só utilizava o Blog, não 

visualizava os retornos dos alunos/interessados quanto à proposta de aula 

disponível.  

Foi apenas quando passou a utilizar o Youtube, que o professor DF percebeu 

que seu desenho didático estava agora funcionando de acordo com a proposta de 

aula desejada, com a audiência e participação desses atores.  

Então, esse professor disponibilizava as videoaulas no Youtube e as 

publicações no Blog na medida em que debatia um assunto em sala de aula, com os 

alunos do ensino presencial. Os alunos não eram obrigados a participar dessas 

aulas on-line. No entanto, essas serviam mais como um recurso disponível para 

ajudá-los no processo de aprendizagem, ou seja, como uma referência para se 

construir o conhecimento (Quadro 16). 
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Quadro 16 – Confecção de aulas on-line 

 
“os materiais que disponho nas interfaces são sugestões para os alunos. Não 
uma obrigação (...) as aulas agregam valor para o aluno que estuda. De 
maneira mais rápida ele assimila e compreende os assuntos”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

  
Sendo assim, salientamos que a disponibilização dos assuntos de cada 

videoaula no mural do Youtube e publicações no Blog favoreceram a esse desenho 

didático, a partir da proposta pedagógica das coreografias didáticas on-line. Na 

figura 47 resgatamos um exemplo de como as descrições de aulas eram postas em 

cena pelo docente, a fim de tornar mais compreensível o assunto para os 

alunos/interessados.  

 
Figura 47 – Descrição de aulas no mural (Youtube DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

Diante desse recorte, percebemos que a coreografia didática on-line do 

professor DF, no momento em que foi colocada em cena a sua proposta de aula, 

sofrera algumas mudanças daquelas planejadas na antecipação. Entretanto, 
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constatamos que essas permitiram ao docente um olhar mais cauteloso, criativo, 

perceptível e objetivo ao atuar integrando os cenários: Blog e Youtube. 

 
5.3.4.3. Produto da Aprendizagem 

 Ao ter conhecimento de como o professor DF antecipa as suas ações antes 

de atuar nos cenários Blog e Youtube, além de compreender que a sua colocação 

em cena visa parâmetros que levam em conta a participação dos 

alunos/interessados no decorrer das suas atuações nessas interfaces, é chegado o 

momento de entendermos como esse docente compreende o produto da 

aprendizagem da sua coreografia didática on-line, diante dos retornos nas interfaces 

e da atuação dos seus atores (alunos/interessados). 

 Como é no produto da aprendizagem que o professor tem a percepção se sua 

coreografia didática on-line realmente desencadeou nos alunos/interessados a 

proposta de ensino e aprendizagem, ressaltamos que ao analisar esses dois 

cenários integrados, essa resposta nos veio ao visualizarmos os comentários das 

videoaulas e publicações no Blog. 

 Diante de uma aprendizagem que é “desenvolvida por meio de operações 

mentais e/ou práticas pelos discentes” (SILVA, 2012, p.53), observamos que no 

decorrer das análises das mensagens no Blog e no Youtube, houve muitos 

comentários de agradecimentos e elogios às aulas on-line do professor DF (Figura 

38). Por esse motivo, tendemos a ver esse retorno através dos comentários como 

sendo uma maneira do docente mensurar sua desenvoltura na sua atuação nesses 

dois palcos. Seja ela de forma particular ou integrando as interfaces. 

 Nesse sentido, nas entrevistas que realizamos com o professor DF, 

identificamos que sua coreografia didática on-line despertou nos seus alunos do 

ensino presencial o interesse para a confecção de aulas on-line. Assim, o professor 

passou a ser referência para os seus alunos da graduação presencial, quando 

estimulava seus atores a criarem na rede e assim construírem o seu próprio 

portfólio, utilizando as interfaces da Web 2.0 (Quadro 17).  
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Quadro 17 – Motivação para os alunos 

 
“os alunos ficam impressionados porque o professor deles não se relaciona 
apenas na sala de aula ou faculdade (...) tento estimular eles para que tentem 
fazer o mesmo tipo de aulas. Apareçam para o mundo utilizando os recursos 
da internet”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

 
Desse modo, o professor DF também foi referência de outros alunos que não 

faziam parte do seu convívio do presencial, apenas virtual. Mesmo estabelecendo 

essa relação acadêmica informal, o docente extrapola as relações habituais de 

ensino e aprendizagem e passa a adotar uma coreografia didática on-line disponível 

e aberta a todos da Web 2.0. 

Por isso, todas as descobertas desse estudo, advindas da análise do 

conteúdo através da observação on-line e entrevistas, acarretaram em uma proposta 

coreografada do professor DF, fruto do seu compromisso com seus alunos e a 

profissão. De modo que o docente tem pretensões de expandir sua proposta de 

ensino, pois sente satisfação em atuar nos cenários: Blog e Youtube (Quadro 18). 

 
Quadro 18 – Pretensões do professor DF 

 
“ tem a meta de ser o melhor professor de videoaulas (...) acho prazeroso 
fazer as videoaulas e assim ajudar os outros”. 
 

Fonte: Entrevista 2 /professor DF 

 
Nesse contexto, percebemos que os produtos da aprendizagem nos cenários 

Blog e Youtube se apresentaram de forma mais implícita e intrínseca, quanto a 

intensificação dos níveis das coreografias didáticas on-line. Como exemplo, a 

colocação em cena do professor DF, quando o mesmo confeccionava e 

disponibilizava suas aulas aos poucos nesses cenários, a fim de conhecer sua 

aceitação e estabelecer novos critérios para a produção das próximas aulas (Quadro 

14). 
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Assim, verificamos que o desenho didático estabelecido pelo docente, ao 

integrar essas interfaces, seguiu um planejamento que angariou resultados positivos 

que se refletiram através dos comentários das videoaulas e publicações no Blog, 

visto que percebemos de forma mais clara os níveis das coreografias didáticas on-

line e, consequentemente, compreendemos como foi estabelecida a atuação do 

professor DF, de acordo com a sua proposta de aula no Blog e Youtube.  
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Diante da motivação de já ter trabalhado com professores do ensino superior 

presencial que ansiavam pelo uso das TDICs na sua proposta de ensino e 

aprendizagem na Web 2.0, assim como o meu desejo de identificar novas propostas 

pedagógicas on-line para esses alunos na semipresencialidade, resolvemos fazer 

uma estudo que resgatasse uma análise da coreografia didática on-line de um 

professor universitário que possuía uma proposta pedagógica em algumas 

interfaces, com o intuito de complementar suas aulas presenciais através desses 

cenários.  

Diante dessa perspectiva, pretendíamos também conhecer as condutas 

geradas através da interação existente entre o professor e seus alunos nas 

interfaces que utilizava. A princípio, definimos para esse estudo a identificação de 

três condutas: Colaboração, Pesquisa e Autoria.  

Para isso, fizemos o estudo piloto da atuação desse professor, denominado 

professor DF, após verificarmos alguns grupos que detinha no Facebook. Decidimos 

pelo Grupo Algoritmos (GA) como cenário desse estudo, ao diagnosticarmos, 

através da primeira entrevista e análise dos registros, que esse grupo foi criado para 

uma melhor comunicação do professor DF (diretor da aprendizagem) com seus 

alunos (atores na proposta de ensino), durante a disciplina Algoritmos. Esses 

estudantes estavam matriculados em três turmas distintas, na mesma IES 

presencial, de modo que esse professor teria que atuar, no semestre de 2011.1, com 

aulas que correspondessem à mesma disciplina.  

Desse modo, tivemos como objetivo principal para esse estudo investigar 

como as coreografias didáticas on-line de professores do ensino superior, com 

atividades utilizando as interfaces da Web 2.0, proporcionam Colaboração, Pesquisa 

e Autoria em seus alunos.  

Dessa forma, aprofundamos nossas análises nos detendo a conhecer todas 

as mensagens e comentários do professor e seus alunos, através da observação on-

line. Também realizamos entrevistas com o docente para compreender as nuances 

que envolveriam essa sua estratégia didática na interface e assim conhecer como 

esse descreveu o seu desenho didático on-line, melhor identificando os níveis que 

compõem as coreografias didáticas on-line. 
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Nesse sentido, fizemos uma análise do conteúdo dessas mensagens e 

categorizamos as unidades de sentido, que envolviam esse cenário, e as 

entrevistas, de modo que definimos as condutas ocasionadas a partir das interações 

do professor DF e dos seus alunos, além dos níveis que compõem as coreografias 

didáticas do docente.  

Como a priori objetivamos conhecer apenas três condutas nas nossas 

identificações no GA (Colaboração, Autoria e Pesquisa), salientamos que esse 

estudo desencadeou novas descobertas de condutas, onde surgiram outras 

categorias e subcategorias das condutas nessa interface. 

Para tal, observamos que a atuação do professor na Web 2.0 se estendia a 

outros ambientes, nesse caso no Blog e Youtube. Assim, resolvemos ampliar nosso 

estudo, a fim de descobrir como ocorriam as coreografias didáticas on-line do 

professor e quais foram as condutas geradas pelos alunos nos três cenários: 

Facebook, Blog e Youtube. 

Nesse contexto, focamos em nossos objetivos específicos que visavam 

compreender a intenção educativa do docente com o uso das interfaces da Web 2.0 

para atividades semipresenciais na antecipação das coreografias didáticas 

propostas (1); mapear as estratégias propostas pelos professores em suas 

antecipações em relação à proposição de atividades de interação que geram a 

Colaboração, Pesquisa e Autoria nos seus alunos através das interfaces da Web 2.0 

(2); e, por fim, verificar os tipos de condutas que ocorrem nas interações entre 

alunos e professores em interfaces da Web 2.0 (3).  

Buscando investigar essa proposta de atuação do docente nos cenários aqui 

apresentados, constatamos que em cada um desses o docente manteve um 

desenho didático específico, identificado nas análises das coreografias didáticas on-

line. No Blog e Youtube verificamos o uso dessas interfaces de maneira 

complementar, quando fizemos essa análise de forma integrada. 

Sendo assim, salientamos que ao analisar o GA e suas interações, como os 

comentários das publicações no Blog e videoaulas do Youtube, percebemos que 

cada interface favorece uma conduta específica. Por isso, relatamos que esse 
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estudo nos proporcionou conhecer algumas possibilidades de atuação na Web 2.0, 

tendo em vista as nuances que envolvem cada um desses cenários analisados. 

Para isso, ressaltamos que no Facebook as ações que remeteram a todas 

essas condutas ou ações pedagógicas promoveram tanto nos alunos (27%) quanto 

no professor DF (21%), mais condutas de Colaboração. No cenário Blog, 

identificamos que a proposta do docente desencadeou mais a conduta de Autoria 

(40%), e nos alunos foram geradas mais a conduta de Colaboração (47%). Já no 

Youtube, verificamos que as ações do professor se intensificaram nas publicações a 

conduta de Pesquisa (95%). Entretanto, nos comentários e mensagens analisadas 

pudemos perceber que as discussões geraram no professor a Colaboração (14%) e 

nos alunos a conduta Afetiva de Motivação (45,5%).  

Desse modo, as descrições das condutas mudavam de acordo com o cenário, 

já que cada uma das interfaces detém características específicas. Com isso, as 

condutas de Colaboração, Pesquisa e Autoria, destacadas a priori para esse estudo, 

foram intencionadas. A conduta de Colaboração e a conduta de Pesquisa foram 

ocasionadas de forma mais vibrante em todos os cenários. Logo, surgiram também 

outras condutas, como a conduta Afetiva (Afetiva Pessoal e Afetiva de Motivação), a 

conduta Informativa (Informativa de Entretenimento, Informativa Institucional, 

Informativa Acadêmica e Informativa da Disciplina) e a conduta de Reflexão. Todas 

foram intensificadas de maneiras distintas, por professor e alunos, ao se relacionar 

essas interfaces. 

Nas condutas Afetivas, identificamos o seu maior destaque nos cenários Blog 

e Youtube (Tabela 4). Já as condutas Informativas, foram ocasionadas apenas no 

Facebook e Blog, mais precisamente através das condutas Informativa Institucional 

e Informativa Acadêmica.  

Durante as análises no Blog e Youtube, percebemos também a existência da 

conduta de Reflexão, que nos possibilitou o seguinte questionamento: a conduta que 

o professor intenciona na interface nem sempre é possível de mensurar por estar 

intimamente relacionada a outras condutas, como a ‘reflexão’ por exemplo. Dessa 

forma, essa intenção pode gerar condutas diversas nos alunos, como a Pesquisa, 

colaboração, afeição, questionamentos, etc. 
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Além do mais, percebemos que os resultados serviram para identificar uma 

importante hipótese: a interface influencia no tipo de conduta que vai ocorrer.  

Nesse caso, o Facebook que tem a afetividade e a aproximação entre seus 

usuários como característica, por dispor de recursos que facilitam a comunicação 

entre os membros e a formação de comunidades virtuais, que se integram e formam 

grupos específicos de discussões, pode promover mais conduta de Colaboração. Já 

um Blog, por suas características que remetem ao usuário fazer seu próprio diário 

digital e assim expor pontos de vistas pessoais, pode desencadear mais condutas 

de Autoria nas publicações e, consequentemente, gerar mais condutas de 

Colaboração a partir das discussões.   

Em meio a esse contexto de descoberta das condutas nos cenários 

Facebook, Blog e Youtube, podemos dizer que esse estudo nos permitiu conhecer 

estratégias interessantes do professor DF em sua atuação nessas interfaces. No 

entanto, só depois das entrevistas e análises das coreografias didáticas on-line, 

compreendemos como esse coreógrafo pensa na sua atuação em cada um desses 

cenários. 

Para tal, gostaríamos de resgatar a hipótese do nosso estudo, que seria ao 

propor atividades utilizando as interfaces da Web 2.0, professores do ensino 

superior promovem estratégias didáticas que contribuem para a Colaboração, 

Pesquisa e Autoria do aluno da graduação presencial, visto que suas condutas são 

intencionais.  

Desse modo, em resposta a essa hipótese, passamos a compreender as 

coreografias didáticas on-line do professor DF nos cenários - Facebook (GA), Blog e 

Youtube -, com atuação integrada. 

Podemos dizer que o desenho didático, munido da coreografia didática on-line 

do professor DF, assumiu no Facebook uma proposta pedagógica desencadeada de 

maneira totalmente intencional na rede. Observamos, através das entrevistas 

realizadas com o docente, que sua atuação nessa interface não deteve de nenhum 

planejamento prévio. Tendo em vista o grande número de interações dos alunos do 

GA, identificamos que esses estudantes desenvolveram uma proposta de aula on-

line que acabou dando certo.  
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Para isso, o professor DF deu o primeiro passo e os alunos assumiram a 

escolha dos passos da dança, algumas vezes orquestrada pelo docente de forma 

tímida, outras por seus monitores. Porém, percebemos que os alunos do GA 

assumiram uma postura autônoma e de colaboração na interface, o que permitiu o 

sucesso das interações e o desenrolar diferenciado de condutas.  

Já nas coreografias didáticas on-line do Blog e Youtube, verificamos que a 

estratégia do professor DF começou a ser posta em cena há pouco tempo, porém 

identificamos que essa performance aconteceu de forma mais planejada e muito 

mais abrangente, envolvendo de forma mais qualitativa os alunos ou outros que 

estariam interessados nos temas. 

Assim sendo, ressaltamos que ao trabalhar os cenários Blog e Youtube de 

forma integrada, o docente adota um planejamento de aula on-line nas suas 

antecipações. Além disso, também passa a acompanhar as colocações em cena das 

suas aulas, mensurando a qualidade das suas produções através dos comentários 

disponíveis e dos retornos dos formulários que dispôs no mural das videoaulas e 

publicações no Blog. 

Por esse motivo, esse estudo contribuiu para constatarmos que a coreografia 

didática do professor com as interfaces da Web 2.0 se amplifica. Isso porque não se 

reduz ao ambiente de sala de aula, nem tão pouco aos seus alunos.  Sua proposta 

on-line passa a ser disponível a todos que se interessarem sobre os temas. 

Acarretando assim uma nova proposta de atuação pedagógica, a qual intitulamos 

como “Coreografia Didática 2.0”. 
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ANEXO A – Conscientização dos alunos quanto aos assuntos que dispõem 
no GA 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

ANEXO B – Conduta Informativa Institucional (GA) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 
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ANEXO C – Interações no Grupo Algoritmos (2013.1) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 

 

 

ANEXO D – Conduta Afetiva de Motivação (Blog professor DF) 

 

Fonte: Registro do autor /2012 
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO ENTREVISTA COM 
PROFESSOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA - 
EDUMATEC 

Caro Professor DF,  

para que possa desenvolver o piloto de minha pesquisa de Mestrado solicito sua 

colaboração no sentido de responder essas questões, que possuem a finalidade de 

conhecer como é sua atuação e de seus alunos utilizando as redes sociais para 

ensinar e aprender. 

Como já havia comentado, meu projeto é intitulado: “As coreografias didáticas on-

line no ensino superior: possibilidade de Colaboração, Pesquisa e Autoria 

utilizando os recursos da Web 2.0”. 

Diante disso, tenho como objetivo analisar as atividades propostas por professores 

nas redes sociais e sua relação com a geração, nos alunos, de ‘condutas’ de 

Autoria, Pesquisa e Colaboração neste espaço. Para isso, também preciso analisar 

o planejamento das atividades docentes, com o uso desses recursos, nas propostas 

para atividades com sua turma de alunos. 

Gostaria de ressaltar que a sua identidade e de seus alunos serão mantidas em 

sigilo e que as informações coletadas serão utilizadas apenas para este estudo de 

mestrado e suas respectivas publicações consequentes. 

Desde já agradeço pela colaboração e disponibilidade. 

Atenciosamente, 

Luciana Lemos (luciana.evolua@gmail.com) 

(Aluna do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e 
Tecnológica – EDUMATEC) 

Orientadora: Prof.a Dr.a Maria Auxiliadora Soares Padilha 
(dorapadilha@gmail.com) 

 

Caruaru, 26 de dezembro de 2011. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA PRIMEIRA ENTREVISTA COM O PROFESSOR DF. 

 

   

 

1- Que /quais disciplinas você ministra na graduação presencial? 
 

2- Quais recursos (Facebook, Twitter, Orkut, outros) da Web 2.0 você utiliza em 
suas atividades docentes? Por que usa este(s) recurso(s)? 
 

3- Dos recursos citados, qual deles você mais utiliza como atividade? Por favor, 
descreva o porquê e especifique suas vantagens para a aprendizagem dos 
alunos. 
 

4- Como você faz para planejar as atividades propostas utilizando a rede social? 
Favor relatar o percurso do planejamento da atividade. 
 

5- Como você realiza o acompanhamento dos alunos nestas atividades? 
 

6- Essas atividades utilizando os recursos da Web 2.0 servem como avaliação 
da disciplina? Quais critérios são utilizados para a avaliação na utilização 
desses recursos? 

 

7- Você segue algum roteiro antes e/ou durante a atividade na rede social? Por 
favor, exemplifique. 

 

8- Por fim, gostaria que indicasse o acesso da(s) rede(s) social(is), na(s) qual(is) 
trabalha com grupos de alunos, para que possamos analisar as atividades em 
relação a essas “condutas” de Colaboração, Pesquisa e Autoria.  
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tel: 2126-8952 

http://www.ufpe.br/ppgedumatec
mailto:edumatec@ufpe.br


181 

 

APÊNDICE C – ROTEIRO DA SEGUNDA ENTREVISTA COM O PROFESSOR DF. 

 

   

 

1- Por que você usa o Blog como conteúdo de aula? 
 

2- Você disponibiliza ‘aulas’ em seu Blog. Como você planeja essas ‘aulas’ 
pensando na estrutura do Blog? 
 

3- Como você escolhe os conteúdos e materiais para serem colocados no Blog? 
 

4- Como essas aulas no Blog acontecem? 
 

5- Seus alunos têm por obrigatoriedade acessar os materiais que dispõem no 
Blog? 
 

6- Como você escolhe o uso das interfaces que vai usar para as aulas on-line? 
De acordo com seu olhar docente, terias como descrever e identificar a 
interface para cada discussão proposta on-line? (Facebook, Blog, Youtube e 
Twitter) 

 

7- Qual a relação entre as atividades presenciais de sua disciplina e as 
atividades on-line?  
 

8- Que mudanças você observa em seus alunos quando usa essas interfaces 
articuladas com o ensino presencial? 
 

9- Como estamos verificando a atuação docente e parceria com seus alunos no 
processo de ensino aprendizagem on-line, terias como disponibilizar a relação 
de alunos 2011.2 (Disciplina Algoritmos) e da(s) turma(s) que você hoje 
trabalha, que tenham conteúdos similares aos disponíveis no seu Blog?! 
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