
1 
 

FERRAMENTAS DA WEB 2.0 NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA O USO DAS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SALA DE AULA 

 
 

Salvador – BA - Abril 2012 
 
 
 

Gisele Marcia de Oliveira Freitas. Serviço Social da Indústria Departamento Regional 

Bahia - SESI BA – adelantegisele@yahoo.com.br 
 

Setor Métodos e Tecnologias 
 
 

Desenvolvimento Profissional e Apoio ao Corpo Docente 
 

Relatório de Pesquisa 
 

Investigação Científica 
 

Resumo 

Este artigo tem como objeto de estudo a discussão sobre a importância da 
formação do professor no uso das tecnologias da informação e comunicação, 
assim como a descrição e usabilidade de uma variedade de ferramentas 
gratuitas da Web 2.0 que podem ser utilizadas com propósito educativo. A 
análise está baseada nos documentos da UNESCO -Padrões de Competências 
em TICs para Professores- que reforçam a necessidade de formação do 
professor. Formação esta que lhe permita desenvolver as competências e 
habilidades necessárias para o uso das TIC na sala de aula, para que 
instrumentalizado possa incorporar o uso das tecnologias em sua prática 
educativa proporcionando ao aluno o uso adequado dos recursos tecnológicos 
como também a conscientização da importância econômica, social, cultural e 
pedagógica das tecnologias na vida do indivíduo.  
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1. Introdução 

Utilizar as tecnologias da informação e comunicação em contextos 

escolares representa um grande desafio para as instituições educativas do 

século XXI. Para que tal uso seja de fato enriquecedor para o processo de 

ensino-aprendizagem, se faz necessário que o professor esteja preparado. 

Sem embargo, não é uma tarefa fácil incorporar as ferramentas da Web na 

prática educativa, seja por falta de formação do professorado seja por falta de 

recursos tecnológicos na sala de aula. 
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 [3] Aparici afirma que: 

“la educación 2.0 nos presenta una filosofía y una práctica de la 
educación y de la comunicación basada en el diálogo y en la 
participación que no requiere solo de tecnologías, sino de un 
cambio de actitudes y de concepciones” (p.6). 

 

A formação de professores não deve apenas abordar conhecimentos 

sobre o uso de ferramentas, recursos e tecnologias, mas deve possibilitar uma 

formação no sentido mais amplo, o da conscientização para o uso das mesmas 

como instrumento de inclusão social, cultural e econômico. 

 [9] Osuna afirma que: 

“Los medios informáticos han penetrado en todas las esferas 
de nuestra sociedad. Actualmente, la información y la 
comunicación digitalizada están teniendo el mayor impulso en 
cualquier campo. Esta presencia se ha visto favorecida por la 
popularización y abaratamiento de los ordenadores y la 
creciente facilidad de utilización de los programas y 
herramientas digitales” (p.7). 

 

 Segundo a [11] UNESCO, o Brasil precisa melhorar as competências dos 

professores no uso das tecnologias da comunicação e informação na 

educação. Pois, a forma como o sistema educacional incorpora a tecnologia 

afeta diretamente na diminuição da exclusão digital existente no país. 

 Para a [11] UNESCO, as TIC são: 

 Uma parte de um continuo desenvolvimento tecnológico, a começar 

pelo giz e os livros, todos podem apoiar e enriquecer a 

aprendizagem. 

 Como qualquer ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para fins 

educacionais. 

 Variadas questões éticas e legais, como as vinculadas à propriedade 

do conhecimento, ao crescente tratamento da educação como uma 

mercadoria, à globalização da educação frente à diversidade cultural, 

interferem no amplo uso das TIC na educação. 

 

2. Objetivo geral 

 A proposta deste artigo é refletir sobre a importância da formação do 

professorado para o uso das tecnologias da informação e comunicação na sala 

de aula.  
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2.1 Objetivo específico 

 Apresentar ferramentas gratuitas disponíveis na Web que possuem 

potencial educativo, assim como possibilidades de uso desses recursos na sala 

de aula. 

 

3. Metodologia 

 Durante o desenvolvimento do trabalho foi utilizado como método de 

pesquisa a revisão bibliográfica para o estudo dos documentos da UNESCO 

Padrões de Competência em TIC para Professores, como também a realização 

de levantamento com grandes obras que abordam o tema da Sociedade da 

Informação e Conhecimento. Foi realizado um estudo para identificar a 

classificação dos recursos da Web 2.0 e seu potencial formativo por meio da 

literatura especializada. Através da pesquisa exploratória foi possível 

experimentar e identificar as ferramentas gratuitas da Web assim como analisar 

o grau de dificuldade e suas possíveis funções formativas. Para apresentar as 

ferramentas foram utilizadas as pesquisas descritivas a fim de classificar e 

descrever os recursos disponíveis na Web. 

 

4. Novos cenários 

 O autor [8] Lyotard em sua obra “La Condición Posmoderna” posiciona o 

momento histórico como a “Sociedade e cultura contemporânea, sociedade 

pós-industrial, cultura pós-moderna”, é dizer, a pós-modernidade faz referência 

às manifestações culturais de nossa época, enquanto que o termo sociedade 

pós-industrial se refere aos modos e meios de produção. [5] Castells destaca 

que este momento e suas mudanças fazem parte da “era de informação” ou 

“sociedade da informação”. 

 Segundo [7] Krüger, a noção de sociedade da informação se utiliza sobre 

tudo quando se trata de aspectos tecnológicos e seus efeitos sobre o 

crescimento econômico e o emprego. Entretanto, este termo é substituído pelo 

de sociedade do conhecimento, o que implica uma mudança conceitual de 

informação ao conhecimento, considerando-o como princípio estruturador da 

sociedade moderna e ressaltando sua importância na sociedade atual, na 

mudança da estrutura econômica e nos mercados laborais, como também para 

a educação e formação. 
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 A noção de sociedade em rede promovida por [5] Castells trata de um 

conceito que está situado entre a sociedade da informação e sociedade do 

conhecimento. [5] Castells marca diferença a respeito entre a sociedade da 

informação, distinguindo entre informação e informacional. Informação, quer 

dizer comunicação do conhecimento que segundo [5] Castells é fundamental em 

todas as sociedades. O termo informacional indica o atributo de uma forma 

específica de organização social no qual a geração, o processamento e a 

transmissão da informação se convertem nas fontes fundamentais da 

produtividade e o poder, devido às novas condições tecnológicas que surgem 

neste período histórico. [7] Krüger 

 Na sociedade da informação e conhecimento, o indivíduo necessita de 

saberes diferentes que lhe permita desenvolver-se no mundo altamente 

tecnológico. As habilidades e competências que lhe são requeridas na 

atualidade, sejam no ambiente de trabalho seja na sociedade como um todo, 

se distancia muito das habitualmente desenvolvidas na escola. A nova 

sociedade propõe uma nova pedagogia, uma pedagogia mais flexível e 

individualizada, mas ao mesmo tempo dinâmica e que atenda às necessidades 

pessoais de cada um. 

 A [12] UNESCO define as novas tecnologias da informação como o 

conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de engenharia e de técnicas de 

gestão utilizadas no uso e processamento da informação; suas aplicações; os 

computadores e sua interação com homens e máquinas; os conteúdos 

associados de caráter social, econômico e cultural. 

[2]  Aibar afirma que os valores, as crenças, os hábitos e as estruturas 

sociais se transformam a um ritmo consideravelmente mais lento que as 

inovações tecnológicas materiais que as sustentam ou provocam. As TIC em 

concordância com a visão determinista consideram os avanços tecnológicos 

uma transformação social de grande alcance e similar em magnitude à 

Revolução Industrial. 

A nova sociedade, reflexo da revolução tecnológica, apresenta 

características possíveis de assegurar à educação uma autonomia ainda não 

alcançada, as novas tecnologias favorecem novos cenários para o ensino-

aprendizagem e isto remete ao professor a responsabilidade em adquirir 
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competências necessárias para incorporar essas tecnologias à sua prática 

educativa.  

Segundo [1]  Aibar, 

“as características básicas da sociedade futura estarão 
determinadas fundamentalmente pela forma em que o trabalho, 
as organizações, o lazer ou a política se vejam afetadas pelos 
novos desenvolvimentos informáticos”. 

 

5. Padrões de Competência em TIC para Professores 

 Segundo [5] Castells “a revolução tecnológica centrada nas tecnologias 

da informação e comunicação está remodelando a base material da sociedade 

em ritmo acelerado”.  

Com o objetivo de responder aos desafios de uma educação para a 

sociedade em rede que a [12] UNESCO desenvolveu o documento Padrões de 

Competências em TIC para Professores. A coleção reúne três documentos: 

Marco Político; Módulos de Padrões de Competências e Diretrizes de  

Implementação.  

 

5.1 Marco político 

 O documento Marco político explica os motivos, a estrutura e o enfoque 

do projeto UNESCO de Padrões de Competências em TIC para Professores. 

Este documento esclarece como a formação dos educadores se integra a um 

marco mais amplo da reforma educativa. 

 Segundo a [12] UNESCO, se pretende com o projeto: 

 Elaborar um conjunto comum de diretrizes que os provedores de 

formação profissional possam utilizar para identificar, desenvolver ou 

avaliar material de aprendizagem ou programas de formação de 

docentes com o foco na utilização das TIC no ensino e aprendizagem. 

 Fornecer um conjunto básico de qualificações que permitam aos 

docentes integrar as TIC em suas atividades de ensino e aprendizagem, 

a fim de melhorar a aprendizagem dos estudantes e aperfeiçoar a 

realização de suas tarefas profissionais. 

 Ampliar a formação profissional dos docentes para complementar suas 

competências em matéria de pedagogia, cooperação, liderança e 

desenvolvimento escolares inovadores com a utilização das TIC. 
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 Harmonizar as diferentes ideias e o vocabulário relativo ao uso das TIC 

na formação docente. 

 Segundo a [12] UNESCO, o objetivo do projeto é formar os professores 

de modo que possam melhorar sua prática profissional, associando as 

competências em TIC com sua prática pedagógica. O objetivo geral é melhorar 

a prática dos docentes, como também fazê-lo de maneira que ajudem a 

melhorar a qualidade do sistema educativo, a fim de que esse contribua para o 

desenvolvimento econômico e social do país.  

 

5.2 Padrões de Competência 

Este documento contempla toda a orientação e estruturação de 

conteúdos, objetivos e níveis de conhecimento em TIC que devem possuir os 

professores. Possui o cruzamento de três enfoques: alfabetismo em TIC, 

aprofundamento do conhecimento e geração de conhecimento. Os padrões de 

competência contempla seis componentes do sistema educativo: currículo, 

política educativa, pedagogia, utilização das TIC, organização e capacitação de 

docentes. Os mesmos estão estruturados em três níveis de conhecimento: 

Noções básicas de TIC; aprofundamento do conhecimento e geração do 

conhecimento. 

 

5.3 Diretrizes para a aplicação 

As diretrizes para a aplicação oferecem um marco de referência para 

que as instituições provedoras de formação profissional possam utilizá-la na 

hora de elaborar ou revisar suas ofertas educativas, pois sua finalidade é 

justamente orientar sobre as competências e habilidades necessárias em cada 

nível de conhecimento sobre o uso das TIC. 

 Os padrões de competência em TIC para professores respondem a uma 

inquietude compartida por muito professores. Não basta ter máquinas e 

projetores modernos na sala de aula, porque não é suficiente por si só para 

garantir que os estudantes aprendam. Para o bom e eficaz uso das TIC em 

espaços educativos formais, o professor deve estar consciente que seu 

trabalho é levar o conhecimento ao aluno e que ditos recursos não se podem 

considerar por si seu fim, mas que por meio das TIC o docente terá mais 

possibilidades de interação e comunicação em sua prática educativa.  
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 Os padrões de competência em TIC não se limitam a abordar as 

competências em TIC, vai mais longe e analisam ditas competências à luz das 

novidades pedagógicas, das relações sociais, do contexto de trabalho, do 

currículo escolar, da organização das instituições educativas e das 

necessidades dos professores que desejam melhorar sua prática pedagógica. 

 

6. A Web 2.0 como espaço de aprendizagem 

 O conceito Web 2.0 faz referência a uma segunda geração da Web 

baseada em comunidade de usuários e um conjunto de serviços que tem em 

conta a participação destes usuários em ditas comunidades. [10] SCOPEO. 

Segundo [9] Osuna, 

“se empieza a hablar en Web 2.0 a mediados de 2004 a partir 
de la Web 2.0 Conference en San Francisco. Fueron O´Reilly 
Media, Inc y MediaLive International quienes se asociaron para 
convocar la conferencia, donde se trató el tema de la Web 
como plataforma para la innovación con fines eminentemente 
empresariales” (pp.138) 
 

 Incorporar as ferramentas da Web 2.0 em processos formativos não é 

uma tarefa fácil, pois implica incorporar novas formas de intervenção, e nem 

sempre os professores estão preparados ou querem fazer mudanças em suas 

práticas pedagógicas. Implica reconhecer novos cenários e exige que o 

professor saiba reconhecer o uso de ferramentas e recursos tendo como foco a 

aprendizagem. Estes desafios perpassam desde a formação inicial e 

continuada dos professores em TIC até a aceitação do aluno em utilizar 

espaços e ferramentas que ele já os utiliza, mas atribuindo a eles fins 

educativos. 

 [9] Osuna afirma o seguinte: 

“Para llevar a cabo actividades de aprendizaje en entornos 
virtuales se hace precisa la readaptación sustancial del modelo 
comunicativo, de la teoría de aprendizaje, de los roles del 
profesorado y los estudiantes y de las comunidades de 
colaboración en los escenarios virtuales” (p.4). 

 

 De acordo aos documentos da [12] UNESCO, o docente é o responsável 

por planejar tanto oportunidades de aprendizagem como o ambiente agradável 

e propicio na sala de aula que facilite o uso das TIC por parte dos estudantes.  
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 Conhecer recursos que facilitem a organização e a utilização em 

processos formativos é de grande importância. É certo que a utilização e o 

êxito com o uso dos recursos da Web 2.0 com propósitos formativos vão 

depender de um bom planejamento e organização com critérios pedagógicos 

adequados a cada situação educativa. 

 

6.1 Ferramentas de aprendizagem 

 Neste bloco apresentamos uma síntese das principais ferramentas 

disponíveis na rede e que podem ser incorporadas em espaços educativos com 

função formativa. Estas estarão classificadas em dois eixos: ferramentas de 

comunicação e interação, e ferramentas da Web 2.0 

 [9] Osuna descreve cinco características que definem a Web 2.0: 

 Compõe-se de dois elementos igualmente importantes: uma plataforma 

tecnológica, que evolui vertiginosamente impulsionada principalmente 

pelo fenômeno da convergência dos meios, e uma plataforma de 

participação cidadã.  

 A cidadania na Web 2.0 se comporta movida por uma inteligência 

coletiva. 

 A organização social das pessoas que participam no ciberespaço onde, 

sem uma organização explícita, coexistem e atuam coletivamente. 

 Intercriatividade.  

 Participação cidadã.  

 A Web 2.0 não é somente uma tecnologia, mas sim uma nova atitude de 

perceber a Web como plataforma que potencializa a interação, a colaboração e 

a cooperação entre os seus usuários.  

   

6.2 Ferramentas de comunicação e interação  

Uma das magias do uso das TIC em espaços educativos se estabelece 

através da comunicação, já que a não presencialidade em muitos casos e em 

ações formativas, que se dão através e exclusivamente na rede, é um 

elemento que distancia o alunado do professor. Desta forma, as ferramentas de 

comunicação são chaves neste processo, pois permitem a interação entre o 



9 
 

docente e os participantes assim como a comunicação de todos os envolvidos 

entre si.  

   

6.2.1 Correio eletrônico e mensagem instantânea 

 O correio eletrônico é um serviço de rede, de baixo custo, um tipo de 

comunicação assíncrona e pessoal, que possibilita aos usuários criar, enviar e 

receber mensagens.  

 A mensagem instantânea possibilita a comunicação síncrona e pessoal, 

tem funções muito parecidas ao chat, entretanto requer a instalação de 

software específico. São exemplos destes serviços: 

 Windows Live Messenger - (http://get.live.com/messenger) 

 Skype - (http://www.skype.com/intl/es/helloagain.html) 

 Google Talk - (http://www.google.com/talk/intl/es/index.html) 

 Messenger de Yahoo - (http://es.webmessenger.yahoo.com/) 

 

6.2.2 Lista de e-mails 

A lista de correio eletrônico permite uma comunicação assíncrona e em 

grupos. É uma utilidade que se pode fazer do e-mail, a mesma permite a 

distribuição massiva e ao mesmo tempo de informação entre múltiplos usuários 

da Internet.  

 

6.2.3 Fóruns e grupos de discussão 

 O fórum e os grupos de discussão permitem uma comunicação 

assíncrona e em grupos. As discussões podem ser moderadas por uma pessoa 

coordenadora e dinamizadora ou a moderação pode estar a cargo do grupo, 

onde não se estabelece o papel de moderador a uma única pessoa, neste 

caso, a moderação é distribuída entre todos. 

  

6.2.4 Chat 

 É uma ferramenta síncrona e pessoal que permite a comunicação escrita 

entre pessoas conectadas simultaneamente por dispositivos com acesso à 

rede.  
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6.2.5 Vídeo conferência  

 A videoconferência possibilita a comunicação síncrona, em grupo e 

permite a troca interativa, bidirecional e em tempo real de áudio e vídeo entre 

pessoas localizadas em diferentes localidades. 

 

7. Ferramentas gratuitas da Web 2.0  

 As ferramentas da Web 2.0 são classificadas em quatro orientações: 

compartilhar, criar recursos, recuperar informação e atuar nas redes sociais.  

 

7.1 Ferramentas para compartilhar recursos  

 São serviços web que se usa para compartilhar recursos multimídia 

através de plataformas especializadas que permitem aos usuários armazenar e 

distribuir material fotográfico, vídeo, apresentações e áudio. 

 

7.1.1 Flickr <http://www.flickr.com/> 

 É um gestor de conteúdos que hospeda e comparte material fotográfico 

de caráter público ou privado, através de uma conta de usuário, permitindo a 

geração de redes com interesses comuns. O site adota o sistema de 

categorização de arquivos por meio de tags. Mediante login e senha, o usuário 

pode anexar fotos, fazer contatos com os participantes dessa comunidade, 

participar de grupos de interesse, buscar e comentar imagens. As fotos 

publicadas neste gestor possuem dados e localização onde a mesma foi tirada.  

 O professor pode com esta ferramenta possibilitar ao aluno que o 

mesmo desenvolva habilidades de pesquisa e seleção da informação. 

 Segundo [6] Cruz, 

“o professor pode aproveitar esta ferramenta, por exemplo, 
para criar um álbum de fotografias (..) numa aula de História o 
Flickr pode ser utilizado para criar álbuns sobre diferentes 
estilos artísticos. O docente pode solicitar aos alunos 
fotografias de monumentos, esculturas, etc., da sua cidade e, 
depois de um trabalho de investigação sobre o estilo artístico 
em que estas se inserem, organizar, com os alunos, as 
imagens e cataloga-lo no site” (pp.35) 

 

7.1.2 YouTube <http://www.youtube.com/?gl=BR&hl=pt> 

  Serviço de administração na qual os usuários podem postar e 

compartilhar vídeos mediante uma conta de registro. Não é permitido 
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personalizar a interface. Sem embargo, pode-se criar um canal próprio e postar 

vídeos de interesse pessoal.  

 O potencial educativo do Youtube é muito grande, além de encontrar 

vídeos explicativos sobre muitas coisas, permite que o usuário desenvolva os 

seus próprios vídeos e poste-os na rede. O professor pode propor tanto uma 

tarefa de pesquisa sobre um tema específico como pode solicitar a construção 

colaborativa de um vídeo. 

 Os vídeos podem ser utilizados para mostrar aspectos didáticos e 

pedagógicos de uma área, como para o tratamento de temas transversais, ou 

como um fim em si mesmo, possibilitando ao aluno criar suas próprias 

produções. 

 Segundo [6] Cruz, “Indiscutivelmente o vídeo ativa todos os sentidos e 

perante esta premissa resta ao professor definir estratégias de utilização do 

vídeo em contexto de sala de aula”. 

  

7.1.3 SlideShare <http://www.slideshare.net/> 

 Serviço que oferece aos usuários a possibilidade de postar e 

compartilhar documentos, apresentações entre outros. O alojamento é gratuito, 

uma vez que tenha registrado uma conta, é possível buscar outros materiais 

entre os participantes e estabelecer uma rede de contatos.  

 O professor pode utilizar este serviço como ferramenta de divulgação da 

informação como também pode criar estratégias para que os alunos possam 

interagir na rede, já que este recurso possibilita aos usuários a troca 

comunicativa mediante comentários sobre as publicações, além disso, é 

possível criar uma rede de aprendizagem online. 

  

7.1.4 Podsonoro <http://www.podsonoro.com/> 

 É um buscador de podcasts que permite encontrá-los através de um 

sistema de busca como também escutá-los diretamente do navegador web. É 

uma ferramenta de grande utilidade para aqueles adeptos a este tipo de 

conteúdos. É um recurso de fácil manejo que permite aos usuários buscar e 

salvar o arquivo que deseje, além disso, disponibiliza um código URL para 

aqueles que desejem postar em um blog. 
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 É um recurso que o professor pode utilizar para a busca de conteúdos. 

Logo pode disponibilizá-lo em um site, blog, wiki ou simplesmente utilizá-lo na 

sala de aula como recurso complementar. 

 Segundo [4] Bessa e Sousa, 

“Do ponto de vista de uma pedagogia mais ativa e 
construtivista, este recurso pode também ser uma ótima forma 
de colocar o aluno na posição de produtor, construindo e 
publicando os episódios de podcast fazendo, deste modo, 
concentrar os seus esforços na preparação das matérias de 
uma maneira mais ativa e mais estimulante” (pp.54) 

 

7.1.5 Dropbox <http://www.dropbox.com/> 

 É um serviço de alojamento de arquivos na nuvem. Permite aos usuários 

criar uma pasta particular no computador e sincronizar os arquivos online, 

como também possibilita compartilhar arquivos entre outros usuários. 

Possibilita que o usuário acesse seus conteúdos mediante qualquer dispositivo 

conectado à rede. 

 É uma ferramenta ideal para o trabalho em equipe. O professor pode 

utilizá-la para compartilhar arquivos em diversos formatos, como também 

possibilita que se trabalhe sobre um único documento compartilhado entre 

todos.  

  

7.1.6 ImageShack <http://imageshack.us/prefs/index.php> 

 É um serviço de alojamento de imagens que permite ao usuário criar 

galerias e navegar por fóruns e blog, mediante uma conta de acesso. O 

interessante desta ferramenta é que permite ao usuário anexar imagens na 

nuvem e disponibilizar o link. É ideal para trabalhos colaborativos onde o aluno 

tenha que disponibilizar um arquivo na rede com o endereço URL. 

 

7.2 Ferramentas para criar recursos 

 São serviços Web 2.0 que permitem aos usuários gerar conteúdo para ser 

compartilhado e difundido, apoiando o desenvolvimento da inteligência coletiva 

mediante as trocas livres de conhecimento. Há muitas ferramentas que se 

podem utilizar para o desenvolvimento de conteúdos de forma descentralizada 

na rede. 
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7.2.1 Blog 

 É um sitio web periodicamente atualizado que recopila cronologicamente 

textos ou artigos de um ou vários autores. Pode-se utilizar este recurso como 

agenda compartida para anexar transcrições, autoavaliações entre outros. 

Como caraterísticas dos blogs: 

 Possuem caráter informal e pessoal. 

 O estilo e conteúdos os decidem o autor. 

 É um recurso que não só permite ao autor produzir e divulgar suas 

ideias, como também possibilita ao leitor interagir através da 

possibilidade de incluir comentários. 

 Conserva sempre a liberdade de deixar publicado o que se acha 

pertinente. 

 Permite publicar opiniões e disseminar eventos. 

 Uma vantagem deste tipo de recurso é que não se faz necessária a 

intervenção de profissionais em informática para sua manutenção. 

Exemplos: 

 Blogger <http://www.blogger.com/> 

 WordPress <http://es.wordpress.org/> 

 LiveJournal <http://livejournal.com/> 

 O blog pode ser um espaço de leitura e escrita que possibilita ao 

usuário a participação e o trabalho colaborativo. É um espaço de comunicação, 

de participação e conversa, possui um formato ágil, rápido e funcional. O artigo 

ou post introduzido pelo administrador pode ser uma unidade de informação 

com hipertexto, conteúdo multimídia, áudio, vídeo e animação como também 

pode possuir links para as redes sociais. Como recurso educacional serve para 

que o aluno possa desenvolver habilidades de pensar, escrever, compartilhar e 

participar. 

 Há três vantagens na utilização dos blogs segundo Orihuela e Santos 

apud [6] Cruz, são elas: 

 “Uma prende-se com a facilidade da criação e o 
manuseio das ferramentas de publicação, outra relaciona-se 
com o fato da ferramenta disponibilizar interface que permitem 
ao utilizador centrar-se no conteúdo e, por fim, a existência de 
funcionalidades como comentários, arquivos, entre outros” 
(pp.18). 
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 Como atividade educativa os blogs podem ser utilizados em diferentes 

contextos, como: Blog de aula, de curso, pessoal, para a gestão de projetos e 

sua publicação eletrônica. O professor pode utilizar o blog como complemento 

da aula presencial, adicionar informações e recursos além de propor atividades 

de estudos, como oficina multimídia propondo aos alunos a criação de podcast, 

radio e videoBlog. 

 É um recurso que pode ser utilizado para ampliar os espaços 

educativos, servindo de agenda para um grupo anexar seus projetos, os 

trabalhos de pesquisa, desenvolver trabalhos colaborativos, diário de trabalho e 

acompanhamento e avaliação de projeto. Como recurso multimídia pode servir 

para a publicação de um jornal escolar e uma revista digital. 

 

7.2.2 Jigsaw Planet <http://www.jigsawplanet.com/> 

 É uma aplicação Web gratuita com a qual é possível converter qualquer 

fotografia em um quebra-cabeça personalizado e interativo. O recurso permite 

ser salvo, ser compartilhado em redes sociais via URL ou publicadas em um 

blog.  Esta ferramenta não permite tantas aplicações, mas permite que o 

professor ensine a usar e manejar o mouse, como também pode ser utilizado 

como atividade introdutória de algum conteúdo. 

 

7.2.3 Wikipedia <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia> 

 É uma enciclopédia de conteúdos livre e poliglota, redigida e avaliada pelos 

usuários de maneira cooperativa. Pode ser utilizada como uma enciclopédia, 

constituindo um recurso de consulta de informação de todos os tipos. 

Possibilita o desenvolvimento da criticidade, pois pode representar um desafio 

para o alunado em avaliar se o conteúdo pode ser considerado confiável ou 

não.  

 Como ferramenta que pode ser editada e como possibilidade de 

desenvolvimento de conteúdos. Esta é seguramente a grande magia da 

Wikipedia, pois permite que o aluno edite artigos, compare informações com 

outras fontes de pesquisa. Os professores, com esta ferramenta, podem instruir 

ao aluno para que o mesmo possa criar conteúdos no lugar de apenas 

consumi-los. 

  



15 
 

7.2.4 Wikispaces <http://www.wikispaces.com/> 

 É uma ferramenta colaborativa para a criação e edição de espaços Web 

que permite o trabalho entre diferentes pessoas. 

  A wiki é uma ferramenta mais dinâmica que o blog, permite a colaboração 

entre pessoas, possibilita a geração de conteúdos, possui um desenho prático, 

permite o acesso aos dados de navegação e histórico para acompanhamento 

dos usuários e tudo isso de maneira muito dinâmica e interativa. Favorece a 

aprendizagem significativa e colaborativa permitindo o acesso ao conhecimento 

compartilhado e a aprendizagem não hierárquica e multidirecional.  

 Permite tanto aos professores como aos alunos a possibilidade de 

interpretar, selecionar, orientar, dinamizar, criar, colaborar e participar, ao 

mesmo tempo, em um mesmo espaço e sobre o mesmo documento.  

 

7.2.5 Audacity <http://audacity.sourceforge.net/?lang=en> 

 É um programa simples e eficaz de gravação de áudio, permite ao usuário 

reproduzir e editar arquivos de áudio e transformá-los em podcasts para anexá-

lo em blog ou web. Possui recursos muito interessantes, tais como: copiar, 

cortar, colar, misturar e adicionar efeitos de amplificação, fade in y out, eco 

além de fazer tratamento de som em nível de equalização. 

 Com o audacity o professor pode fazer podcast educativos que expliquem 

um tema ou instruções sobre uma atividade e alojá-los na web onde se possa 

armazená-lo e/ou inclui-los em um blog ou espaço como lista de reprodução. 

Pode-se criar uma radio na Web, gravando os podcast e postando-o a um blog. 

  
7.2.6 Google Drive 

 Recurso que possibilita criar, compartilhar, publicar planilhas, documentos, 

apresentações e questionários desde o Gmail. Possui uma variedade de 

aplicabilidade no contexto escolar, pois: 

 Permite que diversas pessoas elaborem um documento em conjunto 

sobre qualquer tema. 

 Possibilita a aprendizagem colaborativa. 

 Permite o armazenamento na nuvem como também disponibiliza o 

código URL para ser postado em um blog ou wiki. 
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7.2.7 Prezi <http://prezi.com/> 

 Recurso para a criação de apresentações online que possui um desenho 

inovador, pois usa apenas uma tela ao invés de slides tradicionais. Permite 

criar uma apresentação não lineal onde se usa um zoom em um mapa visual. 

Seu formato permite a apresentação tanto online como off-line. Além do mais, 

apresenta um grande potencial no uso educativo possibilitando aos usuários a 

criação e compartilhamento de conteúdos. 

 
7.2.8 Wordle <http://www.wordle.net/> 

 Aplicação que constrói nuvens de palavras a partir de textos escolhidos 

pelo usuário. Esta ferramenta agrupa todos os termos selecionados, 

destacando dentro da nuvem as palavras como maior número de repetição. É 

um instrumento muito útil para se conhecer qual o tema de destaque em um 

fórum ou para identificar as palavras-chave de um texto. 

 
7.2.9 FreeMind <http://www.freemind.sourceforge.net/> 

 Ferramenta que permite a elaboração de mapas mentais ou conceituais. 

Ideal para a organização do pensamento e construção de esquemas 

conceituais. 

 

7.2.10 Doodle: <http://www.doodle.com/> 

 Ferramenta que permite o desenvolvimento de questionários online. É um 

recurso interessante e que o professor pode utilizar, assim como os alunos 

para agendar uma reunião, trabalhos e etc. 

 

7.3 Ferramentas para recuperar informação 

 São ferramentas para organizar recursos digitais escolhidos pelo usuário 

permitindo o acesso aos conteúdos. Para isto são utilizadas ferramentas de 

assinatura e atualização continua, recuperando notícias, postagens em blogs, 

fotografias. 

 

7.3.1 Google Acadêmico <http://scholar.google.es/> 

 É um buscador Google especializado em artigos de revistas científicas. 

Realiza a busca de artigos, livros referenciados e documentos acadêmicos. 
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7.3.2 Delicious <http://delicious.com/> 

 É um espaço online onde se armazena “meus favoritos” ou “marcadores”. 

 

7.3.3 About.me <https://about.me/> 

 É um serviço de gestão que centraliza links a diversas redes nas quais 

usuário está inscrito. 

 

7.3.4 Technorati (http://technorati.com/) 

 É um aplicativo de busca da Internet para encontrar blogs. Permite a 

indexação de blogs etiquetados por comunidades de usuários. É uma 

ferramenta que permite ao usuário estar atualizado nas notícias que lhe 

interessam. À medida que o site é atualizado, automaticamente o usuário é 

notificado, sem a necessidade de ter que visitá-lo. 

 

7.4 Redes sociais 

 São ferramentas desenhadas para criar e monitorar comunidades virtuais. 

São estruturas sociais compostas de grupos de pessoas conectadas por um ou 

vários tipos de relações e interesses comuns ou que compartem 

conhecimentos. 

 

7.4.1Linkedin <http://www.linkedin.com/> 

 Esta rede social tem o foco nas relações profissionais e possibilita criar 

grupos, fóruns de discussões e divulgar informações. Privilegia-se a informação 

bem distribuída. 

 Como fundamento educativo o Linkedin possui muitas ferramentas que 

permitem o uso para a criação de comunidades de aprendizagem, apesar de 

que, este não é seu foco. Esta rede social possibilita criar grupos, discussões, 

divulgar informações e interagir, formando uma rede de inteligência coletiva. 

 

7.4.2 Facebook <http://www.facebook.com/> 

 Constitui-se no ciberespaço e se caracteriza pela formação espontânea e a 

partir de interesses comuns. As regras e padrões em uma comunidade virtual 

de relacionamento se estabelecem na convivência de seus integrantes. Permite 

ao usuário personalizar sua tela, criar e participar de grupos, compartilhar fotos, 

http://technorati.com/
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links e comentários, como também possui um sistema de mensagem 

instantânea.  

 O Facebook possui várias ferramentas que permitem o desenvolvimento de 

ações educativas. O professor pode fomentar a criação de grupos, o uso 

consciente e responsável na utilização das tecnologias, a responsabilidade 

sócial e ética. 

 

7.4.3 Twitter <http://www.twitter.com/> 

 É uma ferramenta útil de micro-blogging com uma simplicidade em sua 

apresentação e uso. O mais curioso é que no Twitter seguimos temas e não 

pessoas. Basta clicar sobre a palavra hashtag que segue o símbolo # para ver 

em tempo real tudo o que se diz a respeito desse tema na rede. O professor 

pode utilizar essa ferramenta para compartilhar conteúdos, disseminar 

informações, aprender na rede, anunciar notícias ou eventos, estabelecer um 

serviço de perguntas e respostas, gerar ideias sobre um tema ou distribuir 

tarefas a um grupo. 

 

7.4.4 Livemocha <http://www.livemocha.com/> 

 É um serviço web que permite aprender e aperfeiçoar idiomas através de 

varias ferramentas. Apresenta uma série de exercícios escritos, de áudio e 

vídeo para aprendizagem de línguas estrangeiras. Entretanto, o papel 

essencial no processo de aprendizagem está a cargo do próprio usuário. É 

uma rede de aprendizagem colaborativa que pode servir de recurso didático 

para o professor, possibilitando ao aluno aprofundar temas e conteúdos. 

 

Conclusão 

 Este ensaio permite o conhecimento sobre várias teorias que abordam o 

tema da Sociedade do Conhecimento, assim como faz uma breve análise 

sobre o documento da [12] UNESCO Padrões de Competência em TIC para 

Professores. Facilita a descoberta de ferramentas gratuitas da Web 2.0 e de 

que forma pode-se explorar o seu potencial uso formativo.  

 Reconhecer espaços antes inexplorados, é uma tarefa do professor que 

deseja que seus alunos construam o conhecimento a partir de novas 

experiências e novos cenários. Os Padrões de Competência em TIC para 
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Professores esclarece de forma muito clara qual é o papel da formação do 

professor para a disseminação do conhecimento. 

 Conhecer os recursos gratuitos e disponíveis da Web permite ao docente 

avaliar melhor que ferramentas utilizar em sua prática educativa, além de ser 

uma forma segura de introduzir as tecnologias na sala de aula. O papel do 

professor nesta tarefa é imprescindível, pois é ele quem poderá avaliar e 

planejar atividades didáticas tendo como recursos as ferramentas da Web 2.0. 

Para que o professor as incorpore em sua prática educativa, exige muito mais 

que conhecimento no uso de recursos tecnológicos. Implica uma mudança de 

atitude perante sua prática docente.  

 Não há dúvidas que tais ferramentas oferecem uma grande variedade de 

possibilidades que podem supor uma boa inovação na prática pedagógica do 

professor para encarar com êxito os novos desafios que propõe a sociedade do 

conhecimento. 

 Por fim, a nova realidade social implica a necessidade de oferecer aos 

educadores espaços autoformativos e de capacitação, para que possam 

desenvolver as competências necessárias para capacitar aos alunos no uso 

das tecnologias tendo como objetivo a formação do indivíduo e o pleno 

exercício da sua cidadania. 
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