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RESUMO 

 

 

A grande explosão dos blogs nos últimos anos e o início de seu uso como ambientes 
educacionais, especialmente por comunidades educativas, chamou nossa atenção a 
respeito deste novo espaço virtual de relacionamento e seu impacto na educação. 
Desta forma, nosso objetivo foi investigar o uso dos blogs brasileiros, buscando 
compreender o funcionamento destes espaços virtuais no contexto educacional. 
Identificamos tipos de blogs de acordo com seu uso e analisamos seus 
funcionamentos, a fim de identificar quais ferramentas e estratégias foram usadas 
para o ensino dos diversos conteúdos, bem como quem participou das atividades 
nos blogs. A partir desta análise, sugerimos estratégias de usos educativos dos 
mesmos. Este estudo teve uma perspectiva netnográfica, ou seja, efetuamos uma 
etnografia virtual. Os dados coletados a partir de uma observação evidenciaram que 
os blogs podem ser utilizados como ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, 
podem proporcionar um aumento do tempo pedagógico, sendo espaço abrigador de 
atividades, podem ser um canal de comunicação entre professores e alunos, podem 
criar redes de pesquisa de diversos conteúdos, dentre tantas outras possibilidades 
efetivas de ações inovadoras para a educação. Entretanto, os blogs ainda não 
provocam uma interatividade espontânea por parte dos alunos, que somente se 
manifestam quando solicitados ou se vêem obrigados a fazê-lo. Os professores 
também sujeitos desta pesquisa mostraram-se, acima de tudo, como elementos 
formadores de grandes anéis de interação na web, culminando na criação de 
comunidades virtuais de troca de informações e idéias. Apesar disso, percebemos 
que os blogs ainda são usados de forma muito tímida pelos mesmos. Para que esse 
cenário mudasse seria necessário, primeiramente, o entendimento das suas 
possibilidades educativas e secundariamente, e não menos importante, seria preciso 
que os professores estivessem dispostos a disponibilizar um tempo para dedicar-se 
à criação, utilização e manutenção de seus blogs. Consequentemente, seria de 
fundamental importância conscientizar também os alunos e toda a comunidade 
escolar, que os blogs são espaços que podem trazer grandes quantidades de 
informação (de qualidade), amplas possibilidades de diversão e interatividade e 
ainda podem auxiliar no processo de formação. Essa reflexão conjunta, realizada 
pelos sujeitos envolvidos nas comunidades educativo-educacionais, proporcionaria, 
a nosso ver, uma ampla compreensão dessa nova tecnologia, o que poderia 
culminar no desenvolvimento de metodologias específicas de uso dos blogs para 
uma educação baseada nos pilares da educação do “verdadeiro” século 21. 

 

 

Palavras-chave: blog. comunidade virtual. netnografia. EAD. 
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ABSTRACT 

 

 

The great explosion of blogs and the beginning of its use as an education-
educational environment, especially the use of academic communities, drew our 
attention to the various possibilities of use of them. Our objective was to investigate 
the use of blogs Brazilian, trying to understand the operation of these virtual spaces 
in the educational context. Mapping the types of them, depending on its use and 
analysis, to identify tools, strategies and subject to the teaching of different content 
and from the analysis of use of these, suggest strategies for educational uses of 
them. Therefore, we performed a research in the selected blogs in an ethnographical 
(netnography), or make a virtual ethnography. Data collected from an observation 
showed that the blogs can be used as virtual environments for teaching and learning, 
can provide an increase in teaching time, and space under activities, may be a 
channel of communication between teachers and students, can create research 
networks of different content, among many other possibilities for effective actions to 
innovative education. Meanwhile, yet not cause a spontaneous interactivity by 
students, which only become apparent when it is requested or required to do so. 
Teachers were also subject of this research is, above all trainers as part of large 
rings of web interaction, culminating in the creation of virtual communities to 
exchange information and ideas. Nevertheless, we realize that the blogs are still used 
in much the same timid. To change this scenario would require, first, the 
understanding of their educational opportunities and secondarily and not least, 
teachers would need to were willing to provide a time to engage in creation, use and 
maintenance of their blogs. Therefore it would be of fundamental importance also 
make the students and the entire school community, the blogs are spaces that can 
bring large amounts of information (quality), wide scope of entertainment and 
interactivity and can assist in the training process. This joint reflection, held by 
individuals involved in community education, educational offer, in our view, a broad 
understanding of this new technology, which could culminate in the development of 
specific methodologies for the use of blogs for education based on the pillars of the 
education of ”true” century 21. 

 

Keywords: blog. virtual community. nethnography. EAD.
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CAPÍTULO 1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 
 

1.1 Da minha trajetória profissional 

 
 

... Análise de sistemas, engenharia de processos e informática educacional... 

enquanto estava em minha graduação em Informática, percebia que possuía uma 

certa dificuldade em lidar com determinados conteúdos; tal dificuldade tomou 

tamanha proporção que fez com que eu me questionasse se era mesmo dificuldade, 

ou seria apenas falta de competência, e diga-se de passagem, competência aqui 

vem sem nenhuma bagagem pedagógica, pois nessa época Bourdieau, para mim, 

não passava de um ilustre, provavelmente cidadão francês, desconhecido. 

Churumelas pessoais à parte, o fato é que (não sabia bem o quê) me fez 

enveredar pelos múltiplos caminhos da educação, talvez por perceber, de uma forma 

nada-modesta, que alguns professores tinham uma certa dificuldade em passar 

alguns conteúdos para os seus alunos. Achava eu que faltava um pouco de didática, 

apesar de não saber o que era a mesma. 

Finalmente, ao chegar nas teorias educacionais, observei que poderia (ao 

menos tentar) conjugá-las com alguma ferramenta tecnológica que a informática nos 

proporciona, tive contato com algumas plataformas de ensino a distância e também 

com algumas ferramentas que permitiam o andamento e acompanhamento de 

cursos de uma forma tanto síncrona quanto assíncrona. Ao aprofundar meus 

estudos nesse (para mim) novo segmento, descobri o blog; nesse momento, a 

lâmpada que se faz presente quando achamos que fizemos uma grande descoberta, 

acendeu. 

Pronto! Estava decidido, eu iria estudar o blog como ambiente virtual de 

aprendizagem. E daí nasceu (e vale não só dizer, mas, carece enfatizar, foi mesmo 

um parto) a minha monografia de especialização, meu estudo inicial. Porém, ainda 

insatisfeita com meus estudos preliminares, decidi dar sequência aos mesmos por 

perceber que ainda havia muito a ser explorado, por perceber que a inserção da 

tecnologia na educação é algo de uma amplitude muito grande e que, 

consequentemente, levaria muito tempo e pesquisa para ser discutida numa 

monografia. 
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Mesmo assim, os resultados obtidos nessa breve pesquisa nos mostraram 

que apesar dos blogs não terem sido construídos com fim educacional, assim como 

tantas outras ferramentas que não foram, como por exemplo, aplicativos do tipo 

Word, Excel, entre outros, quem vai ditar se é realmente educativo ou não 

(parafraseando Paulo Freire) somos nós, professores, partícipes diretos do (não 

necessariamente) doloroso processo de ensino-aprendizagem.  

Ficou evidenciado na minha monografia de especialização (PESSOA, 2007) 

de curso anterior a este mestrado, que os professores reconhecem a utilidade 

pedagógica dos blogs, entretanto, esbarram em limitações como: falta de acesso e 

falta de domínio do computador, dificuldade de desenvolver atividades com grupos 

que apresentam habilidades diferenciadas, tempo disponível para fazer frente às 

novas exigências e a carência de recursos técnicos para a exploração dos 

benefícios dos blogs. Em contrapartida e apesar de tudo, existe um nicho de 

professores que estão atualizados e integrados com as novas tecnologias de 

informação e comunicação, as TIC. Além disso, mesmo diante deste cenário, 

observamos que começavam a aparecer blogs de escolas e professores no espaço 

virtual. Isto me levou a buscar compreender como e para que estes blogs eram 

usados. Assim, surgiu a idéia deste estudo. 

Observando os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, identificamos 

algumas vantagens que o blog oferece que poderiam auxiliar a minorar os 

problemas encontrados em minha monografia de especialização, como por exemplo: 

é gratuito, amigável, maleável e interativo.  

 

1.2 Características dos Blogs 

 

 

O blog é um espaço online gratuito onde as pessoas têm a possibilidade de 

divulgar suas produções sem ter os custos e as preocupações inerentes à criação de 

um site. Estes custos referem-se a um domínio na internet, ou seja, um endereço 

que precisa de registro e controle de um órgão denominado CGI.BR (Comitê Gestor 

de Internet no Brasil), que totaliza um valor de R$ 30,00 (trinta reais) ao ano1. Depois 

disso, é preciso um local para hospedar o site, ou seja, colocá-lo em um servidor de 

                                                 
1 Valor observado no ano de 2008. 
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grande porte para que o mesmo fique cem por cento do tempo, vinte e quatro horas 

por dia na internet, o que vai demandar um custo mensal de, em média, R$ 30,00 

(trinta reais). Há ainda a opção de provedores gratuitos, que publicam o site em 

espaços limitados de disco (o que limita a quantidade de informação na página e as 

possibilidades de atualização), em troca de espaço, no mesmo, para propagandas 

ou ainda em troca da colocação do nome do provedor no domínio.  É necessário 

também certo cuidado na escolha do servidor, que deve acontecer de acordo com a 

linguagem de programação em que o site é desenvolvido. Por exemplo, se o site for 

desenvolvido em HTML ou em FLASH poderá ser hospedado em qualquer tipo de 

provedor, porém se o site for desenvolvido em linguagens como ASP ou PHP, ou 

seja, se o site for dinâmico, ele precisa de um provedor específico que ofereça 

suporte a este tipo de linguagem. 

Blogs são amigáveis no sentido de que não é preciso ter conhecimento 

nenhum sobre essas linguagens de programação. Não é preciso lidar com códigos e 

sim com roteiros ou menus (passo-a-passo) e com uma interface simples, iconizada, 

onde internautas iniciantes podem efetuar os passos necessários para a criação 

e/ou manutenção de seu espaço na rede. E ainda, por permitir um tipo de linguagem 

mais informal, textos mais curtos, o que, conforme Halliday (1996 apud FRANCO, 

2005), configura-se numa escrita mais amigável. 

Blogs também são maleáveis, pois a sua estrutura está aberta a constantes 

modificações, não somente no seu layout, mas em toda a sua forma e conteúdo, ou 

seja, podemos inserir ou retirar elementos do blog sem alterar (se assim 

desejarmos) os seus objetivos, e sem custo de maneira geral. Em oposição a isto 

temos os sites, onde apenas os desenvolvedores podem fazer alterações, 

normalmente através de um serviço pago. 

 

[...] aqui está o ponto fundamental que difere o blog de uma página pessoal: 
no blog permite-se a participação de terceiros, estabelecendo-se uma 
espécie de diálogo entre o iniciador do blog e a comunidade que visita seu 
espaço. A partir daí a construção do blog passa a ser coletiva aberta e on-
line. Isso não ocorre na construção de páginas pessoais, cuja utilização da 
ferramenta de criação exige conhecimentos mais específicos e tomam um 
tempo maior do internauta (BEZERRA, 2008, online). 
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Um blog é interativo porque permite ampla troca entre os sujeitos, através 

dos comentários, o que não acontece nos sites convencionais. O blog ainda permite, 

se o administrador do mesmo (o dono do blog) desejar, acesso restrito de 

internautas, pré-determinados, assim como uma intranet, onde o conteúdo está na 

rede, mas, apenas quem possui identificação e senha pode acessá-lo. 

Os blogs empreendem novas formas de os indivíduos se movimentarem em 

suas realidades, pois estes indivíduos estão alterados pela amplidão de leituras a 

que têm acesso e pelas ingerências que promovem nos textos lidos. A leitura no 

blog apresenta-se como atrativa porque provoca o usuário a permanecer dentro 

desse espaço e o faz se movimentando em todos os seus recantos.  

 
 

O fluxo de interações nas redes e a construção, a troca e o uso 
colaborativos de informações mostram a necessidade de construção de 
novas estruturas educacionais que não sejam apenas a formação fechada, 
hierárquica e em massa como a que está estabelecida nos sistemas 
educacionais (KENSKI, 2007, p. 48). 

 

 

Segundo Silva (2000, s/d), o termo interativo sofreu um processo de 

banalização e atualmente costumamos chamar de interativo tudo aquilo “cujo 

funcionamento permita ao usuário-consumidor-espectador-receptor algum nível de 

participação, de troca de ações e de controle sobre acontecimentos”. Entretanto, de 

acordo com o próprio Silva (2000), o adjetivo ‘interativo’ [...] qualifica a nova relação 

entre emissão-mensagem-recepção, diferente daquele que caracteriza o modelo 

unidirecional próprio da mídia de massa baseado na transmissão (rádio, cinema, 

imprensa e tv). 

Do termo ‘interação’ surgiu o termo ‘interatividade’ a partir do contexto das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), dita geração digital. Para 

Silva (1998, p. 29), a interatividade está na “disposição ou predisposição para mais 

interação, para uma hiper-interação, para bidirecionalidade - fusão entre emissão-

recepção -, para participação e intervenção”. Ou seja, é mais que apenas uma troca. 

Imaginemos uma grande árvore onde cada galho se comunica com um galhinho 

menor, que por sua vez se comunica com o galho maior e com outro galho ainda 

menor, nos abrindo portas para mais e mais trocas, mais e mais contatos, mais e 

mais comunicação. 
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É  a disponibilização consciente de um mais comunicacional de modo 
expressivamente complexo, e, ao mesmo tempo, atentando para as 
interações existentes e promovendo mais e melhores interações – seja 
entre usuário e tecnologias comunicacionais (hipertextuais ou não), seja nas 
relações (presenciais ou virtuais) entre seres humanos (SILVA, 1999, p. 
155). 

 

Segundo Picanço et al. (s/d), “essa abertura a um “mais comunicacional” 

pode e deve ocorrer em todas as formas de relação, sejam elas presenciais ou não, 

estejam elas utilizando tecnologias hipertextuais ou não, visto que essa 

predisposição é inerente ao ser humano“. 

Já para Lévy (1997, p. 160), “o que caracteriza a interatividade é a 

possibilidade -- crescente com a evolução dos dispositivos técnicos -- de transformar 

os envolvidos na comunicação, ao mesmo tempo, em emissores  e receptores da 

mensagem”. 

Pode-se dizer então que a grande contribuição das novas tecnologias de 
informática e comunicação é que, ao mesmo tempo que elas rompem as 
barreiras espaço-temporais possibilitando a comunicação à distância e em 
tempo real de múltiplos sujeitos geograficamente dispersos, fornecem 
estruturas técnicas para a comunicação e o acesso à informação em rede. 
A possibilidade de trabalho em rede, tanto como estrutura de acesso e  
tratamento da informação quanto como estrutura de intercâmbio e de 
atividade colaborativa, constitui, sem dúvida alguma, a grande qualidade 
dessas tecnologias. Se as estruturas em rede, de complexidades variadas, 
é o fato novo das tecnologias de informática, a atividade em rede é algo tão 
antigo quanto o homem, apenas cerceado pelas condições espaço-
temporais e pelas limitações dos dispositivos técnicos disponíveis, os quais 
no último século evoluíram e continuam evoluindo de forma fantástica. As 
estruturas técnicas de rede permitem implementar formas novas e mais 
complexas de interação social, fazendo emergir a possibilidade da troca 
imediata no ciberespaço. Dessa forma, os indivíduos tornam-se, ao mesmo 
tempo, receptores e emissores, produtores e consumidores de mensagens. 
A comunicação deixa, definitivamente, de ser linear e de mão única, para 
tornar-se poliglota, polissêmica e policêntrica (RICARTE, 2001, online). 

 

A partir das discussões acima apresentadas, este estudo buscou 

compreender o blog na perspectiva da interatividade, como ambiente virtual de 

ensino e aprendizagem, apresentando suas potencialidades e limites. Para isso, 

identificamos as aplicações pedagógicas propostas nos blogs educacionais 

analisados e também o uso dos mesmos como comunidades virtuais colaborativas 

no contexto educacional. Além disso, estudamos tipos de uso do blog em relação 
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aos participantes envolvidos, bem como sugerimos as melhores formas de aplicação 

de blogs educativos. 

 

1.3 Problemática 

 

A possibilidade de criação coletiva, colaborativa ou cooperativa e a 

aproximação de alunos e professores são apontadas como algumas das principais 

contribuições que os blogs podem trazer para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com Bezerra (2008, p. 18), blogs voltados para a educação e 

cultura estão surgindo e sendo utilizados com bastante intensidade, 

 

[...] as experiências com blogs educacionais, no Brasil, vem sendo 
realizadas por instituições de ensino e pesquisa e por professores visando 
os seguintes objetivos: discutir sobre as inserções das novas tecnologias no 
ambiente educacional; criar espaço para desenvolver atividades 
disciplinares com seus alunos; capacitar professores a trabalharem com as 
possibil idades da internet entre outros. 

 

 

A atividade blogueira, ou seja, o exercício de postar conteúdo na internet 

através dos blogs permite ao professor muitas possibilidades de interação e, 

consequentemente, uma ampliação dos encontros presenciais, como por exemplo, 

através dos links deixados pelos alunos e/ou visitantes que comentam no blog. É 

possível segui-los, seja para seus blogs, seus e-mails ou seus perfis em redes 

sociais virtuais, o que possibilita a intertextualidade e uma aproximação maior com o 

aluno e com outros professores.  

O blog permite ainda a publicação de seus textos, a divulgação de projetos 

elaborados em sala de aula, a construção de relatórios das aulas. É o blog como 

canal de comunicação entre professores e seus alunos, haja vista que estamos 

todos em rede. A partir disso, se faz pertinente pensar o uso do blog como ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem. Mas é preciso estar aberto para aprender com os 

próprios alunos e inverter uma relação de saber perpetuada há séculos (LEVISCHI, 

2007). 



 

 

21

Por ser uma ferramenta interativa, os blogs apresentam características 
técnicas que podem ser consideradas pedagógicas, embora não tenham 
sido criadas com este objetivo, que permitem alcançar o letramento digital. 
Como     característica  técnica, os   blogs    apresentam a possibil idade   de 
publicação instantânea, em entradas cronologicamente inversas, permitindo 
a divulgação de textos, imagens, músicas, a capacidade de arquivamento 
de mensagens anteriores, disponível ao leitor, além de hiperlinks, que tanto 
podem, complementar o assunto em debate, quanto relacionar um blog a 
outros blogs. Nos programas específicos para criação dos weblogs, há 
ainda, ferramentas que, apesar de fazerem parte da estrutura técnica, 
podem ser consideradas pedagógicas, se devidamente utilizadas num blog 
que se proponha a trabalhar com aspectos educacionais, que são as 
ferramentas de interação com o público: como o espaço dos comentários, o 
livro de visitas e os murais virtuais (FRANCO, 2005, p. 3). 

 

 

Note-se aqui o grande diferencial dos blogs para as demais ferramentas 

virtuais. Os blogs permitem uma ampla interatividade (observada através dos 

comentários dos visitantes), a possibilidade de publicação quase que imediata dos 

escritos, a constante modificação e atualização, a disposição das postagens em 

ordem cronológica, a quase que ilimitada inserção de aplicativos (gadgets), a 

autonomia oferecida ao usuário que precisa apenas seguir um roteiro.  

Diferentemente disso, as ferramentas disponíveis para desenvolvimento de 

sites e os LMS (Learning Management Systems - Sistema de Gestão de 

Aprendizagem em trabalho colaborativo), ditam o intermédio de profissionais 

tecnicamente especializados para viabilizar sua aplicabilidade. Estes, apesar de 

possuírem algumas características em comum com os blogs, restringem o seu 

conteúdo, alterações e atualizações. 

Segundo Tori (2003), os LMS são sistemas (geralmente baseados na web) 

destinados a gestão de cursos a distância, porém podem ser usados também como 

ferramenta de apoio a cursos presenciais. Oferecem uma ampla variedade de 

recursos, que vão desde a criação de cursos, fóruns, agendas até lousas 

eletrônicas. Esse tipo de sistema pode ser comercializado, mediante licenças anuais 

e também são encontrados gratuitamente, como por exemplo, o Teleduc e o Moodle.  

O fato é que para instalar um LMS, é preciso ser bom entendedor de alguns 

recursos informáticos, como por exemplo, uma base de dados, para que o 

computador onde seja instalado se transforme num servidor web, ou seja, são 

tarefas que demandam certa complexidade e não estão ao alcance de qualquer 

usuário. 
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Já as ferramentas que desenvolvem sites, são muito simples, em sua 

maioria, funcionam mais ou menos como quebra-cabeças, onde seguimos 

encaixando as peças nos devidos lugares, porém, aquelas que são gratuitas, 

comportam restrições de espaço e armazenamento e aquelas que são pagas 

apresentam restrições acerca de atualizações de uma forma geral. 

Para criar um blog não é preciso ser um usuário experiente e especializado 

em informática, é preciso apenas ser um internauta, gostar de navegar no grande 

oceano que é a web. Pode-se estar em qualquer lugar do planeta, é preciso apenas 

estar conectado. 

O blog pode ter o propósito de educar e transferir conhecimentos sócio-

culturais das várias regiões brasileiras (e não-brasileiras também), provocando o 

professor a enxergar a possibilidade de diversificar suas técnicas de ensino e 

aprendizagem. 

Apesar de suas características e facilidade de uso, observamos que o blog 

ainda não se faz presente amplamente nos espaços educacionais e que a 

comunidade escolar, apesar de tudo utiliza com mais propriedade os LMS, 

especialmente na modalidade a distância, como acontece nos cursos da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Algumas pesquisas apontam a necessidade de quebra de paradigmas e de 

resistência dos professores para usar a www (world wide web) em suas aulas, 

causando uma revisão nos conceitos e formatos de ensinar e aprender.  

 
 
 

Na verdade, cremos que é muito importante possibili tar a difusão da 
produção científica e cultural, mas, isso de nada adiantará se as pessoas 
não forem educadas para entender os processos de poder e dominação 
que estão por trás das mídias. E isso só pode acontecer quando os 
professores tiverem uma visão multidimensional do processo educativo, não 
se preocupando apenas com as estratégias de ensino e de aprendizagem, 
mas também com as dinâmicas de produção do conhecimento [...]. 
(PADILHA, 2006. p. 34). 
 

Outros estudos mostram a dificuldade dos docentes em usar artefatos 

tecnológicos no ensino. De acordo com Kenski (2007, p. 44) a maioria das 

tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo,  
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[…] não são nem o objeto, nem a sua substância, nem a sua finalidade. 
Elas estão presentes em todos os momentos do processo pedagógico, 
desde o planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta curricular 
até a certificação de alunos que concluíram um curso. A presença de uma 
determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de 
organizar o ensino. 

 
 

Entretanto, a história da inserção da tecnologia na educação ultrapassou a 

discussão de usar ou não e, hoje, se encontra numa etapa de estudar para 

compreender os melhores usos destas tecnologias para um melhor ensino. Como 

diz Kenski (2007, p. 43), “a tecnologia é essencial para a educação, ou melhor, 

educação e tecnologia são indissociáveis”. 

É importante enfatizar que a partir da introdução dos computadores na 

escola, e consequentemente a internet, os sistemas educacionais e seus agentes 

são induzidos a rever processos de trabalho e, por vezes, o próprio conceito 

essencial de seus fazeres, o que ocasiona certa resistência por parte de alguns 

atores nesse cenário, especialmente aqueles que trabalham diretamente com os 

computadores e os alunos, caso de professores, coordenadores e diretores que se 

encontram impelidos a saírem de sua zona de conforto e se vêem diante de 

desafios complexos, já que a expectativa criada com o uso da internet nos 

processos de ensino e aprendizagem é de que haja um amplo e generalizado 

aprimoramento não da educação em si, mas da forma de ensinar. 

Segundo Kenski (2007), as novas TIC, principalmente a TV e o 

computador, deram uma sacudida na educação o que culminou em novas 

mediações entre a abordagem do professor, o entendimento do aluno e o conteúdo 

apresentado. 

 

 

As tecnologias comunicativas mais utilizadas em educação, porem não 
provocam ainda alterações radicais na estrutura dos cursos, na articulação 
entre conteúdos e não mudam as maneiras como os professores trabalham 
didaticamente com seus alunos. Encaradas como recursos didáticos, elas 
ainda estão muito longe de serem usadas em todas as suas possibilidades 
para uma melhor educação (KENSKI, 2007, p. 45 – grifo nosso). 
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 Como em tantas outras áreas de atuação humana impactadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação, também na educação o desafio só será 

vencido quando essas tecnologias forem compreendidas e incorporadas pelas 

pessoas de modo inteligente e criativo.  

 

Por mais que as escolas usem computadores e internet em suas aulas, 
estas continuam sendo seriadas finitas no tempo, definidas no espaço 
restrito das salas de aula, ligadas a uma única disciplina e graduadas em 
níveis hierárquicos e lineares de aprofundamento dos conhecimentos e 
áreas específicas do saber (KENSKI, 2007, p. 45). 

 

 

É preciso que realizemos a articulação entre a exploração da tecnologia 

computacional para a ação pedagógica com o uso do computador e suas tantas 

ferramentas e as teorias educacionais. Esta pesquisa buscou contribuir neste 

sentido, a partir do estudo do blog na educação, mapeando os usos de blogs 

educacionais e buscando identificar práticas pedagógicas em blogs educativos. 

A escolha por estudar o fenômeno dos blogs deu-se por alguns motivos 

específicos, dentre eles, o número de brasileiros na internet e o número de blogs na 

blogosfera mundial. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 1 
 

Conforme observamos no gráfico acima, do IBOPE/NetRatings, o uso da 

internet no Brasil superou a marca de 40 milhões em 2008. O brasileiro é o 

internauta que navega (na internet) mais tempo, no mundo, uma média de 23 horas 

e 12 minutos por mês (junho/2008 – IBOPE/NetRatings). 



 

 

25

Além desse dado que nos parece relevante, a Technorati, que é o maior 

agregador de blogs no mundo e rastreia 57 milhões de blogs na blogosfera, que é a 

esfera de todos os blogs que existem na rede, divulgou que o número de blogs vem 

dobrando a cada semestre e que 100 mil novos blogs são criados a cada dia.   

O Technorati registrou ainda que, em junho de 2008, o número de blogs 

cadastrados ultrapassa a marca de 112,8 milhões. Os números realmente são 

impactantes, os blogs mostram que a cada dia ganham mais força e significância.   

Ainda há o fato de que os blogs são espaços (em sua vertente educacional, 

principalmente) pouco estudados e ainda porque, além de serem ambientes virtuais 

completamente gratuitos, não exigem nenhum conhecimento técnico e são a nova e 

mais contundente forma de construir conteúdo colaborativo na internet. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

Investigar o uso de blogs brasileiros, buscando compreender o 

funcionamento destes espaços virtuais no contexto educacional. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 

 

• Caracterizar os tipos de blogs educacionais brasileiros, em função de seu 
uso. 
 

• Analisar o uso dos blogs educacionais, a fim de identificar ferramentas, 

sujeitos, intencionalidade do blog, interatividade e comunidade. 

• A partir da análise de uso dos blogs, sugerir estratégias de usos educativos 
dos mesmos.  
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Educação para o Século XXI e TIC 

 

 

Durante muito tempo a humanidade conviveu com a separação dos mundos 

do saber e do fazer. Com o desenvolvimento do capitalismo, a educação deixa de 

ser vista como transmissão da alta cultura e preparo dos “condutores” da sociedade, 

para incluir conhecimentos utilitários e de aptidões técnicas especializadas, voltados 

para a produção. 

Surge então, a necessidade de diferentes aprendizados na educação, 

aprendizados que contemplem as novidades trazidas constantemente pela 

dinamicidade da informação e da informática, que Changes (2008, p. 1) defenderá 

dizendo: 

 

Nada mais se cogita sem a necessária inclusão digital, mas estamos nos 
aproximando de um novo momento econômico, que vai permitir um melhor 
acesso ao mercado de trabalho. Os jovens querem continuar na 
universidade e se atualizar. Eles querem, igualmente, ter uma educação 
mais ligada às mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Uma educação de 
qualidade não apenas formal, uma escolaridade que garanta, além do 
diploma, o aprendizado nos moldes do século XXI, respondendo, portanto, 
às necessidades do mercado de trabalho. 

 

 

De acordo com Cunha (2007, p. 13), “Os valores humanos são diretrizes 

para a vida e não podem ser esquecidos quando se pensa numa carreira ou na 

busca por um profissional”. 

Do ponto de vista da aprendizagem, é necessário “aprender a aprender”, 

conforme Delors (1999). A formação polivalente propõe preparar profissões com 

senso de responsabilidade e de cooperação, o que implica a adoção de trabalho em 

equipe e de dinâmicas de grupo com procedimentos favoráveis ao desenvolvimento 

das capacidades sócio-comunitárias, necessárias aos processos interativos de ajuda 

mútua, à reflexão coletiva e à autonomia de decisões. 
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Remetemo-nos então ao Relatório Mundial da Educação, formulado pela 

UNESCO como meta para o século XXI que apresenta quatro princípios básicos 

para a educação. Estes princípios são: aprender a fazer, aprender a conhecer, 

aprender a ser e aprender a viver. 

Dominar algumas técnicas do mercado, ou seja, ‘aprender a fazer’ onde 

enxergamos que o principal problema é propiciar aos alunos a garantia do exercício 

eficiente das suas atividades no mercado de trabalho, simultaneamente à sua 

formação integral, que inclui conhecimentos básicos para o desenvolvimento de 

competências específicas da função visada, hábito, atitudes e valores éticos. 

O segundo princípio refere-se a dominar o conhecimento, ou ainda, 

‘aprender a conhecer’.  

 

[...] Vivemos, como se admite hoje em dia, numa "sociedade de 
informação" em que o acesso a esta sociedade e o controle da informação 
representam a chave para o desenvolvimento das sociedades e o êxito dos 
indivíduos. Mas tanto o recurso à informação como a distribuição dos seus 
benefícios são repartidos de forma desigual entre os países e no seu 
interior. A educação deve contribuir para democratizar a informação e o 
conhecimento, deve proporcionar os instrumentos para que as crianças, os 
jovens e os adultos possam ter acesso aos avanços da ciência e tecnologia 
e utilizá-los de forma responsável e solidária [...] (STAVENHAGEN, 1996, 
online) 

 

 

De acordo com Tajra (2001), podemos observar quanto o uso do 

computador pode ser importante e útil para o desenvolvimento dos aspectos de 

garantia do sucesso no século XXI, e para o próprio desenvolvimento das 

habilidades do ser humano. 

Mesmo com os diversos programas de inserção tecnológica na escola 

promovidos pelo Governo Federal, como por exemplo o Programa Proinfo de 

informatização das escolas (www.proinfo.mec.gov.br), o uso dos objetos 

computacionais nas ações escolares brasileiras encontra-se em diferentes estágios 

de desenvolvimento: enquanto em algumas escolas se discute sobre educação à 

distância, bibliotecas virtuais e otimização da velocidade das redes de 

computadores, há outras em que as máquinas estão subutilizadas, em desuso ou 

sequer dispõem de bibliotecas tradicionais, de laboratórios com computadores ou 

mesmo de energia elétrica. 
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É possível, então, perceber o quão desigual se encontram as poucas 

escolas públicas brasileiras que já se aventuraram no processo de inserção dos 

computadores no ambiente escolar.  

 

[...] o primeiro passo é procurar de todas as formas tornar viável o acesso  
freqüente e personalizado de professores e alunos às novas tecnologias, 
notadamente à Internet. É imprescindível que haja salas de aulas 
conectadas, salas adequadas para a pesquisa, laboratórios bem equipados. 
O computador nos permite pesquisar, simular situações, testar 
conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, idéias. 
(MORAN, 2004, p. 44) 

 

 

A escola deve trazer o aluno para a realidade tecnológica que o envolve, 

desenvolvendo um planejamento específico para ações de uso da web. Caso 

contrário, segundo os PCN (2000), a ausência de um planejamento específico para 

esse recurso na educação e de um treinamento orientado aos professores 

comprometerão a utilização eficaz da internet. 

É papel da educação escolar capacitar o indivíduo para a vida. A escola 

deve preparar o ser humano para a sobrevivência, para viver e trabalhar 

dignamente, tomar decisões fundamentadas e estar apto a aprender continuamente.  

O que nos leva ao terceiro princípio da educação para o século XXI da 

UNESCO, que mostra como aprendermos, juntos, a conviver com a diversidade 

cultural: 

 

A principal tarefa da educação para enfrentar o desafio de tensões e 
conflitos que se manifestam no mundo neste final de século talvez seja o 
aprofundamento do ideal democrático e a consolidação do respeito pelo 
pluralismo cultural, religioso e ideológico, o que, mais que um universalismo 
homogeneizador i lusório, poderá garantir o entendimento mútuo e a 
convivência entre os povos. Deste modo, a educação deve promover a 
tolerância e o respeito de outros povos e valores, deve ampliar o 
conhecimento das diversas culturas e religiões no seu devir histórico, 
combater os preconceitos e a xenofobia, e preparar os jovens para a vida 
em comum e a diversidade. Consequentemente, um dos princípios 
fundamentais recomendados pela Comissão para a educação no século 
XXI é ‘aprender a viver em conjunto’  (STAVENHAGEN, 1996, online). 

 

 

Enfatizamos que aprender a viver em conjunto, não significa apenas tolerar 

e aceitar as diferenças de opinião, mas também, tentar negociar o certo e o errado 
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dos inúmeros conflitos que, certamente, hão de surgir, quando indivíduos se 

propõem a viver em conjunto. Uma vez que cada ser possui suas particularidades e 

peculiaridades.  

O quarto e último princípio da educação para o século XXI versa sobre 

desenvolver a capacidade de ser cidadão, ou seja, ‘aprender a ser’: 

 

 

A Comissão considera que a tarefa essencial da educação, mais do que a 
preparação do jovem para se integrar num mundo em alteração constante, 
deve ser a de contribuir para um desenvolvimento integral do indivíduo - 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal e espiritual. O ser humano é mais do que uma 
força de trabalho e deve ser mais do que um bom cidadão. O ser humano é 
um fim em si mesmo e o seu desenvolvimento pleno como ser humano 
deve ser um objetivo essencial de todo o processo educativo. O ser humano 
realiza-se plenamente como membro de uma família, de uma comunidade, 
de uma cultura, de uma sociedade, mas também pelo respeito à sua 
individualidade criativa (STAVENHAGEN, 1996, online). 

 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, fica bem definido o papel da 

escola nesse sentido, 

  

 

[...] é necessário, portanto, uma cuidadosa reflexão por parte de todos que 
compõem a comunidade escolar, para que a tecnologia possa de fato 
contribuir para a formação de indivíduos competentes, críticos, conscientes 
e preparados para a realidade em que vivem (PCN, 2000, p. 157). 

 

 

Assim, a informática surge como um avanço tecnológico, que mesmo não 

sendo o primeiro desenvolvimento desfrutado pela humanidade, trouxe muitas 

marcas e veio para mudar muitos conceitos que vinham fincados a longas datas. 

É a educação pensando em seus meios de propagação, como disseram 

Oliveira, Bariquelo e Santinello (2008, p. 1): 

 

O sistema comunicacional por meio da informática traduz as tendências 
educacionais nos métodos pedagógicos atuais e exige o conhecimento 
gerado a partir das tecnologias vigentes tanto por parte dos profissionais da 
área como professores, psicólogos e pedagogos, bem como por parte dos 
alunos. A reformulação nas práticas pedagógicas coloca o professor como 
um comunicador capaz de auxiliar o aluno na filtragem das informações, 
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instruindo-o no processo, para que o próprio estudante possa construir o 
seu conhecimento através das ferramentas e dados coletados. 

 

 

Partindo do ponto de vista que a educação é capaz de formar e preparar o 

homem, para conviver com as particularidades da época em que se enquadra, surge 

desse segmento de colocações o lançamento apropriado para se inserir no emprego 

dessa ferramenta para a educação. 

 

 

Na educação, as mudanças não ocorrem de forma tão rápida quanto na 
tecnologia, gerando um distanciamento a ser superado. O mundo da 
tecnologia e da informação nos fornece indicações, aprimora os nossos 
sentidos, permite-nos viver em um bem-estar com que nossos 
antepassados não ousaram sonhar. Ter acesso ou não a informação pode 
se constituir em elemento de discriminação na nova sociedade que se 
organiza. O que já se pode constatar atualmente é o distanciamento entre 
os que conhecem e desconhecem o funcionamento dos computadores. 
Esse problema pode ser superado através de mudanças nos currículos 
escolares, que devem desenvolver competências de obtenção e utilização 
de informações, por meio do computador, e sensibilizar os alunos para a 
presença de novas tecnologias no cotidiano (PCN, 2000, p. 60). 

 

 

A educação precisa se contextualizar, tendo em vista o mundo globalizado 

em que o indivíduo convive, sendo alvo da esmagadora política mundial e a ordem 

econômica vigente, que por diversas vezes nos desnorteia ao invés de nos 

estruturar. Toda e qualquer mudança, seja ela qual for, de comportamento 

interpessoal ou social, hábitos, inovações e até de posturas éticas, interage e  pode 

vir a revolucionar o ensino, pois ele se baseia em elementos que lhe são 

apresentados de fora para dentro. 

A ferramenta computador e seus componentes (principalmente os softwares) 

elaboram-se dentro de uma linguagem em que esse conluio afetividade + cognição, 

cada vez mais atua dentro das mentes dos alunos, como suportes facilitadores do 

movimento do cotidiano.  

 

 

O uso do computador requer certas ações que são bastante efetivas no 
processo de construção do conhecimento. Quando o aprendiz está 
interagindo com o computador ele está manipulando conceitos e isso  
contribui para o seu desenvolvimento mental (VALENTE, 2008b, p. 12). 



 

 

31

 

É a informática pensada como um facilitador e um novo instrumento de 

transformações possíveis e necessárias para a melhoria do ensino. É a tentativa de 

fazer com que as escolas e os alunos conheçam o universo da web 2.0, um novo 

formato de pensar on-line, uma forma diferente de construir seu próprio espaço, uma 

web predominantemente colaborativa. 

Há cerca de dez anos, em meados dos anos 90, não se podia contar com 

esse argumento, as coisas on-line eram bem diferentes, mesmo porque estávamos 

ainda num estágio muito inicial de uso da internet. Aqui no Brasil ainda existia a 

necessidade da inovação tecnológica dentro das salas de aula, existia a 

necessidade de participar do novo, de inserir-se à www. 

Hoje, inseridos na rede mundial de computadores, precisamos perceber o 

que servirá para a nossa realidade e montarmos um modelo que nos seja singular e 

reconhecido como apropriado aos moldes de nossa estrutura educacional.  

Com isso, os paradigmas estabelecidos na educação tradicional tornaram-se 

questionáveis e, para nova postura de ensino, requer-se uma reestrutura de base, 

onde se altere desde a disposição física da sala de aula ao papel desempenhado 

pelo professor. Embora isso não seja adotado como pensamento consensual, é fato 

consumado que a educação, principalmente em relação às NTIC, não é a de outrora. 

É preciso interatividade. Silva (2003) afirma que é preciso que o suporte 

informacional disponha de flexibilidade, de disposições para a intervenção do 

usuário. Ele refere-se a requisitos fundamentais de interatividade que podem ser 

desenvolvidos nas novas tecnologias informacionais e aos serviços que dispõem de 

flexibilidade, de disposições que permitem a intervenção do usuário. 

Estes serviços não se configuram apenas em termos de envio de 

informações, de conteúdo, mas, do tratamento dado ao mesmo. Nestes serviços, a 

via é bilateral ou multilateral, pois o canal de comunicação e manifestação está 

aberto aos dois lados ou aos múltiplos lados das muitas telas partícipes do processo. 

O usuário torna-se ativo, porque participa diretamente da atividade, 

conseqüentemente mais exigente, mais crítico e pró-ativo, pois vê muitas 

possibilidades de interação ao seu alcance. 
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Almeida (1998, p. 27) chama a atenção para a possibilidade transformadora 

da tecnologia aliada à educação, quando faz a seguinte colocação: 

 

 

A origem do pensamento e dos aparelhos computacionais está ligada 
visceralmente ao desenvolvimento de um modo de produção voltada para o 
rendimento industrial e bélico de modelo concentrador. De modo algum se 
pode imaginar que a origem do computador tenha vinculação com as 
necessidades de camadas carentes ou com a solução de problemas de 
distribuição de renda. No entanto, crer na impossibilidade de que esta 
conquista tecnológica possa ir recebendo um sinal que lhe imprima sentido 
oposto é crer numa história mecânica e fatalista. 

 

 

Relembramos, neste momento, aqueles nossos alunos menos favorecidos, 

envolvidos em carências de diversas naturezas, mas, que “dão um jeito” de ficar na 

internet. Conseguem o mínimo necessário para uma única hora de lan-house, mas, 

não ficam sem seus jogos on-line, seus orkuts e msns. 

Acreditamos que a web impacta as pessoas. Participar, jogar e ler nesses 

ambientes conscientiza o usuário do poder de interação. É fato que esses ambientes 

foram construídos com diferentes propostas e devem ter seus limites. Mas, é fato 

também, que o espírito humano observa todas as possibilidades de interação para 

poder atuar e transformar.  

A visão humana é aparentemente constante, já os sistemas de interpretação 

e interação mudam a cada período histórico, cada nova ferramenta/suporte criado, 

cada novo acesso, cada nova leitura passa a ser característica própria de um novo 

tempo, um tempo que pode ser síncrono ou assíncrono, que não se apega a limites, 

onde todos têm a oportunidade de se afirmar e contribuir efetivamente para a 

construção de conteúdo, de algo realmente significativo na imensa e “ilimitada” rede 

mundial de computadores, tempo onde podemos e devemos aproveitar toda 

estrutura e os efeitos que esta rede disponibiliza para tornar as plataformas 

colaborativas tão melhores quanto mais usada pelas pessoas, usufruindo e 

aproveitando a inteligência coletiva e aprendendo em rede. 

O conteúdo da web, de uma forma geral, sofreu um significativo impacto 

com a web 2.0, pois nesse novo paradigma o usuário tem a possibilidade de 

participar e/ou colaborar, de diversas formas, gerando e organizando as 
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informações. Ainda quando o conteúdo não é gerado pelos usuários, estes podem 

enriquecê-lo através de comentários, avaliações, e/ou personalização.  

Segundo a Wikipédia, o conceito usado para  web 2.0 é comparável com o 

do software livre, se há muitas pessoas olhando, todos os erros são corrigidos 

facilmente. Para isso, existem comunidades que se auto-moderam, através da 

participação dos usuários indicando ao sistema qual usuário não deve mais 

participar da comunidade. 

De acordo com Simões et al. (2007) os princípios da web 2.0  regem que o 

conteúdo deve ser aberto, utilizando licenças como ‘creative commons’, ou seja, os 

direitos autorais tornam-se flexíveis, o que  permite que o usuário reutilize 

(republicando, alterando ou colaborando) o conteúdo. Na web 2.0, o conteúdo de 

alguns sites visa gerar comunidades, seja através de sites de relacionamento, seja 

através de comentários em notícias e blogs. 

Os blogs, principalmente, refletem de uma forma muito clara tal conceito, 

pois eles, especificamente, dão ao usuário, a possibilidade de serem visíveis, de 

terem força em suas vozes e opiniões, de construirem uma aprendizagem 

significativa, de ter uma introdução inicial ao mundo da cultura livre. Para o universo 

de alunos, a oportunidade de divulgar os seus feitos, as suas produções, a 

consciência de que os colegas e todos os internautas têm acesso às suas 

produções, leva os mesmos, em primeira instância, a produções muito mais 

caprichosas, por saberem que ultrapassarão os limites da sala de aula. 

Davis (2004) coloca que se pode encontrar uma relação de atividades a 

serem desenvolvidas por professores utilizando os blogs. Segundo a autora, os 

professores podem propor a criação de um blog para discutir livros lidos, expor suas 

idéias sobre determinados assuntos, escrever e discutir sobre notícias diárias e criar 

projetos em grupo, entre tantas outras. 

Por sua vez, Barros (2005) nos mostra que os blogs representam uma 

excelente oportunidade para educadores promoverem a alfabetização através de 

narrativas e diálogos. As características dos blogs, como o espaço personalizado 

que fornece e os links dentro de uma comunidade on-line, criam um excelente 

contexto de comunicação mediada por computador para expressão individual e 

interações colaborativas no formato de narrativas e diálogos. 
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Como vimos, o blog faz parte destas novas TIC que podem vir a facilitar o 

desenvolvimento de alguns eixos da educação para o século XXI. Por isso, é 

necessário haver pesquisas sobre este espaço virtual, como ele está sendo utilizado 

na escola e que benefícios e problemas apresentam. Nosso estudo encontra-se 

dentro destas preocupações. 

No item a seguir apresentaremos o universo virtual onde encontramos os 

blogs. Iniciaremos apresentando os ambientes virtuais e suas ferramentas, dando 

um enfoque especial aos blogs. 

 

2.2 Ferramentas de Comunicação e Interação & Ambientes Virtuais 

 

 

Em todo o mundo, de uma forma muito dinâmica, surgem novas formas de 

interação, novos meios de se comunicar via Internet, através das chamadas 

ferramentas e ambientes virtuais.  

Optamos por separar este tópico em duas grandes partes, as ferramentas e 

ambientes precedentes à web 2.0 e as que surgiram após ou a partir da mesma, 

respeitando assim, o marco divisor entre os paradigmas internáuticos. 

 

2.2.1 Ferramentas de Comunicação e Interação da Web 1.0 
 

 

Apresentamos a seguir uma lista das principais ferramentas e suas 

características: 

� E-mail: é a ferramenta mais utilizada na internet, a pioneira de todas as 

outras, através de uma interação assíncrona, permite a correspondência 

direta entre dois pontos. Através da mesma, podemos enviar e receber os 

mais diversos formatos de arquivos, dados, softwares, etc. 

� Fóruns: são debates abertos sobre determinado tema. O fórum é uma das 

ferramentas de interação mais antigas da internet. São organizadas por 

assuntos e comentários ou respostas.  
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� Listas de discussão: são ferramentas simples de interação para grupos de 

usuários onde cada um pode enviar uma mensagem que será recebida por 

todo o grupo. 

� Mensageiros Instantâneos (Instant Messengers): também conhecidos como 

comunicadores instantâneos são aplicativos que permitem a comunicação 

entre duas ou mais pessoas em tempo real. Oferecem também uma opção de 

enviar mensagens mesmo quando o usuário não está online e envio de 

mensagens para o celular, e permitem videoconferência através de uma 

webcam. Os instant messengers, em sua maioria, suportam o envio dos mais 

variados tipo de arquivos, como por exemplo, imagens, vídeos, textos, 

músicas, etc. 

� Chat: conversação, ou bate-papo, termo mais simples, usado, por nós 

brasileiros. É uma forma de comunicação, em tempo real, que acontece em 

salas virtuais na internet.  Podemos através dos chats, ter uma conversação 

privativa ou em grupos. 

O início do uso da internet, no Brasil, na década de 90, foi marcado, 

segundo Monteiro (2009) pela escassez de usuários e pelo fato de que as redes 

sociais virtuais eram privilégio de muito poucos. Nesta época, surge a interface 

amigável, com a chegada da www (world wide web, sistema que organiza os 

arquivos da internet) e do primeiro navegador de internet, o Netscape,  mas, 

somente no final dos anos 90 é que os internautas puderam ver abrir-se diante 

deles, as possibilidades de comunicação e acesso a informação que a rede mundial 

de computadores poderia trazer.  

Primeiro foram as salas de bate-papo, que ganharam adesão em massa e 

segundo, surgiu um software chamado ICQ (I Seek You), marcando o início da era 

dos mensageiros instantâneos. Hoje, mais de 10 anos depois do início do uso da 

internet no Brasil, os mensageiros instantâneos fazem parte da vida (e dos 

computadores) de nada menos que 21,6 milhões de usuários ativos. 

Neste início, as escolas e seus alunos, praticamente não tinham ainda 

acesso a computadores, estes estavam praticamente nas grandes universidades, 

empresas e em algumas poucas mãos de usuários. As escolas praticamente não 

usaram as ferramentas da web 1.0. Neste momento, os computadores eram usados 
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mais como a evolução das máquinas datilográficas, para digitar documentos, em 

geral e arquivá-los.  

 

2.2.2 Ferramentas de Comunicação e Interação da Web 2.0 

 

A chegada da web 2.0 fez surgir a mídia gerada pelo consumidor, a 

chamada CGM (Consumer Generated Media), ou seja, como o próprio termo se 

auto-define, é o conteúdo que é gerado e divulgado pelo próprio consumidor e/ou 

usuário.  Os consumidores e produtores de conteúdo vão se unir, dando origem ao 

termo prosumidor, que é aquele que além de consumir também produz o conteúdo. 

Paralela, e concomitantemente, ao aumento significativo do acesso das 

pessoas à informação, aconteceram a necessidade e a facilidade de se expressar, 

de se fazer ouvir na web.  

Segundo a Wikipédia, 

 

 

[...] na internet o cgm está presente em comentários, fóruns, l ista de 
discussões,  blogs e fotologs, comunidades, grupos, sites participativos, etc. 
os consumidores utilizam todas as ferramentas disponíveis (messenger, 
sites, blogs, e-mails, mensagens, celulares, etc.) para divulgar, sobretudo, 
suas experiências pessoais e opiniões em relação a produtos, serviços,  
marcas, empresas, notícias. 

 

 

Diante dessa nova perspectiva, surgem novas ferramentas e ambientes 

(optamos por apresentar exemplos, por não serem ferramentas populares a um 

grande público) que permitem tal fato. 

 

Ferramentas: 

� Wiki: é uma metodologia simples para elaboração de hipertextos. Wiki é 

também, segundo a Wikipédia, um tipo específico de coleção de documentos 

em hipertexto ou o software colaborativo usado para criá-lo. Um wiki é, 
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basicamente, uma ferramenta de escrita colaborativa, em tese, qualquer um 

pode alterar um wiki, através de um navegador de internet. 

Exemplos: 

Wikipédia < wikipedia.org > 

zwiki < zwiki.org > 

twiki< twiki.org > 

 

� Social bookmarking (marcadores de endereço): são sistemas gerenciadores 

de favoritos, on-line, gratuitos e públicos, onde o usuário pode disponibilizar e 

compartilhar seus sites favoritos com outros usuários que sejam também 

cadastrados no mesmo sistema. Encontramos neste serviço, o conceito de 

“social tagging”, ou seja, o serviço de taggs (etiquetas), para auxiliar na 

localização e recuperação posterior de informações através de palavras-

chave, contribuindo assim, para o encontro de outros usuários com interesses 

em comum e a “descoberta” de novos sites relacionados ao assunto em 

questão. 

Exemplos:  

delicious <delicious.com> 

blinklist <blinklist.com> 

magnolia <ma.gnolia.com> 

 

� Webquest: é uma metodologia de aprendizagem baseada nos recursos da 

internet, dentro do conceito de aprendizagem cooperativo-colaborativa, que 

através de atividades específicas, que seguem uma seqüência lógica. 

Exemplos: 

zunal < zunal.com > 

webaquest < webaquest.com  > 

webquest < webquest.org > 
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� Criadores de apresentações: são sites que possuem o serviço de criação de 

apresentações. Através desse serviço o usuário pode criar suas 

apresentações totalmente on-line, sem a necessidade de efetuar qualquer 

tipo de download ou a instalação de qualquer plug-in. Depois de criar a 

apresentação, o usuário pode fazer download da mesma, compartilhá-la ou 

ainda a incluir em seu blog ou site. 

Exemplos: 

280 slides <280slides.com> 

vmix <vmix.com> 

google docs <docs.google.com> 

 

Ambientes: 

� CMS (Content Management System): gerenciadores de conteúdo e 

desenvolvimento de portais, que integram funcionalidades como 

gerenciadores de intranets, blogs, comunidades, comércio eletrônico e fóruns 

num único elemento. É basicamente um ambiente de interação com 

informação.  

Exemplos:  

drupal < drupal.org> 

joomla < joomla.org > 

wordpress <wordpress.org > 

 

� Comunidades de compartilhamento: são espaços de publicação e 

compartilhamento de apresentações no formato de slides. O usuário tem a 

opção de tornar-se membro da comunidade, fazer uploads de suas 

apresentações e disponibilizar as mesmas numa url pública na web e usufruir 

das apresentações de outros usuários. Nessas comunidades encontram-se os 

mais variados temas e apresentações de qualidade que variam de simplistas 

a excelentes. 
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Exemplos:  

slideshare < slideshare.net > 

slideboom < slideboom.com > 

4share < 4share.com > 

 

� Compartilhadores de imagens e vídeos: são sites que funcionam como 

repositórios de vídeos e permitem que seus usuários assistam, façam 

download e compartilhem vídeos em formato digital. O conteúdo desses sites 

podem ser disponibilizados em blogs e sites pessoais.  Como maior exemplo 

deste tipo de site, temos o youtube que utiliza broadcast, que por sua vez, é o 

processo pelo qual se difundem informações, enviadas para muitos 

receptores ao mesmo tempo. O youtube tem como slogan: broadcast yourself, 

o que é algo do tipo, difunda ou transmita você mesmo. 

Exemplos:  

youtube <youtube.com> 

teachertub <teachertub.com> 

fun mansion <funmansion.com> 

 

� Redes Sociais: são espaços virtuais onde as pessoas se encontram e formam 

redes de relacionamento. São as chamadas redes sociais virtuais, onde cada 

usuário tem o seu perfil, com fotos, vídeos, etc. Elas oferecem recursos para 

localizar e verificar contatos em comum com amigos e ainda tem 

comunidades relacionadas aos mais variados assuntos, onde os usuários 

participam conforme o seu gosto pessoal. 

Exemplos: 

orkut <orkut.com> 

facebook <facebook.com> 

myspace <myspace.com> 
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As redes sociais virtuais são usadas de forma tão intensa que existe uma 

classificação, segundo Gonzales (2008), de acordo com a sua funcionalidade; 

apresentamos aqui, alguns exemplos das mais utilizadas: 

o Redes Sociais com Foco Profissional são redes distantes do espírito 

voltado ao lazer, comum nos serviços de relacionamento e 

comunidades, as redes de contatos profissionais, facilitam a busca de 

referências e indicações para empregos. O serviço também é útil para 

manter contato com ex-colegas de faculdade e de trabalho, traz 

recursos como avisos, por e-mail, de mudanças de dados dos contatos 

e uma barra para o outlook, que facilita a elaboração de mensagens. 

Exemplos:  

linkedin < linkedin.com > 

neurona < neurona.com.br > 

job shift < jobshift.com > 

 

o Redes Sociais para Publicação e Divulgação de Livros trazem 

ferramentas de comunidades voltadas para fãs de literatura e permite 

que os internautas publiquem seus próprios livros para leitura na web e 

disponibilizem seus escritos em blogs e sites. 

Exemplos: 

bookess < bookess.com > 

goodreads < goodreads.com > 

library things < librarything.com > 

 

o Redes Sociais com Aplicativos Colaborativos para Escritório são redes 

que oferecem serviços de escritório, além de permitir conhecer outros 

usuários com interesses profissionais em comum, fornecem recursos 

para gerenciamento e compartilhamento de projetos, gerenciadores de 

tarefa e agenda de reuniões. Nesse tipo de rede o usuário encontra 

pessoas que trabalham e produzem conteúdos de seu interesse. 
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Exemplo: 

8apps < 8apps.com >  

 

o Redes Sociais com Foco em Música são aquelas redes sociais com 

foco em música, possuem ferramentas para divulgação de eventos e 

músicas dos usuários cadastrados. 

Exemplo: 

Bebo < bebo.com > 

 

� Podcast: ou Podcasts, ou ainda, podcastings, são arquivos de áudio 

transmitidos via internet. Os podcasters (internautas que fazem uso de 

podcasts) oferecem seleções de músicas ou comentam sobre os mais 

variados assuntos, assim como os blogueiros. Os podcasts trazem a 

vantagem de libertar os ouvintes da grade de programação, ou seja, ouve-se 

o que quer à hora que preferir. 

Exemplos: 

Portal de podcasts < podbr.com >  

Podcast osesp < osesp.art.br/podcast/> 

Podcast da revista INFO < info.abril.com.br/podcast-semanatech.xml > 

 

Segundo Fiolhais et al. (2007)  a internet  - mais do que os computadores 

em si mesmos -  possibilitou uma das grandes mudanças na educação: caíram as 

paredes da escola e a aprendizagem deixou de ter de ser local para poder ser 

global.  

Porém, as escolas, de uma forma geral não são totalmente a favor do uso 

amplo das ferramentas da web 2.0, até porque, este uso não traz consigo, apenas 

benefícios, mas, também alguns elementos complicadores, como a facilidade de 

encantamento e conseqüente distração inerentes as redes sociais virtuais, a 

facilidade do bullying cibernético e a exposição das imagens dos alunos para todo 
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tipo de público. O caráter de diversão que algumas redes carregam desperta certa 

rejeição por parte da comunidade escolar. 

 

2.2.3 Blog 

 

 

Em minha experiência de ensino superior, quando falo de blog em sala de 

aula, a primeira reação dos meus alunos é de repulsa, pois eles dizem coisas do 

tipo: - ah professora! Blogs são aqueles diários chatos na internet. Ou ainda: - são 

aquelas páginas onde as pessoas quase nunca atualizam seu conteúdo e quando a 

gente entra tem sempre a mesma coisa. Ou então, os alunos comentam sobre uma 

determinada ferramenta que viram no blog, mas não deixam nenhum comentário. 

Pois bem, isso é apenas um pequeno reflexo do quão pouco as pessoas estão 

acostumadas a lidar com blogs. 

Confesso que pesquisar sobre blogs não é tarefa fácil, pois a ausência de 

bibliografia especializada funciona como entrave na hora de afirmar 

consistentemente o surgimento dos mesmos e seus tipos. Entretanto, tentamos 

organizar estas informações da melhor forma possível. 

O termo blog é uma abreviação de weblog, que, por sua vez, significa a 

contração de dois termos: web , de world wide web, ou seja, a www, ou o sistema 

que organiza os arquivos da internet e log, que significa relatório, diário ou registro. 

Foi criado por Jorn Barger, em dezembro de 1997, exatamente, dois anos antes da 

criação do software blogger, que pertencia à empresa Pyra Labs e que hoje faz 

parte do pacote de ferramentas do Google, que, por sua vez, permitiu a 

popularização dessa atividade de escrita.  

Observamos, nestes dois anos de pesquisa, o processo de evolução da 

ferramenta blogger. Quando iniciamos a nossa observação, optamos por criar um 

blog para acompanhar de forma mais participativa e entender melhor o 

funcionamento dos mesmos. 

Antes, o ambiente oferecido apresentava uma série de restrições, não 

existiam os gadgets para o blogger, não podíamos postar apresentações, ou criar 

um fórum. Colocar um avatar no blog era tarefa extremamente complexa. Hoje, a 
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ferramenta é consensualmente considerada, pelas diversas revistas e principais 

sites que discutem blogs, uma das melhores disponíveis na rede. 

Era comum, em conversas com colegas professores, perguntarmos se os 

mesmos conheciam algum blog interessante e perceber uma grande interrogação 

expressada pelas feições dos mesmos. Pudemos observar a dinamicidade e 

urgência das mudanças ocorridas nos blogs e na opinião que as pessoas tinham 

acerca dos mesmos.  

Os blogs estão hoje muito mais expressivos e renomados. Eles pertencem 

ao nicho das novas tecnologias de informação e comunicação, as NTIC, e foram 

criados como alternativa popular para publicação de textos online, já que 

dispensavam o conhecimento especializado em computação.  

A facilidade para edição, atualização e manutenção dos textos em rede foi 

(e, é) considerada como um dos principais fatores para o sucesso e a difusão dessa 

chamada ferramenta de auto-expressão.  

De fato, o argumento do suporte material é sempre retomado pelos 

pesquisadores como um dos fatores responsáveis pela popularização dos blogs. 

Tanto Blood (2000) quanto Oliveira (2002, 2003), Recuero (2003, 2004) e Schittine 

(2004) apóiam esse argumento. 

Enfim, blogs são páginas na internet, assim como os outros tantos sites que 

a grande rede nos oferece, porém com algumas características próprias dele 

mesmo. O blog permite uma ampla e efetiva interação dos usuários, ou seja, os 

mesmos podem interagir e interferir no blog através dos comentários.  

 

 

Blogs são páginas da internet atualizadas regularmente por uma pessoa ou 
um grupo. Temáticos ou não, eles podem trazer textos, imagens, áudios, 
vídeos, gráficos e quaisquer arquivos multimídia. Blogs nasceram como 
diários pessoais e extrapolaram essa dimensão, sendo uma espécie de filtro 
do ciberespaço, mapas para navegar no infinito de páginas da world wide 
web. Indicam os melhores lugares para visitar, trazem novidades, dão 
abrigo a aspirações literárias e poéticas, a protestos e controvérsias, ao 
deboche e ao humor (FOSCHINI; TADDEI, 2006, p. 9). 

 

 

O Blog é como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de 

tempo, com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos blogs abrangem uma 
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infinidade de assuntos que vão desde diários, piadas, links, notícias, poesia, idéias, 

fotografias, enfim, tudo que a imaginação do autor permitir. 

Segundo Komesu (2005), usar um blog, ou ainda, blogar, é como mandar 

uma mensagem instantânea para toda a web, uma pessoa escreve sempre que tiver 

vontade e todos os que visitam o seu blog, e também aqueles que não o fazem, 

mas, fazem uso de arquivos RSS, têm acesso ao que ela escreveu, a não ser que se 

opte por restringir o acesso ao mesmo. Isso acontece quando, por algum motivo 

específico, como por exemplo, se opte por ter um espaço mais reservado, algo do 

tipo com fotos e informações pessoais de alunos menores e não se queira publicar 

na internet. 

Acerca de funcionalidade, o blog diferencia-se de todas as outras formas de 

relacionamento virtual (e-mails, chats, instant messengers, listas de discussão, etc.) 

justamente pela sua dinâmica e interação possibilitadas pela facilidade de acesso e 

de atualização. 

 

 

Pelas suas características gerais, o blog parece que trouxe vida à web, a 
ponto de muitos analistas e utilizadores considerarem que este novo modo 
de comunicação e de relacionamento virtual tornou-se uma mania na web. 
Há ainda quem considera o blog como o futuro da publicação de escritos 
pessoais (SARTORI FILHO, 2008, online). 

 

 

O blog também é conceituado como um laboratório de escritos criativos, cujo 

principal objetivo é oferecer à comunidade de escritores e leitores um local virtual 

onde possam se encontrar e interagir, trocando experiências, motivações, idéias e 

informações sobre temas de mútuo interesse. Poderia, assim, ser considerado, pois, 

uma incubadora de comunidades de internautas com interesses comuns. 

Existem algumas nomenclaturas para blogs que abrigam determinados tipos 

de conteúdo, como por exemplo:  

� Dlog: são blogs enviados por e-mail, os chamados, delivery-blogs. 

Diferenciam-se dos blogs por não esperarem que o leitor chegue até eles, o 

dlog vai até os leitores. 



 

 

45

� Vlog: o termo é uma abreviação de vídeoblog, são blogs que apresentam 

conteúdo composto exclusivamente por vídeos. 

� Flog: o termo é uma abreviação de fotoblog, são blogs que apresentam 

conteúdo composto exclusivamente de fotografias. 

� Micro-blogs: são blogs menores, mais compactos, os textos são mais curtos e 

objetivos, obrigatoriamente pelo limite de caracteres determinado pelas 

principais ferramentas do gênero. Os micro-blogs podem ser administrados 

pelo celular ou pelos instant messengers. Muito interessante para os 

blogueiros que não podem esperar chegar à frente do computador e preferem 

antecipar seus posts pelo celular. 

 

2.2.3.1 Serviços e Recursos para Blogs  

 

 

Os mais diversos serviços e ferramentas para blogs estão disponíveis para 

todos os grupos na web. Eis aqui alguns dos principais serviços e algumas das 

ferramentas que identificamos, a partir de nossa observação: 

1. Criadores de blogs: são ferramentas dispostas na rede, para criação de 

blogs, podem ser gratuitas, ou não. São, na realidade, softwares. 

Exemplos: blogger, wordpress. 

2. Indexadores: organizam os blogs num grande índice e separam os 

mesmos por categorias, como por exemplo, arte, cinema, tecnologia, etc. 

Exemplos: technorati, blogblogs. 

3. Buscadores: são ferramentas que buscam apenas blogs na grande rede. 

Exemplos: blogsearch, sphere. 

4. Indicadores de difusão: é um tipo de serviço que faz varreduras por 

blogs do mundo, descobre quantos links foram adicionados e citam os 

sites mais acessados. Exemplos: blogdex, toplinks. 

5. Detector de vizinhos: é um serviço que permite a descoberta da 

“vizinhança" do blog, ou seja, blogs que tratam de temas semelhantes. 



 

 

46

Assim como os indicadores de difusão, também listam os blogs mais 

acessados e mais influentes. Exemplo: blogstreet. 

6. Favoritos: através desse serviço, não é preciso visitar dezenas de blogs 

por dia. A partir de um cadastro, efetuamos a escolha dos blogs 

preferidos, e é possível visualizar todos os novos posts em um lugar só. 

Exemplo: bloglines. 

7. Avatar: é a representação gráfica em 3D de um usuário, ou seja, uma 

representação do blogueiro, em realidade virtual, ou seja, é uma imagem 

nossa que corresponde a como queremos ser vistos pelos outros, ou 

como nos vemos. O avatar é a imagem que projetamos no mundo virtual. 

8. Agregadores: são programas que organizam as informações que são 

vistas de forma final pelo usuário. Tais programas são receptores de RSS2 

Feed, uma tecnologia que permite a distribuição/recebimento de conteúdo 

(texto, som, vídeo) sem a necessidade de acessar um website para poder 

recebê-lo. Com o RSS, um usuário pode acompanhar informações 

publicadas em blogs de seu interesse só que em outro endereço, como 

por exemplo, a página de um portal corporativo. 

9. Widget: podemos definir um widget como um pedaço portátil de código 

que pode ser instalado e executado dentro de qualquer página html por 

qualquer usuário sem requerer conhecimentos técnicos, ou seja, é preciso 

apenas copiar e colar o código no blog. Podemos defini-lo ainda, como 

qualquer interface com o usuário ou pequenos módulos ou aplicativos de 

conteúdo diverso. De acordo com a Wikipedia, qualquer item de uma 

interface gráfica é chamado de widget, como: janelas, botões, menus e 

itens de menus, ícones, barras de rolagem, etc. Os widgets podem 

também ser chamados de gadget, badge, módulo, cápsula, snippet, mini e 

flake. 

10.  Applets: são programas aplicativos usados dentro de outro programa. Os 

applets estão presentes nas páginas dos blogs, assim como os widgets 

são também pedaços de código escritos numa linguagem denominada 

                                                 
2 RSS é um subconjunto de "dialectos" XML que servem para agregar conteúdo ou "Web 
syndication", podendo ser acedido mediante programas ou sites agregadores. É usado 
principalmente em sites de notícias e blogs. 
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java script e que aparecem para o usuário em formato de apresentação de 

slides, lista de favoritos, etc. 

 

2.2.3.2 Tipos e Categorias de Blogs 

 

 

Há controvérsias sobre a tipologia dos blogs, os diversos autores têm suas 

particularidades na definição dos tipos. Apresentamos aqui as tipologias e/ou 

categorias mais usadas. Segundo Foschini e Taddei (2006), as categorias de blogs, 

a seguir, são definidas pelas suas postagens, que podem ser: 

1. Comparativas: comparações diversas, como por exemplo, músicas ou objetos 

tecnológicos;  

2. Enquetes: promove votações e discussões; 

3. Entrevistas: publicação de entrevistas na web; 

4. Listas e rankings: de uma variedade enorme, vão desde filmes preferidos a 

coisas pessoais;  

5. Pesquisas: fonte de pesquisas, acadêmicas ou não. Espaço para troca e 

aquisição de conhecimento; 

6. Resenhas: críticas e opiniões pessoais sobre o que o blogueiro desejar; 

7. Humorísticas: piadas, quadrinhos, opiniões humoradas sobre tudo; 

8. Informativas: fatos, dados e novidades sobre alguém ou algo; 

9. Inspiradas: histórias vividas ou fictícias contadas com criatividade; 

10.  Instrutivas: apresentação de uma habilidade do blogueiro ou instruções sobre 

como fazer algo; 

11.  Jornalísticas: (nesta categoria estão contidas as categorias informativas e 

entrevistas) espaço onde acontece o “jornalismo cidadão”, nome dado à 

contribuição jornalística feita por quem não é um profissional, o que não 

impede de jornalistas profissionais terem os seus blogs; 

12.  Remissivas: são uma remissão a outros blogs ou sites, indicando aos leitores 

o que o blogueiro considera interessante e relevante. 
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Os autores destacam a possibilidade de unir várias categorias em um único 

blog, mas não nomeiam uma décima terceira categoria, que seria um mix de duas ou 

mais das categorias, apresentadas anteriormente, reunidas num único espaço. 

Segundo Oliveira (2002), existem apenas três categorias básicas de blog: 

1.  Filtro de noticias: a autora explica que esse perfil de blogs foi descrito por 

Jorn Barger (um dos pioneiros em blogs) e ganhou desde o início muitos 

adeptos, sendo aclamado como um movimento de jornalistas de notícias 

revolucionárias, porque era feito por amadores e leigos. “A internet daria, assim, 

régua e compasso para pessoas comuns produzirem o próprio conteúdo 

noticioso, jornalístico, independente das empresas do ramo, bem aos moldes 

dos fanzines e jornais mimeografados que proliferaram nas décadas de 

1970/80” (OLIVEIRA, 2002). 

2. Filtro temático: são blogs que filtram informações temáticas, trazem links, 

comentários, notícias sobre o tema em questão, entre outros assuntos 

capturados na internet para aqueles interessados nos temas. 

3.  Diário íntimo: os blogs evoluíram de filtro de notícias para diários virtuais, 

diários estes antes trancados a sete chaves. Muitos deles são utilizados como 

lugar exclusivo onde o blogueiro conta o dia-a-dia, faz confissões, desabafos, 

bem aos moldes do diário tradicional. Segundo a autora, este uso também é 

facilitado pela estrutura de registro do blog, com datas que se sucedem. 

Já para Silva (2003), os blogs se subdividem em dois tipos de “classificação 

primária”. São elas: 

1. Blogs individuais: são aqueles blogs onde apenas uma pessoa (geralmente o 

criador do blog) pode publicar postagens. Segundo Silva (2003, p. 3), “até 

certo grau reflete a personalidade do indivíduo que o mantém. Para eles o 

grande poder da ferramenta estaria justamente em habilitar o indivíduo a se 

expressar da forma que ele bem deseja”. 

2. Blogs coletivos: são aqueles onde mais de uma pessoa posta conteúdo. O 

blogueiro administrador, ou seja, aquele que criou o blog, pode convidar 

outros para contribuir com os seus escritos, ou ainda para escrever postagens 

individuais e publicar em seu blog. Isto é possível quando o criador do blog 
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libera o acesso à edição do mesmo, cadastrando o e-mail de seu convidado 

nas permissões de acesso à edição. 

A partir daí, a autora subdivide também os blogs em mais dois tipos, que 

podem ser produzidos individualmente ou em grupos. A classificação primária 

(individuais ou coletivos) subdivide-se agora em duas categorias primárias, que são: 

1. Blogs temáticos: concebidos com base em um tema específico ou numa área 

de interesse em comum. Segundo a autora, uma subdivisão dos blogs 

temáticos é denominada K-logs (knowledge weblogs), que são as páginas 

compostas por informações e temas específicos, voltados para grupos de 

interesse. Nesta categoria, estão inseridos os blogs com propósitos 

educacionais e pedagógicos, jornalísticos, metablogs, entre outros. 

2. Blogs livres: são publicações que não procuram se deter a um único tema e, 

segundo a autora, talvez por isso, estejam associados às características 

próprias de uma página pessoal, por se tratarem de formas livres de 

anotações, que podem incluir criação literária, comentários sobre o que se 

passa na cabeça do autor, críticas, fofocas, atualização de notícias, diários, 

entre outros. 

Já Recuero (2003) classifica os blogs por conteúdo. A autora refere-se aos 

mesmos, utilizando o termo weblog, e o faz da seguinte forma:  

1. Weblogs diários: são aqueles  que se referenciam principalmente à vida 

pessoal do autor. O seu objetivo não é trazer informações ou discuti-las, mas, 

simplesmente, relatar fatos cotidianos, como um diário pessoal. 

2. Weblogs publicações: São aqueles  que se destinam principalmente a trazer 

informação de modo opinativo. Buscam principalmente o debate e o 

comentário. Alguns possuem um tema central, outros tratam de 

generalidades. 

3. Weblogs literários: São os  destinados ou a contar uma história ficcional ou, 

simplesmente, ser um conjunto de crônicas ou poesias com ambições 

literárias. 
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4. Weblogs clippings: São os que simplesmente se destinam a ser um apanhado 

de links ou recortes de outras publicações, com o objetivo de filtrar a 

informação publicada em outros lugares. 

5. Weblogs mistos: São aqueles que efetivamente misturam posts pessoais e 

posts informativos, com notícias, dicas e comentários de acordo com o gosto 

e opinião pessoal do autor. 

Conforme pudemos observar, não existe (ainda) uma tipologia definida e 

única, talvez pela dinamicidade que a própria rede nos impõe, onde cada dia e 

quase que a todo instante surgem coisas novas. O fato é que existe uma real 

dificuldade na definição dos tipos de blog. 

 

 

2.2.4 Uso de Blogs na Educação e na Escola 

 

 

O uso de blogs na escola cresce um pouco mais a cada dia e apesar dos 

mesmos serem usados com os mais diversos propósitos, observamos que não 

existem categorias universais assim como vimos na classificação acima. É 

importante enfatizar que nem todos os blogs tem apenas uma classificação e 

também não há categorias absolutas, ou seja, um blog pode ser de uma única 

categoria, ser um misto de alguma, ou ainda, não pertencer a nenhuma categoria 

pré-estabelecida.   

Segundo Neves (2007) são diversos os usos do blog em sala de aula, 

poderíamos citar, como alguns exemplos, a produção de textos, narrativas, poemas, 

análise de obras literárias, opinião sobre atualidades, relatórios de visitas e 

excursões de estudos, publicação de fotos, desenhos e vídeos produzidos por 

alunos, fonte de pesquisa, canal de divulgação das notícias escolares, ponto de 

encontro da comunidade escolar, etc. 

Existem ainda os blogs de professores, que intencionam ensinar conteúdos, 

mas que não têm nenhuma ligação direta com escolas e/ou com quaisquer 

instituições de ensino. Como, por exemplo, o blog do professor Rafael Nink: 

http://rafaelnink.com/blog que se intitula como blog educacional e que disponibiliza 
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softwares educacionais, ferramentas para professores e diversas dicas que, de uma 

forma ou de outra, são interessantes para os docentes. 

Já existe uma fatia da blogosfera especialmente voltada para educação, a 

edublogosfera. Nesta esfera encontramos mecanismos de criação de blogs com 

ferramentas para o professor manter contato direto com o aluno, repositório de 

aulas, estatísticas de acesso via blog. O Edublogs, por exemplo, disponibliza fóruns, 

enquetes, chats, entre outros,  tal qual os ambientes virtuais de aprendizagem que já 

conhecemos. 

Pesquisamos na incipiente bibliografia existente e não encontramos uma 

categorização formalizada para o contexto educacional. E já que não temos 

categorias fechadas, optamos por categorizar em quatro grandes grupos, como uma 

classificação inicial dos blogs que estudaremos, em função de seus objetivos. 

Antes de nos adentrarmos nas categorias, optamos por esclarecer a 

diferença entre educacional e educativo.   

 

 
a distinção entre os termos se dá “onde educacional se refere ao próprio 
fato pedagógico, ao ato do aprendizado, e educativo ao conjunto de ações 
e recursos que se mobilizam para que o ato educacional tenha lugar nas 
melhores condições possíveis. (CASASSUS, 1995, p. 14, grifo nosso) 

 

1º. Informativos 

Partindo das definições clássicas, temos um perfil de blog que surgiu com a 

característica de ser informativo (FOSCHINI; TADDEI, 2006), assim como filtros de 

notícias (OLIVEIRA, 2002) que divulgavam, em primeira mão, os acontecimentos 

mais recentes. Geralmente, os blogueiros informam os seus leitores com o que há 

de mais atual, dentro das considerações do mesmo. 

Os blogs informativos podem ter diferentes objetivos, como por exemplo, 

divulgar informações relevantes, verídicas, atuais, como os blogs de jornalismo 

(FOSCHINI; TADDEI, 2006). Aqui poderia estar o blog educativo usado com o 

objetivo de informar determinados conteúdos, tutoriais, dicas, etc. 

O conteúdo que compõe esta categoria são textos relevantes relativos ao 

tema em questão, links para outros blogs e sites que se referem à mesma temática, 

sugestão de livros e entrevistas. 
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2º. Interativos/Educativos 

Tendo em vista que o blog é um espaço de comunicação e interatividade e 

que a interatividade é um princípio da aprendizagem por meio da tecnologia, 

sentimos a necessidade de criar uma classificação de blogs com a finalidade de 

discutir temas. Pode parecer estranho que algum blog não seja interativo, entretanto, 

pelas classificações apresentadas anteriormente, observamos diversos blogs com o 

objetivo principal de divulgar informações. 

Partindo do pressuposto que este grupo de blogs objetiva discutir os mais 

variados assuntos, desde política até informática, neste grupo, os blogueiros se 

unem por assunto em comum, discutem acerca dos mesmos e possuem uma certa 

afinidade virtual. 

O conteúdo apresentado nesta categoria apresenta desde links para os 

blogs dos participantes da discussão, os escritos dos mesmos sobre assuntos 

diversos, perfis pessoais, até comunidades. 

 

3º. Escolares/Educacionais 

Por nossa preocupação ser o contexto escolar, uma vez que nas demais 

categorias isto não aparece, criamos esta categoria de blog que contempla as 

aplicações educacionais de escolas. 

Os blogs saíram da fase de simples diários pessoais para ferramentas de 

comunicação com alta capacidade de ação e respectivo retorno. A escola no seu 

papel corporativo começa a compreender este mecanismo e utilizá-lo a seu favor 

como canais de relações públicas, fomento de recursos humanos, compreensão do 

perfil do aluno e mesmo como um novo canal de publicidade. 

O conteúdo disponibilizado neste tipo de blog permeia por projetos e eventos 

da escola, agenda cultural, pesquisa de satisfação, notícias escolares, canal de 

encontro da comunidade escolar, trechos de aulas, atividades extracurriculares, 

jornal dos alunos e/ou professores, trabalhos interessantes e indicação de outros 

blogs. 
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4º. Diversos 

Aqui cabem os blogs com os perfis contemplados pela classificação já 

existente. Para efeito de nosso foco, a educação, eles estão no mesmo nível de uso, 

isto é, em contextos não educacionais. 

Estes blogs ainda podem ser usados como diários pessoais, ou seja, é uma 

virtualização do conhecido e não mais tão usado diário, que objetiva organizar 

relatos, pode ser desde um diário de bordo, diário de uma viagem ou apenas relatos 

soltos de acontecimentos cotidianos. 

O conteúdo disponível é bem diverso e dispõe de vários tipos de arquivos, 

como por exemplo, fotos, vídeos, textos, relatos pessoais, apresentações de slides, 

etc. 

Independente dos serviços e recursos, de seu tipo ou categoria e de seu uso 

pela educação e escola, para que os blogs existam efetivamente e não corram o 

risco de se tornarem páginas inativas ou ainda lixo eletrônico, é necessário que eles 

se configurem como anéis de relacionamento e comunicação na web, que Recuero 

(2003) chama de webring, para daí, possibilitar a construção de uma comunidade. 

 

2.3 Conceito de Comunidade 

 

Como o blog é uma ferramenta que aproxima pessoas, podendo criar 

comunidades, sentimos necessidade de definir o conceito de comunidade. Os 

conceitos de comunidade são os mais diversos e variáveis possíveis, e permeiam 

pelas diversas áreas do conhecimento. Partindo de uma definição etimológica, 

temos que comunidade, do latim communitate, pode ser entendida como um 

conjunto de seres vivos inter-relacionados que habitam um mesmo lugar.  

Segundo OS SERES... (2008), em biologia, comunidade é o conjunto de 

seres vivos, de todos os tipos, que habitam um dado ecossistema. Do ponto de vista 

da sociologia é um conjunto de pessoas com interesses mútuos que vivem no 

mesmo local e se organizam dentro de um conjunto de normas, como por exemplo, 

os estudantes que vivem no mesmo dormitório formam uma comunidade, assim 

como as pessoas que vivem na mesma aldeia cidade ou no mesmo bairro. 
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Segundo Bauman (2003), a idéia de comunidade, independente das 

restrições dos termos semânticos, nos remete sempre à idéia de uma "coisa boa". O 

autor afirma ainda que “comunidade” é, nos dias de hoje, outro nome do paraíso 

perdido, que esperamos ansiosamente retornar, e assim buscamos caminhos que 

podem nos levar até lá. 

É bem verdade que a definição de comunidade necessita da retomada do 

pensamento dos autores clássicos, bem como de seus comentadores que 

discutiram, aprofundaram e propuseram desdobramentos diversos.  

Tönies (1985 apud TÖTTÖ, 1995) postulou que comunidade (Gemeinschaft) 

é oposto à sociedade (Gesellschaft). A primeira representa o passado, a aldeia, a 

família, o calor. Tem motivação afetiva, é orgânica, lida com relações locais e com 

interação. As normas e o controle dão-se através da união, do hábito, do costume e 

da religião. Seu círculo abrange família, aldeia e cidade.  

A sociedade, por sua vez, representa frieza, egoísmo, fruto da calculista 

modernidade. Sua motivação é objetiva, mecânica, observa relações supralocais e 

complexas. As normas e o controle dão-se através de convenção, lei e opinião 

pública. Seu círculo abrange a metrópole, a nação, o Estado e o Mundo.  

Para o autor, a comunidade seria o estado ideal dos grupos humanos. A 

sociedade, por outro lado, seria a sua corrupção. Em contrapartida, afirmava: "Não 

conheço nenhum estado de cultura ou sociedade em que elementos de 

Gemeinschaft e de Gesellschaft não estejam simultaneamente presentes, isto é, 

misturados” (TONIES, 1985 apud TÖTTÖ, 1995, p. 50). 

Brevemente posterior à obra de Tönies, Durkheim  (1985 apud ALDUS, 1995) 

escreveu uma crítica à mesma, afirmando que tanto comunidade quanto sociedade 

possuíam um caráter natural, e não apenas a comunidade como havia afirmado 

Tönies. 

Durkheim (1985 apud ALDUS, 1995) colocou ainda que nem Gemeinschaft 

nem Gesellschaft possuíam características que pudessem ser encontradas 

unicamente em um agrupamento social.  Aldus (1995) acredita como Tönies, na 

natureza da dicotomia entre Gemeinschaft e Gesellschaft, admite também que 

aquela se desenvolve primeiro e, a segunda, é seu fim derivado. 
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Com a chegada da modernidade e urbanização, a idéia clássica de 

comunidade desaparece. Conforme observamos, o termo comunidade passou por 

um processo de evolução, a comunidade deixa de ser percebida como comunidade 

rural, como ideal de família e passa a integrar um conjunto maior de grupos sociais. 

Portanto a idéia de "comunidade", como a sociologia clássica a concebia, como um 

tipo rural, ligado por laços de parentesco em oposição à idéia de sociedade, parece 

desaparecer, não da teoria, mas da prática. 

Oldenburg (1997 apud RHEINGOLD, 1998) afirma que as comunidades 

estariam desaparecendo da vida moderna devido à falta dos lugares que ele 

chamava "great good places". Segundo ele, haveria três tipos de lugar, importantes 

em nossa vida cotidiana: o lar, o trabalho e os "terceiros lugares (os grandes bons 

lugares)", referentes àqueles onde os laços sociais fomentadores das comunidades 

seriam formados, como a igreja, o bar, a praça, etc.  

Segundo Recuero (2001), esses lugares seriam mais propícios para a 

relação social que ele julga necessária para o "sentimento de comunidade", porque 

seriam aqueles onde existe o "lazer", onde as pessoas encontram-se de modo leve 

para algum tipo de diversão.  

Como esses lugares desapareceram da vida contemporânea, devido às 

atribulações, adversidades e violência do dia a dia, as pessoas sentem falta do 

"sentimento de comunidade".  

Percebemos que o “sentimento de comunidade” sofreu uma espécie de 

declínio em nossa sociedade. Rheingold (1996) indica esta ausência do "sentimento 

de comunidade" como uma das principais causas do surgimento das comunidades 

virtuais. 

Neste estudo buscamos analisar em que medida os blogs educacionais 

geram comunidades ou funcionam nesta lógica. 

 

 

2.3.1 Comunidade Virtual 
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Howard Rheingold foi um dos primeiros autores a usar a expressão 

comunidade virtual, para grupos humanos, em meados de 1993. Esta expressão, por 

sua vez, possui algumas definições. Rheingold (1996), Palácios (1998) Donath 

(1999), Wellman e Gulia (1999), dentre outros, concordaram em definir comunidades 

virtuais como comunidades que surgem por intermédio da comunicação mediada por 

computador.  

Segundo Primo (1998), comunidades são agrupamentos sociais que se 

caracterizam por acentuada coesão baseada no consenso espontâneo dos 

indivíduos que o constituem e envolvem diretamente interatividade, relações sociais 

no ciberespaço, comunicação mediada por computador e um corpo organizado de 

relações. 

De acordo com Rheingold (1996, p. 20), “comunidades são agregados 

sociais que surgem da internet, quando uma quantidade suficiente de gente leva 

adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes 

sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no espaço 

cibernético”. 

Segundo o autor, pessoas que se conectam online por um período 

prolongado podem, mas não necessariamente vão, gerar uma comunidade virtual, é 

preciso convencer outras pessoas a manter a comunicação. Para atraí-las é preciso 

ter um centro de gravidade, ou seja, interesses em comum. 

É importante ainda enfatizar que é preciso a presença de alguns elementos 

chamados elementos formadores, que seriam as discussões públicas, as pessoas 

que mantém contato via internet, que se encontram e reencontram tempo e 

sentimento. Estes elementos constituem uma comunidade virtual. 

Além dos elementos formadores, podemos afirmar, segundo Recuero 

(2001), que as comunidades virtuais possuem algumas características, dentre elas: 

� Interatividade: diz respeito às trocas comunicativas. De acordo com Primo 

(1998), é preciso partir da interação humana para compreender a 

interatividade na comunicação humano-computador. O autor propõe dois 

conceitos, o de interação mútua e interação reativa. A primeira acontece de 

forma aberta, onde a relação se dá através da construção negociada, e a 
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segunda dá-se em um sistema fechado, a relação é causal e é baseada no 

objetivismo. 

� Permanência: O ato de permanecer é imprescindível para manter ativas as 

comunidades virtuais, pois caso contrário não existe possibilidade de 

aprofundar as relações entre as pessoas, requisito sine qua non, para que 

uma comunidade se constitua. 

� Pertencimento: O pertencimento pode ser entendido, segundo Palácios 

(1998), como um sentimento de ligação. Em comunidades virtuais, é o mesmo 

que fazer parte de, ou seja, os membros da comunidade precisam sentir que 

pertencem àquela comunidade, precisam internalizar o sentido de 

comunidade. 

Segundo Beamish (1995 apud RECUERO, 2001), o significado de 

comunidade gira em torno de dois sentidos mais comuns. O primeiro refere-se ao 

lugar físico, geográfico, como a vizinhança, a cidade, o bairro, ou seja, pessoas que 

vivem num mesmo lugar possivelmente criam relações entre si, devido à 

proximidade física. O segundo significado refere-se ao grupo social, de qualquer 

tamanho, que divide interesses comuns, sejam religiosos, sociais, profissionais, ou 

seja, o autor separa o conceito sob dois aspectos: o do território como elemento 

principal na constituição do grupo ou do interesse comum (e neste caso, o território 

comum não é mais condição para a existência das relações entre as pessoas) como 

cerne da constituição do grupo. 

Recuero (2003) coloca que os blogs não se configuram como comunidades 

virtuais, os blogs são o que a autora chama de virtual settlement, ou seja, os blogs 

são espaços virtuais, onde as pessoas formam círculos de leitura e/ou interação, 

através dos mesmos. Estes círculos são os chamados webrings e são o lugar 

comum onde as comunidades estabelecem suas relações, principalmente através 

dos sistemas de comentários.  

Buscaremos compreender se os blogs analisados neste estudo configuram-

se na perspectiva de Recuero ou não.  
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2.3.2 Comunidade Colaborativa 

 

O conceito de comunidade colaborativa, segundo Dimantas (2006), envolve 

os seguintes princípios e características: colaboração, bem coletivo, limites, auto-

organização e reputação. 

A colaboração é um dos aspectos que nos caracterizam como humanos 

participantes de uma vida social. É impossível imaginar a sociedade sem a ação 

coletiva e a união das pessoas em torno de interesses em comum. 

Para se caracterizar uma comunidade como colaborativa, é necessário que 

os seus membros participem efetivamente dela, ou seja, não basta apenas ser 

membro, como por exemplo, as comunidades do Orkut, onde apenas participamos 

como membros e não necessariamente colaboramos com o seu conteúdo. Não 

basta apenas ser membro, é preciso participar. 

Participar efetivamente significa colaborar/cooperar na construção de seu 

conteúdo, interagir, postar conteúdo, ou ainda críticas e sugestões. 

O bem coletivo remete-se ao objetivo das ações de uma comunidade que é 

promover algum tipo de benefício para as pessoas que a compõem. Esse objetivo 

deve guiar a atuação de todos e cada um dos indivíduos. As comunidades mais 

efetivas são aquelas nas quais cada um reflete os objetivos do grupo, e avalia todas 

as suas próprias ações antes de tomá-las, ponderando sobre os reais benefícios de 

uma simples ação para a comunidade como um todo. 

Os limites da atuação de cada indivíduo dentro da comunidade há que 

admitir um certo ponto de equilíbrio. Comunidades muito restritas costumam frear a 

criatividade e a motivação das pessoas, levando muitas vezes à preferência pela 

ação individual, não engajada.  

Por outro lado, permitir liberdade excessiva a comunidades que ainda não 

estão maduras pode levar à total desordem. A equação deve levar em conta as 

características de cada comunidade. É sempre benéfico prever uma curva de 

aprendizado por parte da comunidade, até que cada um aprenda até que ponto pode 

usufruir de sua liberdade sem prejudicar os demais. 

Comunidades maduras e livres tendem à auto-organização, com a 

rotatividade de papéis e o livre trânsito entre todos os seus indivíduos. Não se trata 
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exatamente de abolir a hierarquia, mas de desestabilizá-la, trocando o direito 

garantido pelo direito adquirido, trocando a tradição pela reputação, trocando a força 

pelo mérito. 

O grande valor de troca em comunidades colaborativas é a reputação, ou 

seja, o histórico das realizações e opiniões de cada indivíduo. Há muitos aspectos 

psicológicos e sociais envolvidos, mas pode-se resumir a questão ao seguinte: a 

imagem de um indivíduo perante o outro e o coletivo é a síntese de tudo o que ele 

pensou, falou e fez. Você é o que você faz. E cada vez mais, é isso que lhe confere 

respeito e credibilidade perante o grupo. 

 

 

2.3.3 Comunidades Colaborativas e a Internet 

 

 

A comunicação através da Internet permite a potencialização de novas 

formas de comunidades colaborativas, principalmente por três características, que 

são a interação assíncrona, a desterritorialização e a interação direta entre os 

indivíduos. 

Consideramos de extrema pertinência as colocações de Howard Rheingold 

acerca das comunidades virtuais, trazendo as afirmativas teóricas para a nossa vida 

prática, nos perguntando: quantas pessoas conhecemos nos prédios que residimos? 

O número de pessoas seria maior ou menor do que as pessoas que temos, por 

exemplo, em nossos MSN ou Orkut? Ou ainda em nossas listas de e-mail?  As 

repostas, possivelmente serão negativas, o que nos insere invariavelmente em 

comunidades virtuais. 

Sendo o blog, segundo Recuero (2003), um elemento que possibilita o 

estabelecimento de comunidades virtuais, buscamos investigar se o uso deles, 

voltados para a educação, gera comunidades colaborativas na internet. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 Paradigma Orientador da Pesquisa 

 

 

Visando investigar o uso de blogs brasileiros e tentando compreender o 

funcionamento destes espaços virtuais no contexto educacional, utilizamos a 

abordagem etnográfica que nos permitiu vivenciar o cotidiano dos blogs, tendo em 

vista que, segundo André (1995, p. 30), “esse tipo de pesquisa adequa-se a 

descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de entendimento da 

realidade”. A etnografia permitiu o mergulho do pesquisador no universo dos 

blogueiros educacionais e fim de compreendê-lo. 

Partindo da etnografia, descobrimos um novo aporte metodológico criado 

para o estudo de fenômenos virtuais: a etnografia virtual, ou ainda, netnografia. 

Segundo Castro (2005), a netnografia é empregada no meio digital, ou seja, no 

ciberespaço, que por sua vez, se constitui em um campo de pesquisa singular, em 

função da facilidade de interação potencializada pela grande rede mundial de 

computadores, a internet. 

 

 

A netnografia é a abertura das portas do tradicional método etnográfico para 
o estudo de comunidades virtuais e da cibercultura. Originado no campo da 
Antropologia, o método etnográfico consiste na inserção do pesquisador no 
ambiente, no dia-a-dia do grupo investigado (VERGARA, 2005, p. 73). 

 

 

3.1.1 Netnografia 

 

A etnografia trata de uma descrição cultural (ANDRÉ, 1995). A netnografia é 

um conjunto de técnicas que mantém as mesmas características metodológicas da 

etnografia, sendo que o campo de pesquisa é o ciberespaço. Segundo Iglesias 

(2007), a etnografia é uma ferramenta de investigação que é muito utilizada, 

exitosamente, por diversas empresas de investigação qualitativa de mercado para 

estudar os consumidores e usuários de produtos e serviços. 
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De acordo com Vieira e Zouain (2006, p. 194), a netnografia trata-se de “um 

método interpretativo desenhado com o fim específico de investigar o 

comportamento de consumo de culturas e comunidades presentes na internet”. 

É preciso que façamos uma transição de alguns dos pressupostos 

etnográficos para a vida moderna para que possamos nos situar na internet, para 

encontrar grupos com interesses semelhantes e características homogêneas, que 

vão muito além da cultura local e nacional e das barreiras físicas que a 

territorialidade nos impõe. Estes grupos se congregam em comunidades virtuais e 

estabelecem formas particulares de ver o mundo e atuar no mesmo. 

Para realizar uma investigação etnográfica convencional é preciso identificar 

um contexto, ou seja, escolher um determinado campo de investigação, ao passo 

que para realizar uma investigação netnográfica temos que considerar o espaço 

virtual, ou ainda, o ciberespaço, como contexto de análise (ainda que, 

invariavelmente será preciso estabelecer algum tipo de refinamento ou filtro) e as 

comunidades virtuais como as comunidades humanas. 

 
 

Nós podemos sugerir então, que uma troca metodológica, a requisição do 
contexto on-line como um site de campo etnográfico foi crucial no 
estabelecimento do status das comunicações de Internet como cultura. 
Enquanto experimentos psicológicos demonstraram sua opacidade, métodos 
etnográficos foram capazes de demonstrar sua riqueza cultural. É possível ir 
mais longe e sugerir que nosso conhecimento da Internet como um contexto 
cultural está intrinsecamente ligado com a aplicação da etnografia. O método 
e o fenômeno definem o outro em um relacionamento de mútua dependência. 
O contexto on-line é definido como um contexto cultural pela demonstração 
de que a etnografia pode ser aplicada a ele. Se nós podemos estar 
confiantes de que a etnografia pode ser aplicada com sucesso em contextos 
on-line então nós podemos ficar seguros de que estes são, realmente, 
contextos culturais, uma vez que a etnografia é um método para entender a 
cultura (HINE, 2005, p. 8). 
 
 
 

O ciberespaço é visto pela etnografia virtual como uma realidade etnográfica 

com todos os atributos necessários para um objeto de estudo. A etnografia virtual 

trata o ciberespaço como espaço onde se constroem significados, formam-se 

identidades e se estabelecem grupos com interesses em comum. A internet é um 

espaço onde as comunidades se expressam livremente e externalizam suas 

preferências, por isso nos remetemos a uma etnografia virtual. 
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Segundo Iglesias (2007), a internet além de uma ferramenta da cultura é 

também uma grande geradora da mesma, um tipo de cultura que permeia o mundo 

virtual e penetra o mundo físico. A construção do objeto etnográfico, através da 

internet, pode ser tanto aberta ou fechada, assim como fazemos quando efetuamos 

um estudo etnográfico não virtual. Seus objetos e seus campos de estudo podem 

ser igualmente substantivados tal qual se fazem nas aproximações mais 

sociológicas quando estudamos determinados nichos como as favelas, as escolas, 

as igrejas, etc. 

No espaço escolhido, o ciberespaço, e refinando mais um pouco, na 

edublogosfera, contamos com a estrutura sócio-cultural que o abriga, e a partir dela 

e em diálogo e interação com ela, identificamos suas construções e significâncias.  

 

 

A etnografia pode e tem lugar em uma ampla variedade de lugares: povos, 
cidades, fábricas minas, granjas, tendas, oficinas de negócio de todo tipo, 
hospitais, teatros, prisões, bares, igrejas, escolas, institutos, universidades, 
agências, tribunais, sanatórios, funerárias [...] (HAMMERSLEY; ATKINSON, 
1994, p. 97). 

 

 

Pois bem, se qualquer das possibilidades citadas acima for complementada 

com “na internet”, obteremos tantos outros campos de trabalho para a netnografia. 

Praticamente não há espaço que escape do olho da etnografia virtual: os mesmos 

lugares que servem para desenvolver estudos sobre as comunidades reais são úteis 

agora para dar um novo enfoque às investigações através das novas tecnologias. 

Segundo Iglesias (2007), o etnógrafo efetua um processo singular quando 

trabalha no terreno virtual a fim de descobrir e elicitar valores e práticas culturais 

profundas que são próprias dos indivíduos ou grupos sociais que habitam o campo. 

Ou seja, queremos pesquisar a internet, é nela que devemos estar, e mais 

precisamente, se queremos saber dos blogs, é na blogosfera que devemos nos ater 

e não nos livros que discutem a mesma. 

Realizamos, portanto, observações numa perspectiva netnográfica, pelo fato 

da mesma apresentar características que, segundo Vianna (2007), satisfazem os 

interesses da nossa pesquisa, que é focada em blogs da edublogosfera. Nossa 
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pesquisa constitui-se na identificação dos tipos de blogs educacionais existentes e 

suas características. 

 

 

3.2 Objeto da Pesquisa / Campo Empírico 

 
 

  
Observamos os participantes de sete blogs, sendo: 

• o primeiro de uma escola pública do ensino fundamental; 

• o segundo de um colégio particular de ensino fundamental e médio 

• o terceiro de uma instituição de ensino superior privada; 

• o quarto e o quinto de uma professora de ensino médio; 

• o sexto e o sétimo de um professor de ensino médio. 

Esta escolha deu-se em função dos diversos tipos de blogs encontrados na 

edublogosfera. Inicialmente, entramos em diversos blogs deste espaço virtual e 

observamos aqueles que eram mais movimentados. Dentre estes, escolhemos blogs 

movimentados de instituições de ensino e de professores, de escolas particulares e 

públicas.  

A intenção foi obter amostras da diversidade de blogs da blogosfera. 

Optamos por esta escolha aleatória, por não haver uma indexação de blogs ditos 

educacionais, ou seja, não existia até o momento desta pesquisa uma ferramenta 

que catalogasse os blogs educacionais, no contexto da blogosfera brasileira. 

Optamos por não observar blogs de alunos, pois segundo nossa percepção, 

os blogs de alunos ainda funcionam predominantemente como diários, como relatos 

de acontecimentos que viveram durante o dia, a semana, o mês, ou ainda como 

declarações de amor, que por um motivo ou outro não saem do mundo virtual para o 

mundo físico. E como nossa pesquisa buscava observar elementos correlacionados 

ao processo de ensino e aprendizagem, optamos por não incluir nesta, blogs de 

alunos. 
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3.2.1 Perspectiva de Coleta dos Dados 

 

Durante dois semestres (2008.1 e 2008.2) observamos os blogs que foram 

escolhidos devido ao número de acessos que apresentavam e dos comentários 

deixados nos mesmos. Pensamos inicialmente em observar todos os blogs da 

blogosfera, mas, o cadastro destes blogs ainda era muito incipiente. Funcionava da 

seguinte forma: um usuário inicia um blog, escreve algo e nunca mais volta lá. Este 

blog pertence a blogosfera, mas, não tem movimento, é estático, virou lixo virtual. 

Em outros casos, há blogs que desabilitam sua função de comentários, então, não 

teríamos como observar o que desejávamos, portanto, optamos por selecionar 

alguns determinados blogs. 

 

3.2.1.1 Criando Meu Próprio Blog como Estratégia de Coleta de Dados 

 

A coleta começou da seguinte forma: criei o meu blog, utilizei a ferramenta 

blogger e de uma forma muito tímida, escrevia postagens direcionadas às minhas 

turmas, colocava atividades que haviam sido solicitadas em sala de aula, falava um 

pouco sobre mim. Devido às atribulações do dia-a-dia e, também porque eu 

acreditava que poucos ou ninguém acessava o blog, fiquei um pouco desestimulada 

a continuar escrevendo.  

Passei um tempo (uns dois meses, aproximadamente) sem escrever nada, 

depois comecei a perceber que eu precisava continuar escrevendo, até porque 

quando eu ia visitar outros blogs interessantes para minha pesquisa, precisava de 

identificação. Os blogs que eu visitava iriam ser automaticamente direcionados para 

o meu blog, então, me senti obrigada a atualizá-lo, ao menos, uma vez por semana. 

Para não correr o risco de esquecer da tarefa semanal de atualização, configurei o 

meu navegador de internet, para sempre que eu fosse abrir uma página na web, a 

primeira página a ser aberta, seria o http://fessoradiana.blogspot.com    

O fato é que, as semanas iam passando e eu, muitas vezes, não tinha 

tempo ou sequer me lembrava da existência do blog. Porém, comecei a receber 

contato de outros blogs os quais, eu havia visitado, comecei a ter contato com outros 

professores que apareciam no meu blog, deixavam um comentário. Algum aluno em 

sala de aula presencial comentava que leu um post meu e achou interessante, 
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enfim, eu estava formando ligações e elos de leitura com alguns leitores e com 

outros blogs.  

A partir dessa decisão de atualização constante, fui estabelecendo contato 

com outros blogueiros, percebendo aos poucos, como é que essas ligações entre 

blogs aconteciam. Foi muito interessante, me deixou bastante empolgada, comecei a 

caprichar nos meus escritos, tanto que recebi um prêmio, o selo dardos. Ele é 

ofertado àqueles blogs que são reconhecidos pelos valores que cada blogueiro 

mostra cada dia, em seu empenho por transmitir valores culturais, éticos, literários, 

pessoais, etc, que em suma, demonstram sua criatividade através do pensamento 

vivo que está e permanece intacto entre suas letras, entre suas palavras.  

Esses selos foram criados com a intenção de promover a confraternização 

entre os blogueiros, uma maneira de demonstrar carinho e reconhecimento por um 

trabalho que agregue valor à Web. 

Este selo funcionou para mim, com um estímulo para eu não parar de 

escrever mais, então comecei a conhecer professores que também tinham seus 

blogs, e através dos sistemas de comentários, fomos nos conhecendo uns aos 

outros, trocando idéias, conversando sobre o uso do blog nas escolas. 

Depois de um certo tempo, comecei a ter a sensação de que já os conhecia, 

tendo em vista que falava com eles, quase que diariamente e ainda trocávamos 

idéias através de redes sociais virtuais. Então começamos a trocar textos, indicar 

links de material pertinente a pesquisas na área. A sensação que comecei a ter era 

que tinha feito amigos que estavam longe territorialmente, mas estavam bem 

próximos, a distância de apenas alguns cliques. 

O passo seguinte foi observar a evolução que a ferramenta blogger havia 

sofrido, em questão de meses, a ferramenta tímida de outrora, passara a oferecer 

tantos aplicativos que se tornou uma das melhores criadoras de blog do país, 

segundo as revistas da área. Então me senti estimulada a dar um upgrade no meu 

blog, coloquei gadgets variados, mudei o layout, e por fim, coloquei um contador de 

visitas, o que é muito interessante pro blogueiro, porque, podemos a cada dia, 

observar quantos leitores estão lendo nosso blog, confesso que, para mim, foi muito 

estimulante perceber que muitas pessoas liam o meu blog. 

Depois disso, entrava diariamente nos blogs que observava e percebia 

muitos comentários interessantes de pessoas da área, e foi a partir destes 
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comentários que pudemos observar os elementos necessários à nossa pesquisa. 

Esta etapa configurou-se num estudo exploratório. 

 

3.2.2.2 Olhar Científico sobre a Atividade Blogueira 

 

A partir do levantamento dos blogs mais movimentados e das minhas 

interações com os blogueiros em meus blogs e nos deles, defini os blogs que 

finalmente serviriam com objeto para meu estudo. Ao longo de toda a coleta estive 

em contato com os blogueiros e seus blogs, postando e lendo mensagens, a fim de 

compreender este novo universo virtual. 

Observamos os blogs de uma forma geral, seu conteúdo, bem como as 

postagens e comentários, relacionando suas peculiaridades às características 

identificadas na fundamentação teórica. Baseamo-nos em Mattar (2008) para definir 

os tipos de interação presentes nos comentários, em Palácios (1995) para perceber 

os elementos que caracterizam uma comunidade e em Tajra (2002) para elucidar os 

conceitos de cooperação e colaboração. 

Os tipos de interação foram especificados de acordo com Mattar (2008) que 

os categoriza da seguinte forma: aluno/professor, aluno/conteúdo, aluno/aluno, 

professor/professor, professor/conteúdo, conteúdo/conteúdo, aluno/interface, auto-

interação , interação vicária, dentre outros tipos. 

Tendo em vista que esses tipos foram pensados para educação a distância 

e não especificamente para blogs, sentimos a necessidade de complementar com os 

seguintes tipos: aluno/conteúdo, visitante/professor, professor/visitante, 

escola/escola. É importante mencionar que, por se tratar de uma observação 

netnográfica, não tivemos possibilidades de perceber aspectos como auto-interação 

e interação vicária. 

Palácios (1995) enumera alguns pontos básicos para reconhecimento de 

uma comunidade: o sentimento de pertencimento (simbólico descolado do 

tradicional sentimento de pertencimento a um território físico); a definição de uma 

territorialidade (local da comunidade); a permanência no grupo (condição 

essencial para o estabelecimento das relações sociais); ligação entre sentimento de 

comunidade, cooperação e interesses comuns (que chamamos de projeto comum); 

comunicação acessível aos indivíduos que a integram e a tendência à 

institucionalização (que chamamos de corporação).  



 

 

67

De acordo com as idéias de Tajra (2002) a existência da ocorrência de suas 

relações – interações, colaborações e ou cooperações – a comunidade virtual 

existe ou deixa de existir, pois se essas ocorrências deixam de acontecer, ela (a 

comunidade virtual) se desintegra.  

 Aspectos analisados: 

1. Identificação (nome fictício do blog e tipo da instituição, iniciais do(a) 

professor(a) e nível de ensino), conteúdo (ferramentas de: comunicação, 

informação, divulgação, estatística, busca, entretenimento, intertextualidade), 

objetivos e participantes; 

2. Comunidade (pertencimento, territorialidade, permanência, corporação e 

projeto comum); 

3. Interatividade (tipos de interação); 

4. Colaboração. 

Após caracterizar os tipos de blogs educacionais brasileiros (informativos, 

interativos/educativos, escolares/educacionais e diversos), analisamos o uso destes 

blogs, a fim de identificar ferramentas, sujeitos, intencionalidade do blog, 

interatividade e comunidade. 

Na seção, a seguir, identificaremos os blogs, suprimindo informações 

confidenciais, como, nome e endereço da escola, pois optamos por resguardar tais 

informações por questões de legalidade. No tópico 1: identificação, apresentamos o 

tipo de escola e o nível de ensino, no tópico 2: participantes, denominamos os 

mesmos da seguinte forma: professores são aqueles professores da instituição a 

qual o blog pertence, ou ainda professores de outras instituições, que se identificam 

como tal. Alunos são alunos de uma forma geral, ou seja, eles podem, ou não, ser 

da escola em questão. Convidados, são aqueles que foram convidados (pais, 

palestrantes, etc.) pela escola, para dar algum depoimento, apresentar opiniões, 

etc., e visitantes são todos aqueles que visitam o blog, ou seja, internautas, em 

geral.   
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CAPÍTULO 4 BLOGS 

4.1 Resultados e Análise dos Blogs 

4.1.1 Blog de Escola Pública Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 2 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

a) Tipo da instituição e nível de ensino:  

Instituição: Escola Municipal  
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Nível de ensino: Ensino fundamental, supletivo e nível médio. 

 

b) Conteúdo: 

Ferramentas de: Descrição: 

Comunicação: ⇒ Espaço para comentários / formulário de 

comunicação com a professora; 

⇒ Mensageiro instantâneo para comunicação on-

line com a professora; 

⇒ Gravador de recados através de mensagem de 

voz. 

Informação: ⇒ Apresentação de slides com diversas fotos de 

diferentes momentos dentro e fora de sala de 

aula; 

⇒ Atividades acontecidas na escola. 

Divulgação: ⇒ Divulgação de eventos: jornal da escola; 

⇒ Anúncios comerciais (propaganda). 

Estatística: ⇒ Contador de visitantes. 

Busca: ⇒ Caixa de busca. 

Entretenimento: ⇒ Jogos educativos. 

Intertextualidade: ⇒ Links para: outras páginas da escola, páginas 

relacionadas à escola, blog de professores, 

webquests; 

⇒ Listagem de feeds: links para outros blogs que a 

professora administradora do blog acompanha. 

Atividades curriculares ⇒ Não contém. 

Construção colaborativa 

de conteúdo 

⇒ Não contém. 

 
Tabela 1 

 

c) Objetivos: 

Divulgar as atividades, programas e projetos da escola, apresentando espaço para 

alunos, professores, convidados e visitantes manifestarem suas opiniões. 

d) Participantes: 
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Professores, alunos, convidados e visitantes. 

 

2. COMUNIDADE (elementos que compõem uma comunidade) 

• Pertencimento: identificamos a categoria pertencimento como presente, pois o 

grupo social que o blog apresenta como participante é bem delimitado, ou seja, os 

participantes deste blog são aqueles que fazem a comunidade escolar do CAIC 

Mariano Costa (professores, coordenadores, alunos e a própria escola como um 

todo), seus convidados e visitantes, dentre eles, os pais dos alunos. 

• Territorialidade: a territorialidade que se apresenta neste blog é 

predominantemente física, pois se restringe (em sua grande parte) á comunidade 

escolar da escola municipal, em questão. 

• Permanência: a permanência observada neste blog se apresenta com uma 

freqüência de postagens quinzenais, em média. Estas postagens são assinadas em 

sua totalidade por uma única professora, G. L. dos Santos, porém vários atores 

participam deste cenário, desde professores, alunos, convidados e visitantes. O tipo 

de informação que se apresenta neste blog vai desde conteúdos curriculares através 

de atividades que são postadas, festas temáticas que acontecem na escola, aulas 

extra-classe através de passeios ocorridos com o grupo escolar, projetos 

desenvolvidos na escola e, de uma forma geral, questões que envolvem cidadania. 

• Corporação: para que um aspecto como corporação se faça presente, são 

necessárias características como permanência, territorialidade e pertencimento, 

conforme observamos, tais características são contempladas neste blog. 

• Projeto comum: o projeto comum deste blog é a aprendizagem e o ensino, 

percebemos o projeto comum de aprendizagem existente aqui, através de opiniões 

para melhoria da mesma, sugestões, elogios. E para o ensino, através de leitura, 

projetos de leitura e atividades em geral.  

 

3. INTERATIVIDADE 

Tipos de Interação (quem interage com quem) 

Identificamos os seguintes tipos de interação, a partir de trechos de postagens e 

comentários extraídos do blog: 

1. Aluno/aluno: 
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Contexto: A postagem, apresentada a seguir, datada de 04-09-2006, divulga uma 

matéria apresentada em uma revista voltada para a área educacional, sobre a 

inclusão digital que acontece através dos projetos da escola municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 3 
 

Esta primeira postagem remete-se à inclusão digital e apresenta um claro 

exemplo de pertencimento, corporação e projeto comum, pois observamos que 

crianças de terceira e quarta séries, das mais variadas localidades, inclusive 

internacionais, se conhecem virtualmente, trocam idéias sobre as cidades onde 

moram e descrevem os projetos que estão participando na escola. 
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 Percebemos aqui que, apesar das territorialidades físicas estarem muito 

bem delimitadas, a territorialidade virtual se configura na união dessas crianças com 

um sentimento comum de sentirem-se num mesmo lugar, na rede, interagindo e 

construindo textos ilustrados com imagens e gravuras de uma forma colaborativa, 

onde cada uma descreve o local onde mora.  

A professora G. L. dos Santos, que é a administradora do blog e autora do 

projeto, afirma que, quando eles sabem que outras pessoas vão ler suas produções, 

sentem-se instigados a escrever com mais capricho e pesquisar coisas interessantes 

na internet para colocarem em seus blogs, da mesma forma, eles comentam nos 

blogs uns dos outros, o que permite que observemos as interações surgidas nesta 

atividade e consequentemente a corporação que se configura na presença dos 

elementos territorialidade, pertencimento e permanência. 

Segundo Mattar (2008, p. 116), este tipo de interação provoca motivação, 

enquanto os alunos aguardam colocações e retornos de seus colegas, e diminui a 

sensação de isolamento causada pela distância. “Essa interação também 

desenvolve o senso crítico e a capacidade de trabalhar em equipe e, muitas vezes, 

cria a sensação de pertencer a uma comunidade”  

 

2. Professor/escola: 

Exemplo 1: Contexto: diante da postagem apresentada acima, um professor 

(externo) expôs sua opinião tecendo o seguinte comentário: 

Roberto Cláudio (04-09-2006) disse: 

 “Olá pessoal, que bom que estamos vendo pessoas que se preocupam com o desenvolvimento 
intelectual das classes mais desfavorecidas. Sou Roberto Cláudio, professor da EEFM Dona Carlota 
Távora, em Araripe-CE. Trabalho 100h/a no laboratório de informática. Gostaria de conhecer o projeto 
de trabalho de vocês para que eu possa enriquecer os meus conhecimentos e melhorar a minha 
atuação neste espaço da escola onde trabalho. Gostaria, também, de propor um intercâmbio cultural 
com vocês, envolvendo as duas escolas - a nossa e a de vocês. O que acham da idéia? Entrem em 
contato: robertocl@yahoo.com.br.” 

 

A partir da segunda interação (professor/escola) observamos, através do 

comentário do professor Roberto Cláudio, que o blog divulga os projetos da escola e 

amplia a comunidade, trazendo através de participações externas, convites para 

outros projetos colaborativos, como intercâmbio cultural e apresentação dos projetos 

que já estão acontecendo em outras escolas, o que, mais uma vez, altera o conceito 

de territorialidade física para virtual. 
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Os textos construídos de forma colaborativa pelos professores e alunos de 

diferentes localidades estão dispostos no blog palavra aberta 

(http://palavraaberta.blogspot.com) que, segundo a professora G. L. dos Santos, 

promove um intercâmbio de idéias no ciberespaço. Neste espaço a professora 

convida outros professores com seus alunos a participarem do blog, o que nos 

permite observar um outro tipo de interação, a interação entre professores. 

De acordo com Mattar (2008), as redes possibilitam oportunidades de 

interação entre professores, que podem encontrar entre si insights pedagógicos, 

constituindo assim, comunidades físicas e virtuais. 

Observemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 

A professora apresenta o projeto com as seguintes palavras: O blog palavra 

aberta é um espaço virtual para divulgação de textos produzidos pelos alunos de 

ensino fundamental de diferentes escolas. O objetivo, além da divulgação em si, é a 

troca de idéias entre alunos, que apesar de separados geograficamente, poderão 

entrar em contato com as idéias de adolescentes das mais diferentes regiões, 

desenvolvendo habilidades de argumentação, escrita, leitura, interpretação e 

comunicação. Os temas são propostos a partir de vídeos publicados no próprio blog. 

A participação se dá pelo sistema de comentários do blog e pelo envio dos textos 

para publicação.  

E explica aos professores como e o que deve ser feito para participar, que é 

enviando os textos dos alunos para o e-mail da mesma, com as devidas imagens e 
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vídeos, em anexo, e a identificação dos alunos que deve conter: nome, idade, série, 

nome da escola, nome do professor, cidade e estado. Em seguida, os trabalhos 

serão publicados no blog do projeto e o endereço será disponibilizado a todos para 

que possam ler, comentar, trocar idéias e informações através do próprio blog, no 

espaço destinado aos comentários e também pela troca de e-mails entre os alunos e 

professores.  

Observemos a transcrição de alguns textos produzidos por alunos de 

diferentes escolas: 

Texto 1: (19-11-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustração 5 

 

 

 

Texto 2: (19-11-2007) 
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    Ilustração 6 

Conforme pudemos observar, esta postagem foi construída de forma 

totalmente colaborativa, ou seja, os professores enviaram os textos construídos 

colaborativamente por seus alunos, disponibilizando-os para compor a página do 

blog.  

3. Escola/escola: 

Contexto: atividade postada para a disciplina de matemática, apresentando um jogo 

oriental que envolve operações matemáticas:  

 

Ilustração 7 
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Diante desta postagem, surgiu o seguinte comentário: 
Folha Estudantil (31-05-2007) disse: 
“Olá Professora G. e Amigos da escola, Somos de Tebas, distrito de Leopoldina, localizada no estado 
de Minas Gerais. Trabalhamos na Escola Estadual J. F. e estamos, a exemplo de vocês, ampliando 
nossa prática educativa através da Internet, especificamente pelo uso do recurso de construção de 
Blogs. Ficamos impressionados com a qualidade do conteúdo disponível nos sítios eletrônicos 
gerenciados pela Equipe de sua Escola. O trabalho está ótimo, e é inspirador! Gostaríamos de manter 
contato com vocês, com o intuito de trocarmos experiências e aperfeiçoarmos nosso projeto escolar 
de comunicação virtual. Parabéns a todos vocês!” Aproveito a oportunidade para convidá-los a visitar 
o Blog de nossa Escola, através do endereço: http://folhaestudantilcom.blogspot.com/ 

 

Nesta terceira interação (escola/escola) observamos a partir do comentário 

da Escola Estadual J. F., a motivação para o projeto comum, reconhecimento e 

valorização do professor, alunos, escola e trabalho desenvolvido, e o desejo de 

melhorar a comunicação virtual da escola baseado no blog da vossa escola. 

Observamos ainda que a escola citada no início deste parágrafo localiza-se num 

estado diferente do estado da escola municipal, o que novamente nos remete ao 

conceito de territorialidade virtual. 

4. Pais/escola: 

Contexto: depoimento de uma mãe diante de um projeto da escola, denominado, 

Projeto Leitura, 

M. A. Petters (14-09-2008) disse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 8 
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Observamos, na postagem transcrita acima (projeto leitura), as palavras de 

uma mãe, demonstrando a toda comunidade escolar (da escola municipal) seus 

agradecimentos e reconhecimento por sua filha estar participando de um projeto de 

leitura, então inferimos que o blog permite um feedback público da família, a 

comunicação entre a família e a escola, e a validação do trabalho da mesma.  

No quinto tipo de interação observado (aluno/interface), pudemos observar a 

participação direta dos alunos no conteúdo do blog, através de suas respostas à 

questão colocada pela professora, eles puderam expressar suas opiniões (para a 

professora e para os colegas) sobre o que a falta de responsabilidade pode trazer 

para suas vidas, formando assim uma grande e colaborativa opinião sobre um 

mesmo tema. 

 

5. Aluno/interface: 

Contexto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustração 9 

 

Cada cor representa um valor diferente. No momento apresentado abaixo, a 

professora estava trabalhando a cor verde, representando o valor responsabilidade. 

Em 11-05-2008, a professora solicita a seus alunos uma determinada atividade da 

disciplina de inglês, solicita também que seus alunos respondam através do sistema 

de comentários do blog, conforme observamos no trecho transcrito a seguir: 
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Ilustração 10 

 

Neste momento, a professora apresenta vídeos mostrando questões pertinentes à 
responsabilidade,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 11 

 

Em seguida, faz a seguinte solicitação: 

“Responda utilizando o sistema de comentários: O que a falta de responsabilidade 

pode trazer de problemas para a minha vida?” 
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Esta foi a postagem campeã de feedback deste blog, com um total de 147 

(cento e quarenta e sete) comentários, observemos alguns deles (15-05-2008): 

C. G. Nunes e A. F. de Lima disseram: 
Nós achamos esse vídeo muito legal, pois fala um pouco sobre os erros que nós podemos cometer 
na nossa vida. Porque nós somos falhos. A falta de responsabilidade é muito grande hoje no mundo 
que nós vivemos. Podemos ver em olhos nus que as pessoas cada dia que passa vão ficando cada 
vez mais irresponsáveis. 
Escola municipal. Alunos da série: 8ºA 

 

E. A. Wutke e B. de M. Ramos disseram: 
Sempre quando não há responsabilidade, a vida sempre nos trás conseqüências, como fala a música 
de Akon-Sorry, blame it on me. E assim em nossas vidas vamos aprendendo a pedir desculpas e se  
redimir diante das outras pessoas. 
Escola municipal. Alunos da série: 7ªC 

 

L. Fernando disse: 
A falta de responsabilidade na minha vida pode trazer muitas conseqüências. Complicações no dia-a-
dia, ajuntamento com grupos de pessoas não muito boas e, até que podemos fazer coisas ruins como 
assaltos, roubos e até mesmo matar que na maioria das vezes seremos presos. Por isso temos que 
ter responsabilidade e viver em paz todos os dias. 
 Aluno da série: 8ºC 
  

D. P. Corso  e D. M. da Silva disseram: 
Muitas vezes achamos que responsabilidade é coisa para adultos. Mas não é verdade, todos tem que 
ter a responsabilidade desde pequeno, para assumir as suas próprias conseqüências.  
o clipe nos mostra que temos que ser responsáveis com os nossos erros e tentar aprender com eles, 
mas isso não quer dizer que não devemos tentar corrigir. 
ALUNAS: série 8°"A" 
 

Percebemos nestes comentários, a presença de diversas formas de 

interação. Ao acessarem o blog e em seguida assistirem o vídeo, os alunos 

interagiram diretamente com a interface, para construírem suas respostas, 

interagiram uns com os outros, ao postarem suas respostas no sistema de 

comentários, mostram que inferem diretamente no conteúdo apresentado no 

mesmo. 

Mattar (2008, p. 117), afirma, “a interação aluno/interface, portanto dá conta 

das interações que ocorrem entre o aluno e a tecnologia, já que o aluno precisa 

utilizar a tecnologia para interagir com o conteúdo, o professor e os outros alunos”. 

Ou seja, de uma forma ou de outra, este tipo de atividade leva os alunos a 

interagirem entre si, construindo as suas respostas de forma colaborativa, 

interagirem com a tecnologia, se utilizando do blog para formar um grande 

emaranhado de respostas de uma forma cooperativa e ainda permite aos mesmos 

perceberem que fazem parte de uma mesma comunidade. 



 

 

80

Existe ainda uma particularidade neste blog que são as atividades para-

didáticas, para a aprendizagem de conteúdos diversos, onde embora não existam 

registros sobre as respostas dos alunos, há a preocupação dos professores em 

disponibilizar atividades virtuais visando exercitar e ampliar as aprendizagens. 

Observamos atividades de diversas áreas do conhecimento: ciências, inglês, 

conforme exemplos: Exemplo 1: (13-06-2008) 

 
 

Ilustração 12 
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Exemplo 2 (13-06-2008) 

 
Ilustração 13 

Surge então, mais uma funcionalidade do blog, um repositório de atividades 

virtuais, documentos, projetos, etc. Os professores desenvolvem atividades em 

softwares educativos e posteriormente agregam esta atividade ao blog. Os alunos 

interagem com este conteúdo através das atividades que contemplam as diversas 
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disciplinas do conteúdo curricular, conforme exemplo, de atividade de inglês, a 

seguir: 

Exemplo 2: (14-10-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
Ilustração 14 

 

4. COLABORAÇÃO 

Fiorentini (2004) coloca que um trabalho coletivo pode se dar de forma 

cooperativa ou colaborativa. A diferença entre um e outro é que nas produções 

colaborativas não existe uma relação hierárquica, os sujeitos trabalham 

conjuntamente e se apóiam entre si, ou seja, de acordo com Tajra (2002), os sujeitos 

colaboram entre si para obtenção de objetivos individuais a cada um, enquanto que 

na cooperação, o que acontece são colaborações individuais que acontecem de 

forma simultânea, visando um objetivo comum. 

Identificamos nesse espaço virtual que algumas interações entre os sujeitos 

geraram trabalhos efetuados de forma conjunta, cooperativamente. Nos textos 

postados no blog palavra aberta, pudemos perceber a efetivação da cooperação, 

enquanto alunos diversos de diversas escolas constroem os textos para uni-los ao 

final e publicá-los no blog.  
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Percebemos ainda, a colaboração nas palavras da professora G.L. dos 

Santos, quando convida outros professores a participar e construir com seus alunos 

suas produções, que apesar de serem apresentadas no blog, a posteriori, servirão 

também para suas avaliações individuais. 

 

5. ANÁLISE DO BLOG 1: 

Observamos, no grupo, a existência dos componentes necessários para se 

caracterizar, segundo Recuero (2003), um webring, ou seja, existe um círculo de 

pessoas que se reúnem e interagem através do blog, permitindo a existência de uma 

comunidade virtual. Identificamos ainda os demais elementos pertinentes às 

comunidades, como presentes neste blog, pertencimento, corporação e 

territorialidade, o que viabiliza a interação através do mesmo, ou seja, existe um 

projeto comum de ensino e aprendizagem. Percebemos, ainda, que o blog da escola 

municipal, em questão, proporciona um aumento do tempo pedagógico, ampliando 

as possibilidades de ensino e aprendizagem, através de atividades que envolvem 

conteúdos curriculares e integram outros agentes sociais. 

Este blog configura-se enquanto espaço comum, ou ainda como elo de uma 

corrente de blogs e blogueiros que interagem entre si, formando uma comunidade 

virtual, mas há a seguinte característica, ainda prende-se (em parte) ao território 

físico, porém, é esperado, pois faz parte do objetivo do próprio blog. 

Enfim, os objetivos traçados com o blog não são apenas divulgar as 

atividades, programas e projetos da escola, apresentando espaço para alunos, 

professores, convidados e visitantes manifestarem suas opiniões, mas, também, 

recuperar as funções observadas e promover a colaboração entre professores, 

através de projetos em várias cidades e a cooperação entre os alunos nos projetos. 

Segundo a nossa categorização, que se divide em: informativos, 

interativos/educativos, escolares/educacionais e diversos, este blog configura-se 

como um blog interativo/escolar, pois reúne elementos destes dois nichos, ou seja, 

ao passo que se apresenta como espaço de comunicação e interatividade, 

permitindo relações de troca entre diversos agentes, não apenas aqueles que 

pertencem à comunidade escolar permite também aplicações educativas da escola. 
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4.1.2 Blog de Escola Particular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 14 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

a) Tipo da instituição e nível de ensino:  

Tipo: Colégio Particular 

Nível de ensino: Educação infantil ao pré-vestibular 
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b) Conteúdo: 

Ferramentas de: Descrição: 

Comunicação: ⇒ Não contém. 

Informação: ⇒ Termos de uso e ajuda; 
⇒ Quem somos. 

Divulgação: ⇒ Não contém. 

Estatísticas: ⇒ Não contém. 

Busca: ⇒ Caixa de busca (interna) de blogs; 

⇒ Caixa de busca (externa). 

Entretenimento: ⇒ Não contém. 

Intertextualidade: ⇒ Links para: outros blogs mediados pelo próprio 

usuário, blogs do portal, conteúdos por séries (1ª a 

4ª), (5ª a 8ª), ensino médio, educadores e pais; 

⇒  Listagem de feeds: links para outros blogs que 

a professora administradora do blog acompanha. 

Atividades curriculares ⇒ Não contém. 

Construção colaborativa 

de conteúdo 

⇒ Não contém. 

 
Tabela 2 

 

O colégio particular apresenta um painel de gerenciamento de blogs, onde 

os professores podem visualizar os blogs de sua escola e os blogs do portal que 

gerencia este espaço, que é o portal Educacional. Como o blog faz parte do portal 

Educacional, apresenta-se da seguinte forma: 

1- Conteúdo educacional amplo e aberto a todos (portal Educacional) 

2- Conteúdo educativo fechado aos professores e pais/registro e divulgação dos 

trabalhos dos alunos do colégio particular, na cidade de Recife-PE. 

c) Objetivos: 

Disponibilizar aos pais, informações sobre o trabalho dos alunos, por série e 

disponibilizar para o professor uma página que gerencia assuntos de seu interesse. 

d) Participantes: 
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Apenas professores previamente cadastrados. Vale dizer que para ter acesso a este 

blog, foi preciso um contato prévio com uma professora do referido colégio para que 

a mesma cedesse seus login e senha, para que pudéssemos analisar o mesmo. 

Em relação a nenhuma ou pouquíssima interação dos pais, observamos 

(após conversa com uma professora do colégio) que os pais não participam, por falta 

de incentivo e, talvez, divulgação. Transcrevemos um trecho da conversa com a 

professora: 

Professora: - Os professores ainda não visualizam toda potencialidade dessa 

ferramenta. Vou te explicar um pouco como as coisas funcionam por lá e daí você 

tira suas conclusões: são poucos professores que já utilizam o blog como uma 

ferramenta de apoio didático e, na maioria das vezes, está totalmente direcionada 

aos alunos. A coisa está caminhando devagar, mas outros professores já estão se 

interessando pelo blog depois de terem visto outros professores trabalhando, mas a 

justificativa para não usarem ainda é a mesma: tempo para ficar administrando com 

regular freqüência. Num blog que a professora da 4ª série trabalhou, sobre 

invenções e qualidade de vida, ela tentou atrair um pai para participar desse blog, 

sendo entrevistado pelos alunos (através do blog), pois ele é um cientista e tinha 

tudo a ver com o tema, mas ele é uma pessoa sem tempo como todos nós e, me 

parece, que não participou. A professora ainda chegou a mandar um e-mail para ele 

explicando o trabalho, mas ficou só entre os alunos e a professora. Eu dei uma 

olhada rápida pelos blogs e pelo que vi, os que ainda têm algum comentário, são 

dos alunos. Não vi nenhuma participação de pais.  

2. COMUNIDADE (elementos que compõem uma comunidade) 

• Pertencimento: identificamos a categoria pertencimento como presente, porque os 

participantes deste blog são somente os professores e alunos do colégio, porém, 

podemos dizer que a restrição se faz presente aqui, em seu sentido mais amplo, 

pois além do blog somente poder ser acessado pelos professores mediante login e 

senha, muitos dos professores do colégio não fazem uso do mesmo.  

• Territorialidade: a territorialidade que se apresenta neste blog é, em parte, física, 

apenas em parte, pois apesar de restringir a comunidade escolar do Colégio 

Particular, na cidade de Recife, apresenta aos professores que acessam este 

espaço, visualizar links de blogs do portal Educacional que tem um escopo nacional. 
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• Permanência: a permanência é um item que não se aplica neste blog, observamos 

que os professores em seus blogs particulares são automaticamente direcionados 

para o blog do colégio, onde não existe um caráter de permanência e sim uma 

“presença involuntária”. 

• Corporação: conforme foi dito anteriormente, para que um aspecto como 

corporação se faça presente, são necessários pontos como permanência, 

territorialidade e pertencimento, conforme observamos, nem todos estes pontos se 

apresentam neste blog. 

• Projeto comum: temos aqui um portal segmentado por séries, onde não 

identificamos nenhum projeto comum. 

 

3. INTERATIVIDADE 

Tipos de Interação (quem interage com quem) 

Não identificamos interatividade, através dos sistemas de comentários, neste blog. 

 

4. COLABORAÇÃO 

Não identificamos interações entre os sujeitos, nenhum trabalho efetuado de forma 

conjunta, nenhuma produção realizada nem individualmente, nem tampouco 

cooperativamente ou colaborativamente. 

 

5. ANÁLISE DO BLOG 2 

Não foi possível efetuar uma análise detalhada deste blog, pois o mesmo 

não apresenta interação, o que nos impossibilita de analisar detalhadamente o 

mesmo. 

Este blog não se configura como participante de um círculo de blogs, os 

chamados webrings, que fornece um espaço para uma comunidade virtual, porque 

não apresenta elementos suficientes para tal propósito; apresenta apenas 

territorialidade e pertencimento, aspectos insuficientes na caracterização deste tipo 

de comunidade. 

Os objetivos do blog são, através do Portal Educacional, dar acesso à 

comunidade escolar para as discussões educacionais e documentos. Para os 
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professores, pode funcionar como uma maneira de formação continuada não-formal, 

voluntária, pois o blog oferece links para todo o conteúdo do Portal Educacional. 

Identificamos ainda que o acesso da comunidade escolar é difícil, o que 

funciona como fator contribuinte da resistência ao uso dos blogs e há ainda o acesso 

custoso aos conteúdos da escola, que é feito mediante login e senha, ou seja, é um 

espaço restrito. Observamos que há apenas uma divulgação dos trabalhos dos 

alunos por série. 

Este blog enquadra-se na categoria escolar, pois se remete a uma escola, 

porém não apresenta interatividade. 

 

4.1.3 Blog de Instituição de Ensino Superior – Privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 15 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

a) Tipo da instituição e nível de ensino:  

Tipo da instituição: Faculdade Particular 

Nível de ensino: Ensino superior 

 

b) Conteúdo: 

Ferramentas de: Descrição: 

Comunicação: ⇒ Espaço para comentários; 

⇒  Enquete. 

Informação: ⇒ Informações sobre o curso; 

⇒ Perfil dos professores; 

⇒ Endereços de todas as unidades. 

Divulgação: ⇒ Divulgação de congressos; 

⇒ Banners de propaganda dos cursos que a 

faculdade oferece (anúncios comerciais). 

Estatísticas: ⇒ Não contém. 

Busca: ⇒ Caixa de busca. 

Entretenimento: ⇒ Não contém. 

Intertextualidade: ⇒ Links para: blogs dos cursos oferecidos pela 

faculdade, site da faculdade, portal dos 

estudantes de tecnologia, site de notícias e 

indicadores de economia e finanças, associação 

brasileira de recursos humanos, portal do aluno; 

⇒ Artigos de professores e profissionais ligados à 

área do curso em questão. 

Atividades curriculares ⇒ Não contém. 

Construção colaborativa 

de conteúdo 

⇒ Não contém. 

 
Tabela 3 

c) Objetivos:  

Apresentar e divulgar material, oportunidades de estágio e artigos relevantes para os 

cursos de tecnologia e prover um contato direto com os alunos. O design do blog 
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pretende ser acadêmico, valorizando um layout sério e com informações para o 

aluno do ensino superior. Não deixa dúvidas sobre seu perfil de blog educacional. 

d) Participantes: 

Professores, alunos, convidados e visitantes. 

2. COMUNIDADE (elementos que compõem uma comunidade) 

• Pertencimento: identificamos este aspecto como presente, pois o grupo social 

apresentado no blog são os alunos, professores e convidados dos cursos de 

tecnologia (banco de dados, redes de computadores, sistemas de informação e web 

design) da faculdade particular. 

• Territorialidade: a territorialidade que se apresenta neste blog é física, pois se 

restringe à comunidade escolar dos cursos de tecnologia da faculdade particular, na 

cidade de Recife-PE. 

• Permanência: a permanência observada apresenta-se numa média de postagens 

trimestral, ou seja, temos quatro postagens no ano de 2008, ano de início deste 

blog. 

• Corporação: como os aspectos que foram observados acima estão marcados 

como presentes, a corporação se realiza no referido blog. 

• Projeto comum: o projeto comum deste blog é comentar sobre assuntos 

relacionados aos cursos em questão, como por exemplo, a inclusão digital e divulgar 

estágios para os alunos. E facilitar a vivência do aluno no curso, bem como a sua 

aprendizagem.  

Trazemos aqui alguns exemplos de postagens para mostrar o perfil de blog 

educacional observado: 

Postagem 1: 
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Ilustração 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 17 
 

Postagem 2 
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Postagem 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 18 
Postagem 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 19 
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3. INTERATIVIDADE  

Tipos de Interação (quem interage com quem) 

Identificamos os seguintes tipos de interação, a partir de trechos de postagens e 

comentários extraídos do blog: 

 

1. Aluno/instituição: 

Contexto:  

 

Ilustração 20 
 

 

A aluna L. Sales (13-08-2008) disse: 

É sempre bom ter algo sobre estágio, pois com isso dá um ânimo maior… 
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O acesso ao blog é tão escasso, que mesmo diante de postagens 

divulgadoras de estágio, a participação dos alunos é escassa. Conforme pudemos 

observar, apenas um aluno se manifesta diante da postagem acima e apenas dois 

alunos se manifestam diante da postagem apresentada a seguir. 

Talvez, falte algum tipo de iniciativa dos professores em conscientizar os 

alunos das potencialidades que o blog tem e das ferramentas que o mesmo oferece. 

Ou ainda, uma conscientização dos próprios professores sobre os blogs, que podem 

traçar um diálogo mais direto entre eles e alunos nos espaços virtuais da faculdade. 

 

Contexto: 

 
Ilustração 21 

 
O aluno R. Silva. (14-04-2008) disse: 
 
Mesmo não sendo do sexo feminino, resolvi enviar o meu currículo. Para que fique no banco de 
dados da instituição. Obrigado! 

e 

O aluno H. Cantarelli (31-07-2008) disse: 
 
Estes empregadores que fixam (discriminam literalmente) sexo, cor, raça, idade ….. Faltou dizer se 
que tem que ser de “boa” aparência e a faixa etária. Rsrsrs 
 

Percebemos diante dos comentários acima que não existem elementos que 

caracterizem um sentimento comum, os alunos não interagem entre si, apenas 
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comentam sobre o que foi postado e mesmo diante de uma situação onde seria 

interessante formar um elo para que os dois pudessem de uma forma cooperativa ir 

em busca de outros estágios, não o fizeram. 

 

2. Aluno/conteúdo: 

Contexto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 22 
 

Diante desta postagem o aluno D. Gomes (28-04-2008) comenta: 

Querendo ou não, a tecnologia em dias atuais está desenvolvendo-se numa velocidade incrível, tanto 
que até podemos “prever” o futuro da tecnologia. O que era a internet p/ muitas pessoas antigamente, 
um tipo de sistema que só os cientistas (pessoas com altos conhecimentos Físicos e Lógicos do 
sistema) poderiam mexer. Mas hj a história é diferente, hj um computador já pode ser visto em 
empresas e residências tanto p/ usos pessoais como empresarias. Em dias atuais já foi criado até o 
internetês, que eles o chamam de nova língua(brasileira) p/ os internautas. Com isso tudo podemos 
até dizer que, quem não tem um bom conhecimento desta área, podemos até dizer que essa pessoa  
hj em dia é uma “analfabeta”. Isso mostra como a presença de um bom conhecimento nesta área é 
importante. Por isso que apoio a inclusão digital, pois o certo é que as criança tenham “total acesso” e  
GRATUITO a um aprendizado qualificado nesta área. Pois o mercado de trabalho ta ai e só escolhe 
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os melhores e preparados, daí o q será do futuro de nossas crianças sem um bom conhecimento 
desta área. 

 

Embora a postagem tenha sido feita por um professor, o aluno fez sua 

reflexão sobre o material disponibilizado pelo ambiente, inclusive não há uma 

configuração de interatividade entre professor e aluno. Desta forma, consideramos a 

interatividade observada, como aluno/conteúdo. 

4. COLABORAÇÃO  

O blog da faculdade particular não se configura como um elo entre blogs e 

blogueiros. A partir de uma análise inicial, percebemos o layout predominantemente 

acadêmico do blog, o que (segundo nossa percepção inicial) não atrai os alunos e 

leitores para nenhum tipo de relação extra-acadêmica, ou seja, neste blog, 

identificamos apenas a presença involuntária de alguns poucos alunos. As 

postagens que não se remetem aos conteúdos curriculares e sim a conteúdos extra 

curriculares ocorreram de forma voluntária, ou seja, os autores dos posts foram 

convidados a escrever no blog, não o fizeram espontaneamente. 

Não observamos aqui nenhum tipo de colaboração e/ou cooperação, 

nenhum projeto comum a ser trabalhado em conjunto. O conteúdo do blog é, 

praticamente, estático, as atualizações são muito espaçadas, o que contribui como 

fator negativo no interesse dos alunos em navegar pelo mesmo. 

 

5. ANÁLISE DO BLOG 3 

Apesar de apresentar uma estrutura educacional, este blog não apresenta 

elementos suficientes para configurar, juntamente com outros blogs, o que Recuero 

(2003) configura como webrings. 

O conteúdo postado é impessoal, pouco atrativo (no sentido de oferecer 

leituras atraentes ao público que se propõe atingit), o que ocasiona uma não 

participação dos alunos. As atualizações são mínimas, não há atividades dispostas 

no blog, não há um projeto comum a ser trabalhado. 

Este blog não se configura enquanto espaço comum, ou ainda como elo de 

uma corrente de blogs e blogueiros que interagem entre si. Não forma uma 

comunidade virtual, e não contempla os elementos necessários para a formação de 

uma comunidade, elementos como, pertencimento e corporação. Apresenta sim, 
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territorialidade, por sinal, uma territorialidade que se remete apenas à localidade 

física onde se encontra a instituição. Porém, não é elemento suficiente para 

configurar uma comunidade. 

O objetivo deste blog é apenas estar presente como espaço virtual dos 

cursos de tecnologia da faculdade citada, mas, o conteúdo disponibilizado é mínimo 

e não há nenhum tipo de sujeito ou atividade que fomente a colaboração entre os 

poucos participantes que visitam o blog. 

O tipo deste blog, segundo nossa categorização, é escolar/educacional. 

 

4.1.4 Blog de Professor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98

1. IDENTIFICAÇÃO:  

a)  Dados básicos:  

Nome do (a) professor (a): S. G. 

Tipo da instituição: Colégio Militar  

Nível de ensino: Nível médio 

Disciplina: Educação física (basquete) 

 

b) Conteúdo: 

Ferramentas de: Descrição: 

Comunicação: ⇒ Espaço para comentários; 

⇒  Link para o e-mail da professora; 

⇒ Twitter;  

⇒ Mural de webnotes (notinhas virtuais); 

⇒ Comunidade da professora. 

Informação: ⇒ Dicas para blogs; 

⇒ Perfil pessoal; 

⇒ Feeds para dispositivos móveis; 

⇒ Tags (marcadores). 

Divulgação: ⇒ Fotos da escola; 

⇒ Notícias sobre a equipe de basquete ministrada 

pela professora; 

⇒ Link para o currículo lattes da professora; 

⇒ Link para o blog no indexador Technorati; 

⇒ Catálogo de links (nós da rede); 

⇒ Fotos, no portal de fotos, flickr. 

Estatística: ⇒ Não contém. 

Busca: ⇒ Caixa de busca. 

Entretenimento: ⇒ A casa das mil portas (projeto com centenas de   

microcontos escritos por blogueiros brasileiros e 

portugueses). 

Intertextualidade: ⇒ Links para ferramentas úteis para blogs de 

professores; 
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Tabela 4 

 

A professora S. G. tem uma característica própria: ela mantém mais de um 

blog. Analisaremos dois deles, primeiramente, o seu blog pessoal, onde ela permeia 

por uma diversidade de assuntos, que vão desde particularidades de sua vida 

pessoal até tecnologia, e em seguida, o blog basquete XXXX, onde ela trata de 

assuntos ligados apenas à disciplina que ela ministra no colégio militar de Porto de 

Alegre. 

 

c) Objetivos: 

Manter um espaço onde a professora possa transitar em seu cotidiano, um espaço 

também para: divulgar os eventos do colégio onde leciona. Apresentar ferramentas 

informáticas que possam ser aplicadas na educação, expor opiniões pessoais sobre 

os mais diversos assuntos e abrigar os textos que ela escreve. 

 

d) Participantes: 

Professora, alunos e visitantes. 

 

2. COMUNIDADE (elementos que compõem uma comunidade) 

• Pertencimento: o pertencimento observado no blog da professora S. G. refere-se a 

todos aqueles que participam efetivamente do seu blog, ou seja, alunos, a 

professora, seus colegas de trabalho, pesquisadores do mesmo segmento e 

convidados em geral. 

⇒ Textos diversos; 

⇒ Link para os grupos de pesquisa os quais a 

professora participa; 

⇒ Artigos e textos escritos pela própria professora; 

⇒ Link para um outro blog da professora 

exclusivamente sobre basquete. 

Atividades curriculares ⇒ Não contém. 

Construção colaborativa 

de conteúdo 

⇒ Não contém. 
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• Territorialidade: A territorialidade observada é parcialmente física, pois se remete 

aos alunos do Colégio Militar, mas também existe uma territorialidade virtual, 

digamos assim, pois várias pessoas de outras localidades participam, de uma forma 

ou de outra, deste blog. 

• Permanência: A permanência apresenta-se numa freqüência farta de postagens, 

este é um blog que data de agosto de 2002 e apresenta uma média de 10 postagens 

mensais, até novembro de 2008. Focaremos nosso olhar nas postagens de 

setembro e outubro de 2008. 

• Corporação: A corporação se realiza neste blog e apresenta-se de forma muito 

explícita, conforme os aspectos comentados acima. 

• Projeto comum: o projeto comum deste blog não é propriamente a aprendizagem 

da disciplina, digamos assim, mas, a uma aprendizagem mais ampla, pois nele, a 

professora S.G. divulga e explica sobre diversas ferramentas da internet, das quais 

ela faz uso, fala sobre eventos interessantes na área de tecnologia e cibercultura, e 

mantém uma rede ativa com seus alunos e ex-alunos. 

3. INTERATIVIDADE 

Tipos de Interação (quem interage com quem) 

Identificamos os seguintes tipos de interação, a partir de trechos de postagens e 

comentários extraídos do blog: 

Exemplo 1: 

1. Visitante/professor: Contexto: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ilustração 24 
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P. F. Slomp (12-11-2008) disse: 
Olá S.! 
Acho que alunos e nós professores somos colonizados...  
O Tril lian e o Miranda disponibilizam apenas versões para Window$. O SamePlace é democrático = 
software livre GPL3. Quanto ao Gmail, além de ser software proprietário, anuncia na página: "O bate-
papo por voz e vídeo do Gmail ainda não está disponível para Linux". 
Saluti! 
 

Vejamos a inferência deste visitante ao colocar sua opinião sobre a 

postagem apresentada acima. Primeiramente ele fala que não só os alunos são 

colonizados, mas, também os professores, ou seja, contrariamente à fala da 

professora que menciona apenas os alunos, “esquecendo” de mencionar que todos 

os interagentes são também colonizados. Em seguida, o visitante P. apresenta 

outras características da ferramenta que não foram devidamente explicitadas pela 

professora. 

A professora admite as colocações do visitante e, em seguida, atualiza sua 

postagem (update 2) acrescentando as características observadas a partir do 

comentário tecido pelo visitante, o que nos permite observar a colaboração existente 

na construção do conteúdo disponibilizado no blog.  

Percebemos, nesta interação entre visitante e professor, o caráter 

colaborativo de escrita que o blog permite. O retorno, quase que instantâneo, que a 

professora S.G. dá nos comentários deixados em seu blog, são, segundo Yacci 

(2000 apud MATTAR, 2008) estas respostas rápidas, funcionam como uma garantia 

de interação, pois, respostas demoradas, geralmente, culminam no desinteresse dos 

participantes. 

2. Professor/visitante:  

Diante do comentário acima, a professora S.G. (12-11-2008) responde: 

P. 
Vou honrar o puxão de orelhas :) 

 
A professora S.G. responde a seus comentários no próprio sistema de 

comentários (desta forma, se a pessoa que comentou, identificou-se, recebe um e-

mail, comunicando que já obteve uma resposta), e atualiza sua postagem, inserindo 

a fala do visitante. Chamando a atualização de update 2.  

Observamos, novamente, a característica de rapidez nas respostas da 

professora, pois ainda que ela optasse por não admitir as colocações feitas pelo 
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visitante, e não atualizasse sua postagem, ela forneceu um feedback rápido, o que 

aumenta o interesse do visitante em continuar participando.  

De acordo com Yacci (2000), a demora do feedback por parte dos 

professores provoca efeitos negativos, ou seja, os alunos perdem o interesse em ler 

o que o professor escreveu, pois, segundo o autor “há um timming certo ou máximo 

para a resposta, depois do qual, a interação não se completa” (YACCI, 2000 apud 

MATTAR, 2008, p. 116). 

 

Exemplo 2: 

3. Visitante/professora: 

Contexto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 25 
 

Diante da postagem apresentada acima, a visitante B. (11-11-2008) disse: 

Oi Su, colaboro no Vamos blogar e, embora não seja na linha do blog, publiquei uma poesia da 
C.Meireles, participando de uma blogagem coletiva. Quem sabe és uma imigrante (?)digital multi-
tarefa?? 
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http://biaproa17.blogspot.com/2008/08/tecnologiacrianas-multi-tarefas.html  
Ainda não mudei o nome do meu blog...Abraço, B. 

 

Observamos aqui que, no comentário tecido pela visitante, ela mostra que 

identifica o perfil multitarefa da professora em uma postagem que publicou em seu 

próprio blog, referindo-se ao perfil multitarefa das crianças na atualidade. A visitante 

B. apresenta-se à professora, como colaboradora de um outro blog da S.G., o 

“Vamos blogar”, e disponibiliza o link de seu blog, especificamente para a postagem 

que referencia, o que nos permite identificar a formação dos anéis de ligação, o que 

de acordo com Recuero (2003, p. 7), são os webrings, ou seja, “círculos de 

bloggeiros que lêem seus blogs mutuamente e interagem nestes blogs através de 

ferramentas de comentários.”  

 
Ilustração 23 
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Observamos que webrings, segundo a wikipedia (2008), “é um sistema de 

organização de sites por tema, criando uma estrutura de interligação circular (ou 

anel) entre os sites”, desta forma, inferimos que, mais especificamente, temos aqui  

anéis de um blogring, ou seja, uma interligação de blogs. 

Exemplo 3:  

4. Visitante/professor: 

Contexto:       

 

 

 

Ilustração 24 

Exemplo 1: 

Diante da postagem acima o visitante R.l (30-10-2008) disse: 

Oi S.G., Tudo bem?!  
Lembro de vc da lista metareciclagem e associei seu nome a educação e tecnologia :) Estou à 
procura de um bom podcast sobre educação pra minha esposa, que está cursando pedagogia. Vc 
tem alguma dica? Obrigado!! Abraços, R. 

 
Exemplo 2: 

A visitante e ex-aluna K. (02-11-2008) disse: 

Oi, S.G.! Sou aluna do Curso de Especialização em Bibliotecas Escolares e Acessibilidade 
(UFRGS/EAD), lembras? Participaste de um bate-papo há um tempo atrás... Achei o máximo o ninho, 
uma graça! Quero também te agradecer a "dica" de lançamento do livro "A Trama do Conhecimento" 
(postagem do início de setembro) - é ótimo! Meu blog é bibliotecaets.blogspot. Abraços! K. 
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5. Professor/visitante:  
 

Em resposta ao visitante R., a professora S.G. (31-11-2008) disse: 
 
Oi R., 
Bom te ler por aqui :) 
Eu te recomendaria uma olhada em http://www.podcast.sitedaescola.com/ (podcasts do EscolaBR). 
Não sei de sites especializados em podcasts, mas pode ser que algum leitor do blog possa ajudar. 
abraço! 

 
Mais uma vez identificamos a construção de blogrings, na resposta da 

professora, ela explica que não domina o conteúdo abordado pelo visitante, mas, 

sabendo que outros blogueiros, certamente, irão ler os seus escritos, (mas pode ser 

que algum leitor do blog possa ajudar) lança a possibilidade de tal fato. (até o momento da 

análise, não havia ainda resposta). Não houve resposta ao comentário da visitante 

K. 

 
6. Visitante/conteúdo: 

Contexto:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 25 



 

 

106

Diante da postagem acima, observamos os seguintes comentários: 

A. (02-11-2008) disse: 

Olá S.G.,  

Este post está muito provocador, pois trata de duas questões que têm sido debatidas em vários 
encontros que são: A expansão exacerbada da EAD como uma mera transposição do presencial sem 
levar em conta as especificadas da rede, e o lugar do profissional TUTOR. Afinal quem é o Tutor? 
Professor? Se não é, professor porque exerce a função de professor e precisa ter formação docente 
para atuar. Participei do I Colóquio de Tecnologias na Educação no IAT BA e a profª. E. Santos 
abordou também cestas questões que estão permeando as discussões no âmbito educacional. 
Precisamos debater sobre estas políticas públicas na educação. Abraços, A. 

Em resposta, a professora S.G. (02-11-2008) disse: 

Oi A., Na minha opinião nem deveria existir este profissional TUTOR. Até porque o termo tutor vem 
carregado de significados que a educação poderia esquecer. Um professor >> 5 tutores >> 250 
alunos = ao Método Lancasteriano. A política da educação é a política do capital. Não é a toa que 
ressuscitam estas coisas. Abraços 

 

A interação que ocorreu na postagem e nos comentários transcritos acima 

nos permite observar que a professora mantém outras formas de conversação com 

os internautas, que não as postagens em seu blog, os fóruns, e percebemos aqui 

que estes espaços estão interligados através de links, formando uma grande rede de 

contribuição e colaboração. 

 

7. Professor/professor: 

Contexto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Ilustração 26 
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Ao deparar-se com a postagem acima, o professor (visitante) X. (07-09-2008) 

comenta: 
 
Su! Gostei muito do teu trabalho! Tenho 18 anos e dou aulas virtuais em um curso pré-vestibular 
online, no orkut. Uso como ferramentas o youtube e o twitter. Se quiser trocar algumas informações, 
tenho algumas idéias interessantes! Meu e-mail é xxxxxxxx@live.com! Abraços! 
 

Na postagem, a professora apresenta um curso online, o qual participa e 

mostra os caminhos para aqueles que tiverem interesse no assunto, apresenta ainda 

um outro blog de sua autoria, o “edublogosfera”, e convida (indiretamente) os seus 

leitores a participarem das discussões, disponibilizando os links necessários. 

No comentário apresentado, identificamos um claro exemplo de cooperação, 

ou seja, um visitante tenta contribuir com sua parcela, ao apresentar o trabalho que 

desenvolve utilizando ferramentas virtuais, colocando-se à disposição da professora 

para troca de idéias sobre o tema em questão. 

 

4. COLABORAÇÃO  

O blog pessoal da professora S.G., contempla diversos conceitos 

necessários à efetivação de atitudes de colaboração.  

Segundo Barros (1994 apud TAJRA, 2002, p. 2): 

 

 

 As atitudes colaborativas podem ser analisadas como uma cessão de 
tempo, esforço e conhecimento para com o outro, pois existe um esforço e 
uma predisposição para contribuir com o outro. Tais atitudes possuem uma 
característica altruísta. 

 

 

Percebemos nas postagens e nos comentários esta característica altruísta, 

onde todos querem contribuir de alguma forma com suas colocações, contando suas 

experiências, e se disponibilizando a ensinar e aprender uns com os outros através 

de atitudes colaborativas e cooperativas. 

Segundo Piaget (1973 apud TAJRA, 2002, p. 2), “atitudes cooperativas 

pressupõem operar em conjunto para atingir um objetivo comum”, o que nos leva a 

inferir que, neste blog, a cooperação acontece, através das diversas ligações que 
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são estabelecidas pelas pessoas, interagindo e trocando idéias, sobre assuntos e 

interesses em comum. 

Nas diversas participações observadas, pudemos identificar que os 

blogueiros que interagem, formam elos, disponibilizando seus blogs, seus 

interesses, solicitando sugestões e participando ativamente das discussões 

levantadas pela pesquisadora S.G., o que nos permite observar a formação de 

webrings ou ainda blogrings. 

5. ANÁLISE DO BLOG 4  

O blog observado, não é de disciplinas curriculares, nem sobre a 

aprendizagem de alunos, é sobre a discussão de áreas do saber e produção 

científica nestas áreas e ainda sobre interesses pessoais da professora, que, 

eventualmente, divulga conteúdo de seu dia-a-dia.  Desta forma, segundo nossa 

categorização, configura-se como um blog interativo/escolar e escolar/educacional. 

Percebemos o interesse da professora em ter um blog dinâmico e 

atualizado, na brevidade das respostas de comentários deixados em seu blog, na 

freqüência das postagens apresentadas, na diversidade de conteúdo que publica, na 

indicação de material relativo ao ciberespaço e novas tecnologias que possam ser 

usadas na educação.  

Observamos ainda que nas postagens relativas à disciplina a qual ela 

leciona, educação física, não há comentários. Ou seja, os alunos regulares de sala 

de aula, ou melhor, de quadra, não participam de seu blog, não comentam e não 

interagem. O que nos mostra que, aparentemente, o blog da professora S.G. é muito 

atrativo para aqueles que de alguma forma querem acompanhar os seus trabalhos 

publicados, suas pesquisas, mas, não é suficientemente interessante para os seus 

alunos. 

Percebemos, no blog, a existência dos componentes necessários para se 

caracterizar um webring, ou seja, existe um anel de blogueiros que se reúnem e 

interagem através do blog, permitindo a existência de uma comunidade virtual. 

Identificamos ainda os demais elementos pertinentes às comunidades, como 

presentes neste blog, pertencimento, corporação e territorialidade, o que viabiliza a 

interação através do mesmo, apesar de não existir um projeto comum de ensino e 

aprendizagem. 
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4.1.5 Blog do Professor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 27 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO:  

a) Dados básicos:  

Nome do(a) professor(a): S.G.  

Nome da instituição: Colégio Militar  

Nível de ensino: Nível médio 

Disciplina: Educação física (basquete) 
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b) Conteúdo: 

 
Tabela 5 

c) Objetivos: 

Divulgar as notícias das equipes de basquetebol do colégio militar. 

 

d) Participantes: 

Professora, alunos e visitantes. 

 

2. COMUNIDADE 

• Pertencimento: o pertencimento observado aqui remete-se à professora S.G., 

seus alunos de basquete e toda a comunidade do basquete do Colégio Militar. 

• Territorialidade: A territorialidade que se apresenta neste blog é eminentemente 

física, pois os participantes são a professora S.G., seus alunos e outros 

professores de basquete do colégio. 

Ferramentas de:  Descrição: 

Comunicação: ⇒ E-mail; 

⇒ Lista de discussão; 

⇒ Comunidade do Orkut; 

⇒ Feeds. 

Informação: ⇒ Notícias; 

⇒ Equipe técnica; 

⇒ Atletas; 

⇒ Treinos. 

Divulgação: ⇒ Fotos, no portal de fotos, flickr; 

⇒ Fotos e vídeos dos jogos. 

Estatística: ⇒ Não contém. 

Busca: ⇒ Não contém. 

Entretenimento: ⇒ Construa seu mapa. 

Intertextualidade: ⇒ Links diversos para espaços de basquete. 

Atividades curriculares ⇒ Não contém. 

Construção colaborativa 

de conteúdo 

⇒ Não contém. 
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• Permanência: A permanência é observada sob uma média de cinco postagens 

mensais. 

• Corporação: Tendo em vista que os aspectos citados acima (pertencimento, 

territorialidade e permanência) estão contemplados neste blog, identificamos a 

presença do aspecto corporação. 

• Projeto Comum: o projeto comum deste blog é apresentar os treinos de 

basquete, sua equipe técnica e notícias relacionadas ao mesmo. 

 

3. INTERATIVIDADE 

Tipos de interação (quem interage com quem) 

As interações presentes aqui são muito escassas. Interação de aluno não há, o que 

acontece aqui são comentários de parceiros de trabalho da professora S.G., 

desejando boa sorte, elogiando o trabalho da mesma ou parabenizando o time de 

basquete. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

1. Visitante/professora: 

Obs.: estes comentários datam de 30 de novembro de 2008. 

 G.L. dos Santos  disse: 
Parabéns!!!!! Como é bom saborear o gostinho de bons resultados conseguidos com garra, 
determinação e muito treino, é claro! Beijinhos a todos! 

 L. disse: 
Rapazes, parabéns! Pelo jeito valeu à pena encarar! Muito sucesso! Lilian 

N. N. disse: 
Parabéns pela vitória e parabéns pelo blog, tb!! :-) 

teacher v. disse: 
como é doce o gosto da vitória, né rapaziada?!?! 

principalmente depois de uma luta justa e digna!!!! parabéns à equipe, à S.G. e.....ao blog! 

 

Podemos inferir, então, que este blog comporta-se como um diário de 

notícias da equipe de basquetebol do Colégio Militar. Ele apresenta-se como uma 

revista eletrônica e não possui nenhum elemento que leve os alunos a participarem 

ativamente de seu conteúdo. 
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4. COLABORAÇÃO 

O ambiente que a professora propicia em seu blog nos parece muito distante 

do ambiente necessário à construção de atividades colaborativas ou de tarefas 

cooperativas, arriscamos inferir que, realmente, não é o desejo da professora 

provocar tais atitudes no blog BASQUETE XXXX. 

Percebemos nos comentários deixados que os visitantes são aqueles que 

visitam o blog pessoal da professora, e que através dos links disponibilizados no 

mesmo chegam ao blog de basquete. 

 

5. ANÁLISE DO BLOG 5 

O blog BASQUETE XXXX é, literalmente, um jornal online que traz muitas 

informações, fotos e vídeos sobre os times de basquete que são orientados pela 

professora S.G.. Desta forma, segundo nossa categorização, configura-se como um 

blog informativo e escolar. 

Observamos ainda que suas postagens não apresentam comentários de 

alunos, aliás, ao longo destes dois semestres de observação, apenas seis 

comentários foram computados, e ainda assim são elogios de colegas de trabalho 

ou de internautas que acompanham os outros blogs da professora, ou seja, os 

alunos de quadra não participam de seu blog, não deixam comentários,  não 

interagem.  

Não percebemos, neste blog, a existência dos componentes necessários 

para se caracterizar um webring, ou seja, não existe um anel de blogueiros que se 

reúnem e interagem através do blog, ou seja, não permite o estabelecimento de uma 

comunidade virtual. Identificamos sim, os demais elementos pertinentes às 

comunidades, como presentes neste blog, pertencimento, corporação e 

territorialidade, o que viabilizaria a interação através do mesmo, porém a mesma não 

acontece. 
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4.1.6 Blog de Professor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 28 

 

1. IDENTIFICAÇÃO:  

a) Dados básicos: 

 Nome do(a) professor(a): S. L.  

Nome da instituição: Colégio Particular 

Nível de ensino: Nível médio  

Disciplina: física 
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b) Conteúdo: 

 

 

O professor S.L., assim como a professora S.G., tem uma particularidade, 

ele oferece um portal ou ainda, um painel, com os seus blogs separados por 

Ferramentas de: Descrição: 

Comunicação: ⇒ Espaço para comentários; 

⇒  Link para o e-mail do professor. 

Informação: ⇒ Dicas para blogs; 

⇒ Perfil pessoal; 

⇒ Feeds para dispositivos móveis; 

⇒ Tags (marcadores); 

⇒ Comentários do professor acerca de filmes que o 

mesmo considera interessante, acerca de reportagens, 

dicas, etc.; 

⇒ Calendário; 

⇒ Opção de assinar o blog e receber suas atualizações 

por email. 

Divulgação: ⇒ Fotos da escola. 

Estatística: ⇒ Estatísticas de acesso ao blog; 

⇒ Postagens mais comentadas. 

Busca: ⇒ Caixa de busca. 

Entretenimento: ⇒ Não contém. 

Intertextualidade: ⇒ Link para um outro blog do professor exclusivamente 

sobre física; 

⇒ Links para outros blogs, repositórios de fotos pessoais e 

redes de relacionamento. 

Atividades 

curriculares: 

⇒ Não contém. 

Construção 

colaborativa 

 de conteúdo: 

⇒ Atividades;  

⇒ Projetos da disciplina; 

⇒ Um wiki para aprendizagem colaborativa de física. 

Tabela 6 
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interesse, o que ele denomina hub (fazendo uma analogia ao aparelho informático 

que interliga diversos computadores). Observemos o layout deste portal: 

Iremos observar aqui, o blog relativo à educação e a disciplina a qual o 

professor leciona, física. 

c) Objetivos: 

Documentar as descobertas (virtuais) do professor, o que ele gosta, aprende e 

aquilo que usa ou ainda vai usar profissionalmente, divulgar dicas sobre filmes, 

prover um espaço para aprendizagem colaborativa de física e eventualmente alguma 

coisa pessoal. 

No espaço específico de sua disciplina, o professor S.L. apresenta um blog para 

uma audiência específica: Alunos e/ou professores, não necessariamente de 

Física. Dentro deste espaço, há a divulgação da comunidade de aprendizagem: 

Aprendendo Física, e finalmente dentro da comunidade, um blog, que segundo o 

professor S.L., trata-se de uma comunidade para quem deseja aprender física em 

redes de colaboração. Apresentamos o mesmo na seção posterior: 

d) Participantes: 

 Professor, alunos e visitantes. 

 

2. COMUNIDADE (elementos que compõem uma comunidade) 

• Pertencimento: o pertencimento observado neste blog remete-se aos professores, 

colegas de trabalho ou profissionais da educação que chegam ao referido blog, os 

alunos do colégio, onde o professor S.L. leciona e pesquisadores do mesmo 

segmento. 

• Territorialidade: não observamos neste blog, uma territorialidade física, apesar de 

o professor lecionar no referido colégio (ele mantém uma rede social no ning (rede 

social virtual)) e sim uma territorialidade eminentemente virtual. 

• Permanência: a permanência se apresenta aqui, numa freqüência de posts de, em 

média, seis posts mensais, mas, como a média não se apega a extremos, vale dizer 

que tem uma postagem com 80 (oitenta) comentários. Comparando com outros 

blogs que estamos observando nesta pesquisa, este blog lidera o ranking de 

comentários. Focaremos nosso olhar nas postagens mais comentadas do blog. 

• Corporação: Tendo em vista que os aspectos citados acima (pertencimento, 

territorialidade e permanência) estão contemplados neste blog, identificamos a 

presença do aspecto corporação. 
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• Projeto comum: assim como no blog observado anteriormente, o projeto comum 

aqui, não é, necessariamente, a aprendizagem de física, e sim, uma aprendizagem 

mais ampla, discussões sobre educação e tecnologia. 

 

3. INTERATIVIDADE 

Tipos de Interatividade (quem interage com quem) 

Identificamos os seguintes tipos de interação, a partir de trechos de postagens e 

comentários extraídos do blog: 

Contexto: 

Postagem sobre tecnologia e educação, onde o professor S.L. fala sobre tecnologia 

na educação, EAD e os recursos que o professor atual tem em suas mãos e que, 

muitas vezes, não sabe usar. Para exemplificarmos melhor transcrevemos um trecho 

desta postagem: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustração 29 

 

Daí surgiram as seguintes interações: 

1. Professor/professor: 

Exemplo 1: 

A. A. Santos (10-10-2006) disse: 
Oi S. estou de volta. 
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Olha não sou do contra, mas estou preocupada com a educação. Sou professora e fiz pedagogia Ã 
distância, com toda a tecnologia do computador, pois comprei o meu por causa dos estudos. 
Mas moro em um município pequeno onde o poder municipal é quem comanda todos os setores. E 
por causa da minha "criatividade" fui tirada de sala de aula e no momento estou trabalhando em outro 
setor da prefeitura. Nós temos dois Tele-centros, mas são pouco usados pelos alunos. E o poder 
aquisitivo desses alunos não permite que eles tenham um micro em casa. Quando digo que estou 
preocupada é porque mesmo que o professor esteja preparado às vezes ele não consegue levar isso  
até os seus alunos. E continuamos na sala de aula como se no mundo não existissem tecnologias 
novas e atraentes aos olhos das crianças o que não é uma verdade. Eu mesma trago alunos aqui em 
minha casa para mostrar o micro e deixar eles terem contato com o mundo virtual, é uma maravilha 
ver a alegria deles em fazer descobertas novas, fico feliz com isso. Mas de qualquer forma adorei os 
comentários e parabéns pelo seu blog. Abraços. A. 
 

A resposta: 
S.L. (11-10-2006) 
Olá A.A., Seja bem vinda novamente! 
O que você vive aí no seu município, também vivemos aqui no Rio de Janeiro! Na escola que trabalho 
(Federal) Existe um laboratório de informática até muito grande, umas 35 máquinas... Por outro lado 
23 turmas por turno... Assim fica difícil levar os alunos, sistematicamente ao laboratório.  Embora um 
número maior de alunos tenha acesso ao computador em casa! Mas mesmo assim o uso dos 
computadores ainda é muito incipiente, pois os professores têm receio ou pouco hábito! Por isso acho 
muito importante que os professores sejam capacitados, o mais cedo por isso ao uso intensivo da 
tecnologia! 
Se o projeto do OLPC (notebook de U$ 100,00 para cada criança) realmente sair do papel e chegar 
as escolas, teremos uma revolução. Claro que se chegar o notebook e o treinamento dos 
professores! 
E por último, não devemos perder de vista que os computadores não vão resolver os problemas da 
educação. Bons salários, formação adequada e paixão dos professores continuam sendo 
ingredientes indispensáveis! Grande abraço pra ti! 
 

Nesta interação, o professor S.L. dá as boas vindas, comenta sobre sua vida 

na escola onde leciona, da dificuldade de levar seus alunos ao laboratório de 

informática, emite opiniões pessoais sobre o uso do computador pelos professores, 

etc. Vejamos que se trata de um comentário extenso, ou seja, o professor preocupa-

se em ser atencioso com os seus leitores, respondendo com brevidade e 

completude.   

 
Exemplo 2: 

J. Dreyer (11-10-2006)  
Oi S.L.! 
Sou professora de primeira série e aluna do curso PEAD do Pólo de Sapiranga! 
Concordo plenamente com você sobre o "professoware" ser o problema nas aulas à distância! Fico 
até triste de ver que meninas de pouco mais de 20 anos se desanimam à frente de um computador e 
"brigam" com a Internet em pleno século 21!! Não podemos nos satisfazer mais com o tradicionalismo 
na Educação! Estou adorando fazer este curso! São muitas possibilidades a serem exploradas! Já 
visitei seu blog outras vezes (perto das eleições), mas só agora resolvi fazer um comentário, pois este 
assunto veio de encontro a angústias de algumas colegas que presenciei ainda hoje no pólo! Virei 
visitar seu Blog mais vezes! Um grande abraço! 
 

Em resposta, o professor comenta: 

S.L. (11-10-2006): 

Olá J.! 
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Obrigado pela visita! 
A vida é assim... A angústia de aprender a andar, do primeiro beijo, do primeiro emprego, da primeira 
aula, etc... O mais importante é manter a disposição mesmo que as dificuldades sejam imensas.  
Trabalhar coletivamente para diminuir o fardo! 

De repente, já estamos usando com desenvoltura a tecnologia... E os tempos iniciais, onde tudo era 
difícil, nem serão lembrados mais :-) Sucesso aí nos estudos, e sinta-se a vontade para fazer críticas, 
discordar, concordar, etc... Correndo o risco de ser repetitivo... Blogs são conversações! []'s 

 

Nesta segunda interação, observamos a fala do professor em mostrar a 

importância de se trabalhar coletivamente, o apoio que ele dá ao “ouvir” as angústias 

da aluna, das dificuldades que estão imbricadas em quase tudo que iniciamos na 

vida, etc. O professor admite ainda que blogs são conversações, ou seja, os blogs 

permitem abrir espaço para conversas leves, descontraídas, espaço onde os 

interagentes podem reclamar, tirar suas dúvidas, efetuar críticas e sugestões, etc. 

Exemplo 3: 

Comentário 1: B. Guterres (11-10-2006) 

Oi, S.L.. Sou do Pólo de Alvorada, PEAD-UFRGS. Achei muito interessante o teu blog, assim como 
tuas reflexões. Ainda estou na fase de aprender a usar a s ferramentas. Tenho muitas "dúvidas a 
ultrapassar": como inserir mural de recados, se é possível colocar uma música no blog, por que, 
algumas vezes não consigo postar imagens... Mas vou descobrindo as poucos e com ajuda de muitas 
pessoas. Trabalho com alunos especiais e tenho pensado muito na forma de trabalhar o blog com 
alguns... Bem, vou indo... Mas volto. Ah, visite meu blog. Ficarei contente com tua presença. B. 
Guterres 

 

A primeira resposta: 

S.L. (12-10-2006): 

Olá B.! 

Que bom que gostaste do Blog... Já andei visitando o seu blog (e comentando) e você tem aprendido 
rápido a dominar esta mídia :-) 

É possível colocar uma música no blog sim (mid ou mesmo mp3). Para o primeiro é uma sintaxe do 
próprio html, para o segundo é um plugin em flash. A questão que você deve se perguntar é se 
colocar uma música no seu blog vai melhorar a experiência do seu leitor? Vai agregar alguma coisa 
para ele? Eu sou partidário da tese de que "menos é mais". Quanto mais simples, melhor o acesso e  
mais fácil a interação. Mas é só uma opinião pessoal! Compartilhe conosco (no seu blog!) as suas 
descobertas! 

Grande Abraço 

Neste momento, observamos o caráter de colaboração existente na resposta 

do professor S.L., ele orienta a aluna nas suas dúvidas de como colocar conteúdo 

de diversos formatos em seu blog, dá sua opinião sobre a importância da 

simplicidade na hora de pensar o que colocar no ar, etc. 

Comentário 2:  B. Guterres (12-10-2006) 
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Oi, S.L.! Já ouvi, faz pouquinho tempo, a mesma expressão: "menos é mais". Na realidade, concordo 
com ele. Entretanto, preciso saber fazer, entender (para depois descartar, se necessário) Ao ler 
qualquer blog, interessa-me além do conteúdo a sua configuração, que recursos utiliza, como 
colocou...tenho muita sede de saber tudo e muito mais. Sei que preciso descobrir coisas que, ainda, 
nem chegaram aos meus olhos, ainda não foram registradas dentro de mim. Estou me "alfabetizando" 
agora e,como criança a decifrar signos e perceber o poder que começa a possuir, tenho dormido e 
acordado com os mesmos sentimentos: satisfação e muita, muita curiosidade. eh, eh, eh... como 
disse, voltei... tchau B. Guterres 

 

A segunda resposta: 

S.L. (12-10-2006): 

Oi B.! 
Nesta página: 
http://www.verinha.de/mini_aula_tags_html.htm 
Você aprende como colocar midis (arquivos de som simples) num sítio ou blog). Obviamente que o 
arquivo do midi tem que estar hospedado em alguma página na internet! 
Nesta página tem um monte de midis: 
http://www.damadanoite.adm.br/midis.htm 
Para colocar uma central multimídia no teu blog (video, mp3 e etc) sugiro esta página:  
http://www.stickam.com/ 
Basicamente você cria sua conta (gratuita) e copia e cola um código na sua página onde vai aparecer 
a central multimídia. Pode ter som, vídeo e até chat com webcam! 
Os arquivos ficam hospedados no próprio stickam! 
Sua página vai demorar um pouquinho mais para carregar! 
Qualquer dúvida é só perguntar! 
[]'s 
 

Mais uma vez, identificamos o caráter colaborativo na fala do professor S.L.; 

na resposta anterior, ele orientou a aluna, aqui ele orienta de forma ainda mais 

efetiva, apresentando sugestões de caminhos que a aluna pode seguir para 

incrementar o seu blog.  

Voltando ao conceito de webrings, percebemos os possíveis anéis de 

ligação que podem começar a se estabelecer a partir desta fala do professor, e os 

que já se estabeleceram, como por exemplo, a visita do professor ao blog da aluna. 

Os blogueiros, ao ler o comentário da aluna, poderão seguir o link de seu blog, e se 

compartilharem das mesmas necessidades, poderão visitar os links que o professor 

S.L. sugeriu. 

 

2. Aluno/professor: 

Exemplo 1: 

M. Braum (14-10-2006) disse:  
Professor S.L. 
Meu fi lho estuda no Ensino Médio e um dia destes estava escrevendo, de próprio punho, um trabalho 
de escola. Questionei o porquê desta prática e ele me disse que a professora quer ter certeza de que 
eles não copiaram tudo do Google. Fiquei indignada, em plena era tecnológica! Sou aluna do PEAD 
Três Cachoeiras e a cada dia que passa estou mais encantada porque aqui não é proibido olhar o 
trabalho dos colegas antes que eu publique o meu. E assim vamos construindo uma rede de 
conhecimento incrível. Estou adorando e, como sou apaixonada pela minha profissão estou ansiosa 
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para que instalem Internet na minha escola para que eu possa criar blogs com meus alunos porque é 
muito divertido. Sucesso, M. Braum. 
 

Exemplo 2: 
C. Vargas (07-10-2006)  
Me identifiquei muito com o texto lido, pois sou aluna do curso de pedagogia a distância pelo pólo da 
UFRGS, e no início estava bem apavorada por não saber como seria a realização destes trabalhos. 
Mas hoje, penso que a tecnologia pode nos ensinar muito. A final não queremos nos deixar vencer 
pelo tempo, e para isso precisamos correr, nos atualizarmos, e aproveitar essa tecnologia e este 
trabalho para trocarmos e adquirirmos conhecimentos. 
 
Exemplo 3: 
D. Boff (10-10-2006) 
Sou aluna do Pólo de Três Cachoeiras, e tenho visitado vários tipos de blogs, gostei de encontrar 
alguém que considerasse nosso curso à distância tão importante. Quando começamos a conhecer 
este universo que é a internet, fiquei um pouco apavorada, mas hoje já posso perceber o quanto 
estamos nos tornando pessoas mais curiosas, e o mais importante, melhores. Num futuro breve já 
estaremos dominando computadores...hehehe 
 

Exemplo 4: 
M. H. Machado (10-10-2006)  
Professor S.L., 
Sou aluna da UFRGS em pedagogia à distância e gostei do que tu escreveste sobre as TIC'S, estou 
vivenciando tudo isso e estou adorando cada minuto. Vou visitar sempre o teu blog. Beijos, M. H.. 
 

Em resposta, o professor disse: 

3. Professor/aluno: 

Resposta do exemplo 1: 

S. L. (14-10-2006): 
Olá M. B.! 
Me chame de S.L., é mais informal :-) 
Exigir cópia manual na Era da Informação é um contra-senso, pois as empresas de ponta insistem na 
parti lha, cópia e evolução do conhecimento!Tomara que a informatização chegue a todas as escolas 
do Brasil e a oportunidade dos professores estudarem e criarem redes de aprendizagem e partilha 
possa ser ampliada!Adicionei o seu blog ao meu bloglines (leitor de rss dos blogs!) abração pra ti. 
 

Identificamos nesta interação, mais uma vez, o círculo de blogs se formando, 

através do leitor de rss de seu blog, o professor vai acompanhar as atualizações do 

blog de sua aluna sem precisar ir até ele. O bloglines é um recurso que disponibiliza 

no painel do blog as atualizações dos blogs que optamos por acompanhar. 

Resposta do exemplo 2: 

S.L. (08-10-2006): 

Olá C.! 
O mais importante é poder é usar a tecnologia para aprender e ensinar... em redes de colaboração 
[]'s 
 

Segundo Mattar (2008), a interação com o professor, seja ela assíncrona ou 

não, fornece motivação e feedback aos alunos, auxiliando seu aprendizado. O 
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professor S.L. efetiva a interação em seu blog, com rapidez e cordialidade, 

garantindo um espaço de troca e de aprendizado. 

Resposta do exemplo 3: 

S.L. (10-10-2006): 

Olá D.! 
Lendo sua mensagem eu me lembrei quando era criança e tinha ansiedade de aprender "a passar 
troco”... Sempre me perguntava quando ia aprender... Com certeza, você nem vai perceber e já 
estará explorando várias possibilidades da tecnologia em educação! 
Grande abraço! 
 

Resposta do exemplo 4: 

S.L. (10-10-2006): 

Olá Profa. M. H. :-) 
Que bom que tenha gostado! Sinta-se livre para explorar, criticar e participar :-) []'s 
 

Conforme nossa observação, o professor S.L. procura responder a todos ou 

a quase todos os comentários deixados em seu blog. Yacci (2000 apud MATTAR, 

2008) enfatiza a importância do feedback para a interação, o autor coloca que 

quando não acontece o que ele chama de loop interativo, a interatividade não se 

concretiza. “Estruturalmente a interatividade é um círculo de mensagens que flui de 

uma entidade originadora a uma entidade-alvo e, então, retorna à entidade 

originadora”. (YACCI, 2000 apud MATTAR, 2008, p. 116). Ou seja, o retorno é uma 

condição necessária para que a interação aconteça. 

 

4. Visitante/conteúdo: 
 
Exemplo 1: 
G. Bevig (07-10-2006) comenta: 
Identifiquei-me muito com o que li, pois sou aluna do Pead da Ufrgs. Ao inscrever-me para o curso 
não tinha a mínima idéia de toda esta avalanche que circula na rede sobre educação. Nós, 
professoras de escolas públicas, às vezes tão à margem de tudo isso. Quanta troca, quanta 
oportunidade de crescer, aprender... Deveria o poder público investir um pouco mais nesta área e 
teria com certeza profºs mais engajados e participantes de mudanças sociais! 
 

 Exemplo 2: 
G. (07-10-2006) comenta: 
S. aqui na faculdade nós utilizamos um site (www.turnitin.com) para enviar os trabalhos para o 
professor. Esse site faz uma pesquisa na net (não sei te dizer como) para verificar se o conteúdo por 
nos enviado eh plagio ou não. Aceita: .doc, .html, .pdf, .txt e por ai vai :) Abração. 
 
As respostas do professor S.L.: 
5. Professor/visitante: 
Resposta do exemplo 1: 
S.L. (07-10-2006): 
Olá G.! 
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Você agora faz parte da "bola de neve"... Pois agora você tenderá a usar mais a tecnologia com seus 
alunos e a contagiar os seus colegas e quem sabe cobrar dos administradores da Educação, que 
invistam mais em nós professores! Grande abraço pra ti! 
 
Resposta do exemplo 2: 
S.L. (08-10-2006): 
Olá G.! 
Excelente dica G.! Vou dar uma olhada no site! 
Abração pra ti e sucesso! 
 

Nas interações acima, de acordo com Tajra (2003), as interações são 

consideradas o alicerce para a estruturação, composição e manutenção das 

comunidades virtuais. 

 

4. COLABORAÇÃO 

Conforme foi dito em algumas das análises de cada interação, o caráter 

colaborativo está presente no blog do professor S.L.. Pudemos observar as atitudes 

colaborativas presentes nas respostas às dúvidas, no desenvolvimento de projetos 

em paralelo, na sugestão de uso de materiais, etc. 

Identificamos o caráter colaborativo, nos comentários do blog, pois segundo 

Barros (1994 apud TAJRA, 2003), as atitudes colaborativas são interações ocorridas 

entre duas ou mais pessoas que contribuem de alguma forma para a obtenção de 

objetivos que não, necessariamente, sejam de interesse comum.  

O ambiente que o professor propicia em seu blog é muito simpático, muito 

acolhedor, ele cumprimenta os visitantes, deixando-os à vontade para manifestarem-

se, colocarem suas dicas, sugestões de outras ferramentas, etc.  

 

 

Nesse sentido, é importante lembrar que as relações de colaborações e 
cooperações são desenvolvidas em ambientes democráticos que respeitam 
a participação de todos, que compartilham valores e crenças e util izam 
regras comuns acordadas entre todos os membros do grupo, não 
significando que não existam outras relações entre os membros do grupo. 
(TAJRA, 2003, p. 2). 

 

 

5. ANÁLISE DO BLOG 6 

O professor S.L. mostra-se sempre muito simpático em suas palavras, 

cumprimenta, agradece a visita, “mostra sua cara”, fazendo uso de emoticons e 
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expressões de saudação. Um ponto observado é que os seus alunos regulares do 

colégio não comentam no blog. 

O blog pessoal do professor configura-se como elo de uma corrente de blogs 

e blogueiros que interagem entre si, formando uma comunidade virtual. Identificamos 

ainda os demais elementos característicos às comunidades, tais como, 

pertencimento, corporação e territorialidade, ainda que esta territorialidade seja 

predominantemente virtual, o que permite a interatividade através do mesmo, apesar 

de não existir um projeto comum de ensino e aprendizagem. 

Portanto, o objetivo deste blog é documentar idéias, pensamentos e 

descobertas e partilhar informações, pois o professor S.L. acredita que o futuro e o 

presente são colaborativos e livres. 

Este blog, segundo nossa categorização, configura-se como 

interativo/educativo. 

 

4.1.7 Blog do Professor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ilustração 34 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

a) Dados básicos:  

Nome do(a) professor(a): S.L. 

Nome da instituição: Colégio Particular 

Nível de ensino: Nível médio 

Disciplina: física 

b) Conteúdo: 

Ferramentas de: Descrição: 

Comunicação: ⇒ Fóruns; 

⇒ Comentários. 

Informação: ⇒ Não contém;  

⇒ Recados de voz (anunciando provas). 

Divulgação: ⇒ Fotos; 

⇒ Vídeos; 

⇒ Eventos; 

⇒ Anúncios. 

Estatística: ⇒ Mensagens mais populares do blog. 

Busca: ⇒ Caixa de busca de postagens. 

Entretenimento: ⇒ Música. 

Intertextualidade: ⇒ Mensagens de blogs de destaque. 

Atividades curriculares:  ⇒ Diversas. 

Construção colaborativa 

de conteúdo: 

⇒ Atividades; 

⇒ Projetos; 

⇒ Notas; 

⇒ Grupos; 

⇒ Resoluções do vestibular. 

 
Tabela 6 

c) Objetivos:  

Reunir, em comunidade, aqueles alunos que desejam aprender física, em redes de 

colaboração. 

d) Participantes: 

Professor e alunos. 
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2. COMUNIDADE (elementos que compõem uma comunidade) 

• Pertencimento: o pertencimento observado aqui remete-se ao professor S.L. e 

seus alunos do Colégio Particular. 

• Territorialidade: A territorialidade que se apresenta neste blog é eminentemente 

física, pois os participantes são: o professor S.L. e seus respectivos alunos do 

Colégio Particular. 

• Permanência: A permanência é observada sob uma média de duas postagens 

mensais. 

• Corporação: Tendo em vista que os aspectos citados acima (pertencimento, 

territorialidade e permanência) estão contemplados neste blog, identificamos a 

presença do aspecto corporação. 

• Projeto Comum: O projeto comum deste blog é a aprendizagem de física em redes 

de colaboração. 

3. INTERATIVIDADE 

Tipos de interatividade (quem interage com quem) 

Identificamos os seguintes tipos de interação, a partir de trechos de postagens e 

comentários extraídos do blog: 

Contexto: O professor solicita a produção de uma atividade, conforme trecho a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustração 35 
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Eis as interações que surgiram diante da postagem apresentada acima: 
1. Aluno/professor: 

1. R. da F. Ramos (10-03-2008) disse: 

isso eh pro primeiro ano professor? 
 

2. A. Soares (20-08-2008) disse: 
 
Professor, o mi encontrado pelo meu grupo é igual ao do grupo do fábio, ambos da 104, porque, 
fizemos juntos essa medição, já que usamos a mesma rampa e a mesma superfície que entrou em 
contato com a rampa(150g). Por falta de tempo, o meu grupo abriu esse espaço pro grupo do Fábio 
realizar a medição de novo do mi, e, vendo que seria igual ao do nosso grupo, ajudamos também.  
Por isso está igual!  
É só isso professor! 
Muito Obrigada 
Boa correção ;) 

 

As respostas do professor se configuraram nas seguintes interações: 

 
2. Professor/aluno: 

Resposta do comentário 1: S.L. (10-03-2008): 

É sim R.! Pode espalhar pro pessoal :-) 

[]'s 
O professor S.L. respondeu apenas o primeiro comentário, comunicando ao 

aluno que podia divulgar para sua turma que a atividade postada havia sido 

solicitada para toda a turma do primeiro ano. A aluna A. Soares aproveitou o espaço 

para comunicar ao professor como o seu grupo havia realizado uma determinada 

tarefa e como o seu grupo havia colaborado com um outro grupo. 

Desta forma, os alunos que acessaram o blog, posteriormente, tiveram a 

resposta do grupo da aluna A. Soares, não para copiar, mas para servir de 

parâmetro para a construção de suas respostas. Na continuação da observação 

deste blog, identificamos as interações a seguir: 

3. Aluno/aluno: 

B. Miranda (5-04-2008): 

Geral empolgado com este site aqui  

Aprendendofisica.ning é o que háá! 

Nosso novo Orkut  

 

A aluna quis dizer que estava extremamente empolgada com esse novo 

espaço criado pelo professor S.L., inclusive fez uma comparação com a rede social 
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virtual orkut, o que nos fez entender que a mesma considerou o espaço atrativo e 

interessante. 

O professor S.L. também faz seu comentário: 

 

4. Professor/aluno: 

 

S.L. (7-04-2008): 

Uma sugestão para o uso do blog é usá-lo como portfólio das aprendizagens! De qualquer matéria! 
Assim seus colegas podem comentar e, colaborativamente vocês aprendem mais...Mas é só uma 
sugestão :-) 

Aqui o professor S.L. sugere como seus alunos podem usar o blog, como 

espaço de publicação das mais diversas disciplinas, onde os colegas podem 

observar e comentar os trabalhos e produções uns dos outros, ou seja, um espaço 

para que, de uma forma colaborativa, eles pudessem interagir e aprender. 

É interessante observar que o professor S.L. se dirige aos seus alunos de 

uma forma muito simpática, utilizando uma linguagem que acreditamos ser 

agradável aos ouvidos deles, o que causa uma interação maior em seus espaços 

virtuais. Ele faz uso de neologismos e emoticons que são elementos típicos de uma 

geração que se comunica muito através da internet, ou seja, ele fala a linguagem 

que os alunos entendem e querem escutar.  

De acordo com Tajra (2003), é muito importante que as relações de 

cooperação e/ou colaboração sejam desenvolvidas em ambientes democráticos, 

onde a opinião de todos é respeitada. É isso que o professor S.L. tenta fazer em seu 

blog; em nenhum momento percebemos autoritarismo ou obrigatoriedade em suas 

falas, até nas solicitações de atividades, ele o faz de forma muito amigável, o que, 

certamente, atrai os alunos para ele. 

Em relação aos conteúdos curriculares, observamos as seguintes 

interações: 

Contexto: 

Foi solicitada uma síntese sobre aquecimento global, a aluna posta a 

seguinte produção: 

5. Aluno/professor: 

  R. Cardoso (13-02-2008) escreve: 

 
Aquecimento global 
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Um fenômeno climático onde ocorre o aumento da temperatura terrestre. Somente no início de século 
a temperatura do planeta subiu quase 2ºC,ou seja, mais altas que nas décadas de 60. 
Conseqüências do aquecimento global: 
- Agravam a força dos furacões, do derretimento das calotas polares, grandes enchentes, entre 
outros.  
- Aumento da temperatura da superfície da Terra que influencia o regime de chuvas e secas afetando 
plantações e florestas. 
- Acelera o processo de desertificação de algumas áreas e o alagamento de plantações.  
- Com o derretimento das geleiras da Antártida em um ritmo rápido aumentará o nível do mar e 
conseqüentemente irá inundar as cidades litorâneas. 
 - A acidificação da água do mar também contribuiria para a escassez de alimento e intensificaria o 
processo de seca. 
- Países do sul sofrerão com a falta de água e com o calor já neste século. Cientistas calcularam que 
no sul do planeta dezenas de milhares de pessoas não resistirão ao calor. Se o aumento da 
temperatura for de 3º C, o número de mortos por ano será de 87 mil até 2071. Se o aumento do calor 
for de 2,2º C, o número de mortos baixaria para 36 mil por ano. 
 - O norte do planeta resfriará por causa da corrente do Golfo que, com o derretimento das geleiras 
sofreria mudanças perdendo força e diminuindo sua capacidade de aquecer a Europa. 
- Extinguir milhares de animais e plantas. 
 

 

Em resposta, o professor S.L. tece comentário, gerando a próxima interação: 

 

 
6. Professor/aluna: 

S.L. (16-02-2008): 
Olá R.! 
Este texto também foi acrescentado no blogue da sua turma? 
Está muito legal, mas a idéia é que você faça uma síntese com suas palavras! 
Nos próximos textos tente evitar a simples colagem! 
Abraços. 
 

A aluna R. aproveita o espaço para postar um texto solicitado como 

atividade; ao se deparar com o mesmo, o professor observa que o mesmo não foi 

construído pela aluna, mas, corroborando o que foi observado na análise anterior, 

ele se comunica com a aluna de uma forma muito apraz.  

4. COLABORAÇÃO 

Percebemos nas interações observadas, relações de colaboração e 

cooperação acontecendo de maneira amalgamada. Tais elementos, de acordo com 

Tajra (2003), mantêm as comunidades virtuais vivas. 

Existem diferentes visões acerca dos elementos cooperação e colaboração. 

Segundo a visão de Barros et al. (2001), o conceito de colaboração está relacionado 

com contribuição, o que nos permite identificar, mais claramente, segundo a visão da 
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autora, que, ao menos, a colaboração está presente nas produções construídas em 

conjunto pelos alunos do professor S.L.. 

Porém, não seria pertinente afirmar que somente um elemento, dentre 

cooperação e colaboração, se manifesta no blog do professor S.L., pois levando em 

consideração a visão de Kemczinski et al. (2007), não existe diferença entre estes 

dois aspectos. Segundo os autores, não é tarefa fácil delimitar onde um começa e 

outro termina, por isso, consideram que os dois elementos equivalem a um só. 

Arriscamos então inferir que os alunos do blog de física do professor S.L. 

têm acesso a uma aprendizagem cooperativo-colaborativa e fazem parte de uma 

comunidade de construção de conhecimento, onde o conhecimento é socialmente 

construído facilitando o processo de ensino-aprendizagem.  

 
5. ANÁLISE DO BLOG 7: 

 
 
Existe no blog um círculo de pessoas que se reúnem e interagem através do 

mesmo, caracterizando a existência de uma comunidade virtual. Identificamos ainda 

os demais elementos que legitimam as comunidades, como presentes neste blog, 

pertencimento, corporação e territorialidade, ou seja, existe um projeto comum de 

ensino e aprendizagem, especificamente da disciplina de física. 

Percebemos, ainda, que o blog do Professor S.L. proporciona um aumento 

do tempo pedagógico, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem, 

através de atividades que envolvem conteúdos curriculares e integram outros 

agentes sociais. 

Este blog, apesar de prender-se ao território físico, configura-se enquanto 

espaço comum, ou ainda como elo de uma corrente de blogs e blogueiros que 

interagem entre si, formando uma comunidade virtual. 

O objetivo traçado com este blog é prover uma comunidade para quem 

deseja aprender física em redes de colaboração e de acordo com nossa 

categorização, o blog de física do Professor S.L. configura-se como 

interativo/escolar. 
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4.2 Considerações Finais e Implicações 

  

 

Após colhermos os dados (que julgamos) pertinentes à nossa investigação, 

efetuamos um refinamento dos mesmos, ou seja, analisamos os mesmos a partir do 

procedimento abaixo descrito. 

Não conhecemos (até o presente momento) classificação oficial de blogs, 

não existem, ainda, ferramentas que nos permitam identificar os melhores e mais 

acessados na área de educação. Partindo destes pressupostos, criamos uma forma 

de classificar estes blogs, identificar suas características e indicar algumas 

possibilidades, de fato, educativas.  

Conforme dito anteriormente, apesar dos blogs não terem sido construídos 

com fins educativo-educacionais, quem vai ditar o seu uso (neste caso) somos nós, 

professores, partícipes diretos do processo de ensino-aprendizagem. 

Para esclarecer o levantamento efetuado, há que se explicitar como cada 

item foi selecionado. Conforme mencionamos anteriormente, definimos os objetivos 

dos blogs baseados em nossa categorização, onde temos: 1. informativos, 2. 

interativos/educativos,  3. escolares/educacionais e 4. diversos. Os participantes 

foram denominados como professor (criador, ou não, do blog), visitante (todo e 

qualquer internauta que visite o blog) e alunos (que podem ser, ou não, os alunos 

regulares). 

O elemento comunidade foi especificado de maneira que é considerado 

presente, se contemplar aspectos que caracterizam uma comunidade virtual, tais 

como interatividade, permanência, pertencimento, corporação, territorialidade e 

projeto comum. Foi ainda observado se os elementos colaboração e cooperação 

estiveram presentes nos comentários e nas postagens dos espaços virtuais 

analisados. 

Os tipos de interação foram especificados de acordo com Mattar (2008) que 

os categoriza da seguinte forma: aluno/professor, aluno/conteúdo, aluno/aluno, 

professor/professor, professor/conteúdo, conteúdo/conteúdo, aluno/interface, auto-

interação e interação vicária. 

Tendo em vista que esses tipos foram pensados para educação a distância 

e não especificamente para blogs, sentimos a necessidade de complementar com os 

seguintes tipos: aluno/conteúdo, visitante/professor, professor/visitante, 
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escola/escola. É importante mencionar que, por se tratar de uma observação 

netnográfica, não tivemos possibilidades de perceber aspectos como auto-interação 

e interação vicária. 

A partir deste levantamento, observamos que existe uma nítida diferença 

entre os blogs escolares/educacionais e os blogs interativos/educativos. Os 

primeiros se apresentam numa categoria institucional, como o exemplo do blog da 

IES privada, onde pudemos perceber que falta mesmo uma conexão entre o blog da 

instituição acadêmica e o blog do professor. Os blogs escolares/educacionais 

poderiam apresentar uma estreita correlação com as disciplinas curriculares, porém 

não é o que acontece. 

Os professores em seus blogs pessoais apontam para diversos assuntos, 

como por exemplo, programações culturais, redes de relacionamento, como o orkut, 

dicas sobre livros, textos, sites e outros que julgam interessantes e ainda alocam um 

espaço para as disciplinas curriculares. 

Os blogs escolares/educacionais, em sua maioria, não estão sendo 

devidamente explorados, as possibilidades de diálogo com outras formas de saber 

entre as diferentes disciplinas do conhecimento escolar não estão sendo 

alcançadas, a possibilidade de construir redes sociais entre os alunos, de dinamizar 

as aulas, de motivar os mesmos permitindo a sua manifestação, ainda está por vir. 
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Capítulo 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

5.1 Considerações Finais 

 

 

Retomando a proposta deste estudo, tivemos como o objetivo geral desta 

pesquisa investigar o uso de blogs brasileiros, buscando compreender o 

funcionamento destes espaços virtuais no contexto educacional. Os resultados 

indicaram os seguintes achados: 

1. Existem vários tipos de blog ligados à educação. Inclusive é míster, enfatizar  

que um único blog pode ser híbrido, ou seja, ser formado por várias 

categorias. É possível utilizar o blog apenas para informar, a estes denominamos 

Blogs Informativos. É viável fazer uso do blog como ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem e espaço de troca de conhecimentos entre alunos e professores, a 

estes demos o nome de Blogs Interativos/Educativos. Estes utilizam suas 

funcionalidades para suporte do fazer pedagógico do professor, como postar notas, 

comentários sobre as produções dos alunos, calendário acadêmico, avisos, etc; 

Blogs que se concentram numa determinada instituição escolar ou ainda funciona 

como webfólio da escola, foram chamados de Blogs Escolares/Educacionais, e  

por fim, aqueles blogs que envolvem conteúdos diversos, são diários, clippings, etc. 

são os Blogs Diversos. 

2. Blogs que se soltam dos conteúdos curriculares e exploram outros caminhos, que 

incluem pessoalidade em seus escritos, mostram-se atrativos para um público mais 

diverso, mas, não para os alunos. Blogs com layout acadêmico tiveram pouca 

assiduidade de comentários, pois, aparentemente, os alunos não demonstram 

interesse neste tipo de site;  

3. Professores “antenados” com as novas tecnologias da informação e 

comunicação e que têm em seus ambientes de trabalho uma proximidade maior, 

com o mundo virtual tendem a otimizar o uso de espaços virtuais e aplicá-los a 

contextos educacionais. Aqueles blogs, onde o professor cria um vínculo com algum 
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tipo de rede social virtual e literalmente troca idéias com seus alunos, falando a 

linguagem que eles entendem, foram constantemente acessados e comentados.  

Para fins de considerações finais, trataremos destes três aspectos, 

buscando traçar um paralelo com nossos objetivos específicos, os quais serão 

retomados aqui, de forma a possibilitar todo o panorama construído neste estudo. 

 

 

5.1.1 O Blog como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

 

 

Este primeiro aspecto remete-se ao nosso primeiro objetivo específico, o  

qual aponta para a caracterização dos blogs educacionais brasileiros, em função de 

seu uso. Como vimos, o uso dos diversos blogs observados é o elemento que nos 

permitiu criar uma categoria própria, ou seja, tipificamos o uso destes blogs da 

seguinte forma: INFORMATIVOS, INTERATIVOS/EDUCATIVOS, 

ESCOLARES/EDUCACIONAIS e os DIVERSOS. 

Os INFORMATIVOS, para aqueles que se dispõem a informar, os 

INTERATIVOS/EDUCATIVOS são aqueles que têm a finalidade de discutir temas 

diversos e procuram efetivar a interatividade com todos aqueles que o visitam, 

fornecendo respostas e aguardando feedback de seus visitantes. Os 

ESCOLARES/EDUCACIONAIS são os blogs acadêmicos, e podem ser de escola ou 

de quaisquer outras unidades acadêmicas, e os DIVERSOS são todos aqueles que 

não se enquadram nas três categorias anteriores. 

A opção pelos blogs que foram observados em nossa pesquisa deu-se, não 

pela preferência em blogs do eixo sul-sudeste, mas sim, pelo fato de que não 

encontramos, na grande rede, blogs educacionais das nossas redondezas. A partir 

daí, arriscamos inferir que os professores pernambucanos ainda não fazem amplo 

uso desta ferramenta (e se o fazem, ainda é de forma muito tímida). 

Como dissemos, anteriormente, a categorização foi estabelecida de maneira 

que nós analisamos as postagens e os comentários deixados nos blogs, bem como 

as interações surgidas nesses espaços de conversação. Pensamos estes quatro 

tipos ou categorias no sentido de caminhar para uma maximização dos recursos dos 



 

 

134

blogs, ou seja, percebemos a educação como um sistema que precisa de 

interligações e percebemos os blogs como possíveis elos dessas interligações. 

Observamos que essa forma de comunicação na escola poderia impulsionar 

a mesma a superar as suas estruturas e auxiliá-la a voltar-se para os seus papéis 

principais, que são formar cidadãos e promover o processo de aprendizagem e 

produção de conhecimento. 

Partindo do princípio, de que blogs são conversações, podemos inferir que 

conversações onde os sujeitos sentem-se obrigados a participar não podem ser de 

boa qualidade. Pois bem, percebemos que os blogs que transformam a participação 

espontânea dos alunos em possíveis tarefas obrigatórias, tendem ao fracasso e a 

participações cada vez mais escassas. 

Uma das peculiaridades inerentes aos blogs é a capacidade que ele permite 

de inserção de opinião, através do sistema de comentários. Percebemos em nossa 

vida diária o quanto os blogs vão ganhando maiores proporções, sendo usados por 

jornalistas influentes e até por chefes de estado. Portanto, não se deve obrigar o uso 

do mesmo. Deve-se, sim, apresentar devidamente essa ferramenta de construção 

de conteúdo colaborativo e deixar que os alunos se manifestem quando assim o 

quiserem. 

Isto não nos impede de pensar em atividades que instiguem estes alunos a 

participarem, de alguma forma, do blog, seja postando conteúdo ou apenas 

comentando. Estas possibilidades de participação nos remetem ao nosso terceiro 

objetivo específico que consiste em sugerir estratégias de usos educativos do 

mesmo, a partir da análise de uso dos blogs. 

Sugerimos algumas possibilidades de uso dos blogs para fins educacionais, 

levantadas a partir de nossa observação:  

• Ambiente virtual de encontro com o aluno através de bate-papos, fóruns, 

enquetes, etc. 

•  Espaço de disponibilização de material de aula em diversos formatos 

(imagens, vídeos, áudios, textos, etc.).  

• Apresentação de projetos online, sejam estes da escola, do professor ou do 

aluno; 
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• Espaço para divulgação de eventos da escola, ou ainda um jornal escolar 

online;  

• Espaço para criação colaborativa de conteúdo;  

• Espaço de apoio às disciplinas curriculares;  

• Espaço para discussão e reflexão acerca de temas educativos;  

• Estabelecimento de ligações através de redes sociais virtuais. 

Estes aspectos referem-se também ao nosso segundo objetivo específico 

que trata de analisar os blogs educacionais, a fim de identificar ferramentas, sujeitos 

e estratégias para o ensino dos diversos conteúdos. Pois bem, partindo da análise, 

percebemos primeiramente que é possível utilizar os blogs como ambientes virtuais 

de ensino e aprendizagem, fazendo uso de suas funcionalidades e recursos como 

suporte do fazer pedagógico dos professores, ou seja, é possível fazer uso (voltado 

para a educação) das ferramentas que o blog tem a nos oferecer. 

Os sujeitos que, de uma forma ou de outra participam de um blog, podem 

formar os chamados webrings de Recuero (2003), ou seja, os interagentes tendem a 

se unir em círculos, estabelecendo um amplo canal de comunicação entre eles e a 

partir daí podem formar comunidades virtuais, contemplando aspectos como, projeto 

comum, permanência, pertencimento, corporação, territorialidade (física ou virtual), 

cooperação, colaboração e interatividade. 

Com o avanço das tecnologias digitais e a nova geração da internet, a 

chamada web 2.0, os recursos e estratégias que podemos usar em blogs, visando o 

ensino de conteúdos, a cada dia, tomam maior amplitude. Hoje já podemos postar 

vídeos, apresentações em slides, mecanismos de voz, avatars, etc. 

É importante mencionar que o blog também pode contemplar o caráter 

operacional do cotidiano do professor, postando sua agenda, seu calendário 

acadêmico, notas, avisos, comentários sobre as produções dos alunos, etc. 

Para que todos os recursos, funcionalidades e ferramentas possam ser 

devidamente inseridos na prática pedagógica dos professores, é necessário 

conscientizar os mesmos das potencialidades que estes espaços virtuais podem 

trazer às suas aulas, ou seja, o professor precisa integrar, de maneira efetiva e 

apropriada, os recursos advindos da web 2.0 na sua prática docente. 
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5.1.2 Blogs com Pessoalidade  

 

   

Diante de um mundo virtual completamente dinâmico, cheio de 

possibilidades de interações, de jogos tridimensionais, de simulações da realidade e 

de vidas em outros mundos, ambientes acadêmicos estáticos parecem pouco 

atrativos para alunos, principalmente alunos que pertencem à chamada geração y 

(nascidos entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90) tão acostumados com as 

tecnologias digitais. 

Observamos em nosso dia-a-dia que os nossos jovens têm prazer em 

participar em atividades usando a web, então por que não aproveitá-las 

direcionando-as para a promoção de competências importantes e essenciais para a 

sua formação? É preciso que tentemos trazer para sala de aula elementos que 

compõem o cotidiano destes jovens. 

Uma das características dos blogs é a possibilidade de estabelecermos 

contato direto com o(a) blogueiro(a) (aquele (a) que escreveu a postagem), ou seja, 

é a característica da pessoalidade, que permite uma sensação de aproximação com 

o(a) autor(a) do blog. Se esquecermos desta característica, e ao invés de escrever a 

postagem, a instituição (neste caso) opte por postar trechos de entrevistas, 

fragmentos de reportagens e/ou chamadas de estágio, o blog se torna algo frio e 

impessoal, e é natural que as visitas diminuam cada vez mais.  

Referindo-nos, mais uma vez, ao nosso segundo objetivo específico que 

trata de analisar os blogs educacionais, a fim de identificar ferramentas, sujeitos, 

intencionalidade do blog, interatividade e comunidade, inferimos que aqueles blogs, 

como o blog pessoal da professora e S.L. BLOG 2.4, que exploram conteúdos 

diversos, conteúdos estes que despertam interesse naqueles que têm alguma 

ligação com escolas ou com a educação, tendem a ser amplamente visitados por 

internautas que possuem interesse pela mesma área. 

Blogs de professores pesquisadores, que de uma forma ou de outra, 

divulgam suas pesquisas, as palestras que participam, indicam material, comentam 

sobre as ferramentas disponíveis na rede, emitem opiniões pessoais sobre algo, 

tendem a atrair pessoas de áreas correlatas, mas não os alunos, pelo menos, não os 
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alunos regulares, conseguem atrair ex-alunos, pessoas querendo aprender sobre 

uma determinada ferramenta ou outros pesquisadores da mesma área. 

Percebemos então que os internautas, ao acessarem estes blogs, são 

colocados em contato com diversas opiniões (a do/a blogueiro/a e as dos 

participantes), podendo exercitar a prática da argumentação, e podem ainda inferir 

no conteúdo do blog, participando com suas colocações. 

 

5.1.3 Professores “antenados”  

 

 

Conforme pudemos observar, aqueles professores que possuem uma certa 

proximidade com o ciberespaço, em seus ambientes de trabalho, tendem a explorar 

e otimizar o uso destes espaços virtuais. 

Segundo nossas análises, este seria o comportamento ideal para um 

professor blogueiro que deseja assegurar seu espaço na edublogosfera. Pois 

percebemos nos blogs observados o quanto o caráter de simpatia e cordialidade 

pode fomentar as relações de interatividade que acontecem nos mesmos. 

As redes sociais virtuais permitem que os grandes e bons lugares (the great 

good places) de Oldenburg (1997) estejam ao alcance de poucos cliques. Ou seja, 

através das redes, entramos em contato com o sentimento de pertencimento, de 

lugar comum de comunidade, sem contar com o fato de que faz parte do gosto do 

brasileiro participar deste tipo de rede. 

É importante perceber que todas as colocações feitas nestes espaços são 

observadas por todos, então é preciso que se tenha uma certa delicadeza na hora 

de passar para o aluno determinadas correções; é preciso simpatia, cordialidade, 

objetivando conquistar o visitante do blog, o que nos remete mais uma vez ao nosso 

terceiro objetivo específico que consiste em sugerir estratégias de usos 

educativos destes espaços virtuais. 

Observamos ao longo desta pesquisa, o quanto o professor S.L. otimiza o 

uso de seus espaços virtuais, ele procura trilhar o mesmo caminho que seus alunos 

e aborda desde o blog acadêmico mesmo, com tarefas e atividades a serem 

respondidas, mas vincula estes espaços a redes sociais virtuais, como o Orkut , 
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onde possui um perfil e uma comunidade para melhor interagir com aqueles alunos 

que também o possuem. 

É importante destacar que o blog de FÍSICA, do referido professor, foi criado 

dentro de uma rede social virtual, a rede Ning; nesta rede o aluno se cadastra, entra 

automaticamente na comunidade, aprendendo física em redes de colaboração, 

monta o seu perfil e pode adicionar outros colegas que já se cadastraram e ainda 

convidar colegas que ainda não o fizeram, podem trocar recados entre si, escrever 

depoimentos, enfim, sentem-se à vontade para se mover dentro deste espaço 

virtual. 

Percebemos que dessa forma o professor cria uma aproximação maior com 

seus alunos, falando a linguagem que eles entendem, explorando os mesmos 

espaços virtuais que eles exploram e dessa forma eles estabelecem anéis de 

ligação, o que Recuero (2003) chama de webring, possibilitando a existência de 

redes virtuais de interagentes, criando o sentido de projeto comum e de 

pertencimento, tão necessários para o estabelecimento de comunidades virtuais 

colaborativas. 

 

5.2 Outros Achados 

 

 

Os aspectos até aqui apresentados e discutidos revelam algumas 

implicações sobre a forma de usos do blogs pelos professores, em sala de aula e 

fora dela. Estes fatores estão diretamente relacionados à falta de tempo, condições 

para o estudo, pesquisa e planejamento do uso do blog como recurso que irá ajudá-

los na sua tarefa de facilitar o processo de aprendizagem de seus alunos. 

Um outro fator relevante está relacionado com o saber como usar o blog. 

Acreditamos que este saber pode ser contemplado a partir de um trabalho de 

desenvolvimento e blogs por equipes multidisciplinares, onde o professor ocupa um 

papel imprescindível neste trabalho. 

Acreditamos que os resultados deste estudo ajudarão os professores a 

entender algumas das facilidades e dificuldades no uso educacional do blog a fim de 

construírem algo de positivo e funcional através de suas facilidades, 
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concomitantemente, construírem também possíveis soluções para as dificuldades, 

levando os alunos a descobrirem o potencial de tal ferramenta.  

Como aspecto negativo, inferimos que os blogs carecem de atualizações 

constantes, o que pode gerar certa angústia no professor, que precisa disponibilizar 

tempo para atualizações e respostas aos comentários deixados. Aqueles blogs que 

não sofrem constantes atualizações tendem a cair no esquecimento e se transformar 

em lixo eletrônico. 

Para a pesquisa educacional, o blog pode servir como ponte entre 

pesquisadores. No mundo acadêmico, este é um conceito praticamente 

desconhecido. É difícil encontrar referências sobre o assunto, aqui na nossa cidade, 

onde os estudos sobre blogs são ainda muito escassos.  Até na biblioteca digital 

brasileira de teses e dissertações, quando procuramos por blogs, temos em média 

trinta registros, e todos de outras localidades. 

Desta forma, as dúvidas, os anseios e as expectativas dos nossos 

professores acerca de blogs podem ser inicialmente contemplados aqui, digo 

inicialmente por causa da dinamicidade da rede, que pode, por exemplo, ao término 

desta pesquisa, apresentar funcionalidades e recursos mais avançados dos que os 

expostos aqui. Ao mesmo tempo, esses mesmos professores estarão 

permanentemente sintonizados e sincronizados com as possibilidades que os blogs 

podem oferecer, nas suas respectivas áreas do conhecimento. 

 

5.3 Futuros Estudos 

 

 

O avanço deste estudo será pertinente para entender e consequentemente 

inserir os blogs nos espaços educativo-educacionais, tendo em vista que durante o 

período em que se deu esta construção, muitos avanços aconteceram, não somente 

nas ferramentas, recursos e funcionalidades que os blogs oferecem, mas, 

possivelmente na percepção que os professores têm a respeito dos deles. 

A própria dinamicidade que a internet apresenta nos faz crer que ao 

momento de término desta pesquisa muitas variáveis não serão mais as mesmas. 

Inferimos ainda que para nós, pernambucanos, há pouquíssimos estudos nessa 

área. 
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Assim, enfatizamos que existe uma necessidade de execução de novos 

estudos sobre os aspectos que norteiam a investigação do uso de blogs brasileiros, 

buscando compreender o funcionamento destes espaços virtuais no contexto 

educacional. 

Certos de que ainda há muito a pesquisar e analisar, e acreditando no 

potencial dos blogs, quando devidamente inseridos no contexto educacional 

brasileiro, concluímos esta etapa com a citação do professor Marco Silva: 

 

 

O interesse dos públicos em participação, em intervenção, aliado as 
possibil idades oferecidas pelas novas tecnologias é a feliz coincidência que 
pode resultar na construção de uma nova história da comunicação. E a 
presença dos cidadãos como gestores do processo comunicacional, 
interferindo na televisão, nas rádios e periódicos locais, pode favorecer o 
pluralismo até agora impedido pela concentração dos meios à maneira do 
modelo ‘Um - Todos’ (SILVA, 2000, p. 103). 
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ANEXOS 

LISTA DE SIGLAS 
 
 

AVE Ambiente virtual de ensino 

AVA Ambiente virtual de aprendizagem 

ASP Estrutura de para geração de conteúdo dinâmico na web 

CAIC Centro de aprendizagem e integração de cursos 

CEFET Centro federal de educação tecnológica 

CMC Comunicação mediada por computador 

CMS  Content Management System = sistema de gerenciamento de 

conteúdo 

EIIs Escolas itinerantes de informática 

FACED Faculdade de Educação da UFC 

FLASH Software utilizado para a criação de animações interativas que 

funcionam embutidas num navegador web 

HTML Linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web 

LMS Learning management system = sistema gerenciador de 

aprendizagem 

ICA Instituto de cultura e arte da UFC 

MEC Ministério de Educação e Cultura 

OUTLOOK Software que permite enviar, receber e gerir correio eletrônico 

PC Personal computer = computador pessoal 

PCR Prefeitura da Cidade do Recife 

PHP Linguagem de programação utilizada para gerar conteúdo   

Dinâmico 

SPAM Mensagem eletrônica não-solicitada enviada em massa 

UPLOADS Transferência de dados de um computador local para 

um servidor 

UFC Universidade Federal do Ceará 

URL Endereços dos espaços virtuais (blogs, sites, etc.) 

Web  Rede de alcance mundial 

www Sistema que organiza os documentos dispostos na internet. 
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LISTA DE EXPRESSÕES E SÍMBOLOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:-)  ou  :) Sorriso 
;) Piscadela 
=D Sorriso largo 
he he he Risos 
rssss Risos 
:P Dando língua 
:* Beijo 
[]´s ou abs Abraços 
bizu Dica 
eh É 
net Internet 
naum Não 


