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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 
 

APRENDER COM RECURSOS TECNOLÓGICOS INCLUSIVOS E GRATUITOS 
ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA NA INTERNET 

  
 

Reinaldo Afonso Mayer
1
 
 

RESUMO - Os muitos recursos gratuitos disponibilizados pela Internet em diversos endereços 

acessíveis são, de fato, motivadores e podem tornar uma aula agradável ou visivelmente mais 
atrativa, para tratar de um tema ou assunto. Mais importante, pode fazer com que alunos e 
professores possam se aproximar da tecnologia em seus laboratórios, apenas com um único 
imperativo, que é o de ter a Internet disponibilizada para o acesso inicial. É importante reconhecer 
que todos, não só alunos ou professores, podem aprender de uma forma colaborativa, usando estas 
inúmeras alternativas gratuitas. De uma forma geral, encontramos, na rede mundial, diversas 
contribuições que podem sedimentar o aspecto positivo de tais recursos, estampados nos sites de 
construção compartilhada, os “blogs

2
”. A intenção principal deste trabalho foi o de apresentar o 

resultado da utilização de alguns destes recursos de forma rápida, mas exequível, através de uma 
publicação, apoiada por tutoriais desenvolvidos, para exemplificar o valor pedagógico motivador 
destas ferramentas. Ao constatar que elas facilitam e complementam o entendimento de uma ideia, 
assunto ou tema, em função de diferentes características de apoio, podemos afirmar que também nos 
permitem entender um pouco mais da expressão social através destas tecnologias. As práticas 
simples, assim dispostas, com o apoio de recursos gratuitos da Internet, produzem resultados que já 
proporcionam reflexão sobre importantes estratégias para o ensino. Que podem ser aplicadas 
também para usuários de diferentes segmentos sociais, para despertar diferentes atividades 
cooperativas e integradoras. O estudo permitiu, também, avaliar e valorizar o uso educacional da 
Internet, para alavancar outras ações criativas, em benefício de uma educação transformadora, com 
fortes características inclusivas, visando evolução social e tecnológica.  
.  
Palavras-chave: Recursos gratuitos. Recursos tecnológicos. Recursos para a aprendizagem. 
 

                                                 
1 Professor da UEPG, com disciplinas no ensino presencial e EAD, Mestre em Educação pela UEPG e Coordenador do 
“Programa de Inclusão Tecnológica e responsabilidade social da UEPG”. 

2 Um blog, weblog ou blogue (contração do termo inglês Web log, diário da Web) é um site ou endereço da Internet cuja 

estrutura permite inserção de textos ou  artigos, denominados posts ou postagens. Estes são, em geral, organizados de forma 
cronológica, dentro de uma temática proposta, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a 
política do blog. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_(gram%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_electr%C3%B3nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog#Artigos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Post_(publica%C3%A7%C3%A3o)
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Introdução 

 
O presente estudo apresenta uma evolução nos trabalhos de extensão desenvolvidos por 

este autor, por influência dos PAFC
3
 2011, 2012 e 2013, conforme outras comunicações de igual 

importância em anos anteriores, por influência de alguns fatos determinantes: 
 

...o ensino à distância na Instituição passou a fazer parte de uma evolução 
educacional natural, dentro de um contexto social considerado, por permitir uma 
formação diferenciada, com novas formas de conhecimento, atualização tecnológica 
e aprendizado constante. Em ambos os processos, o uso da tecnologia permite 
reflexão, aprimoramento intelectual e evolução social. (MAYER, 2011, p.1 ) 

 
O uso de recursos educacionais gratuitos disponíveis na Internet, além de permitir evolução 

tecnológica, construção compartilhada e motivadora, agrega a participação ativa dos usuários com 
pouca ou nenhuma vivência anterior com computadores e programas. As aplicações, denominadas 
ferramentas complementares, podem enriquecer um tema ou assunto, através de um tratamento 
diferenciado, com a utilização de recursos gratuitos disponíveis nas mídias online. Quando aplicados 
nos objetos apresentados, eles produzem efeitos ou animações, valorizando os hipertextos 
publicados, trazendo facilidades de visualização, sejam com setas ou botões, e outras especiais 
movimentações ou ampliações. Qualquer conteúdo, quando apresentado com estes interessantes 
recursos, mostra, além  da curiosidade natural, um agradável resultado final, num ambiente 
compartilhado e repleto de novidades.  

 
Há interessantes conclusões que foram apresentadas anteriormente sobre o uso de 

ferramentas online, no contexto deste trabalho: 
 

... os ambientes gratuitos “GoogleDocs
4
 ” e “Blogger

5
 ”, destinados ao domínio 

crescente dos recursos das ferramentas, em menor número, mas satisfatórias... o 
contato com as facilidades dispostas nestes ambientes, com as novidades na fácil 
inserção de imagens e vídeos... tornaram os alunos mais comunicativos dentro de 
determinados assuntos, utilizando os conceitos desta nova realidade, facilitando o 
desenvolvimento no ambiente tecnológico para a produção de textos, com as 
contribuições dos amigos presentes. (MAYER, 2012, p. 2) 
 

De uma forma geral, são inúmeras as contribuições gratuitas ou recursos abertos 
importantes, que podem sedimentar o aspecto positivo de tais publicações,  estampadas nos sites de 
construção compartilhada ou mesmo naqueles que permitem postagens atualizadas, os “blogs”. A 
intenção principal deste trabalho foi o de relatar, aos tutores do Projeto “Inclusão Tecnológica e 
Responsabilidade Social da UEPG”, o resultado desenvolvido no ambiente denominado “Blogger

6
 ”. A 

publicação contém tutoriais que esclarecem as práticas com algumas ferramentas gratuitas, visando 
valorizar o aspecto comunicativo e esclarecedor de um tema ou assunto. Que estão sendo 
gradativamente implantados nas sessões inclusivas do Projeto, visando trazer motivação necessária 
para que usuários de diferentes segmentos sociais ou idades, inscritos nos cursos oferecidos, 
possam se aproximar cada vez mais das tecnologias para atingir seus objetivos pessoais ou sociais.   

 

                                                 
3
 Plano Anual de Formação Continuada em EAD, do NUTEAD/UEPG, instituído em 2011 para atualizar profissionais da UEPG 

em metodologias e tecnologias aplicáveis ao Ensino. 
4
 O “Google Docs” é um pacote de aplicativos gratuitos disponível na Internet, pelo Google, com o recurso da edição do 

mesmo documento por mais de um usuário e salvamento em servidores da Internet, sem usar o armazenamento local. 
5 

O site “Blogger” foi um dos primeiros a disponibilizar ferramentas gratuitas dedicadas à publicação de blogs e é conhecido 

por popularizar o formato. Com os recursos, o usuário poder criar posts para o blog e publicar, disponibilizando imediatamente 
para todos. 
6 

O site “Blogger” é um dos recursos do ambiente  Google,  um dos primeiros a disponibilizar diversas ferramentas gratuitas 

dedicadas à produção compartilhada. O “Google  Inc” é uma empresa multinacional de serviços online dos Estados Unidos, 
que hospeda e desenvolve serviços e produtos baseados na internet e lucra com anúncios de publicidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_ferramentas_e_servi%C3%A7os_do_Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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Objetivos 

 
Geral: 
Apresentar e avaliar os resultados da utilização dos recursos educacionais online gratuitos, para 
tutores do projeto de Extensão denominado “Programa de Inclusão tecnológica e responsabilidade 
social da UEPG”. 
Estabelecer planejamento para práticas com utilização dos recursos para outras publicações 
relevantes e comunicativas no curso denominado “Informática prática como alternativa de 
inclusão digital”, elencado como uma das atividades do projeto.  
 
 
Específicos: 
 
Apresentar o valor dos recursos multimídia gratuitos: 
Mostrar que, por meio da Internet, é possível incorporar, ás informações disponíveis sobre um tema 
ou assunto, na rede, diversos recursos gratuitos que permitem um melhor entendimento. Apresentar 
diversos sites ou Blogs que utilizam os recursos gratuitos para valorizar a mensagem ou o tema 
apresentado. 
 
Conhecer e utilizar recursos multimídia gratuitos na “web”: 
Apresentar os recursos multimídia gratuitos mais comuns, que permitem características adicionais a 
uma produção textual, agregando valor e possibilitando interesses criativos complementares para 
todas as áreas de estudo. Produzir objetos de apoio com os recursos, através de tutoriais explicativos 
de fácil assimilação. 
 
Utilizar recursos gratuitos em ambientes de publicação na “web”: 
Inserir os recursos, através de tutoriais explicativos, em “weblogs” ou “blogs”, também gratuitos, 
usados para divulgar e compartilhar informações sobre um determinado tema ou assunto. 
Estabelecer correções e outras contribuições visuais e integradoras para valorizar um tema proposto. 
 
Avaliar produção final publicada: 
Avaliar e comentar os resultados das construções disponibilizadas e discussões das postagens no 
“blog”, com base nos recursos utilizados. Evidenciar a importância de outras propostas criativas com 
o uso a Internet e de seus recursos gratuitos para o ambiente educacional.  
 
 
Metodologia 
 
O uso dos recursos multimídia gratuitos foi proposto como disciplina do Plano Anual de Formação 
Continuada em EaD, do NUTEAD/UEPG, em 2013. A aplicação destes recursos foi feita em um Blog 
com tema livre, apoiado por tutoriais explicativos que foram construídos sobre cada recurso utilizado. 
O resultado final, que pode ser aplicados a alunos de diferentes faixas etárias ou mesmo desprovidos 
de conhecimentos anteriores sobre produtos multimídia, está exposto no endereço 
http://mayer2013.blogspot.com.br. As técnicas de construção foram apresentadas para os tutores do 
Projeto denominado “Programa de Inclusão Tecnológica e Responsabilidade Social da UEPG”, sob a 
responsabilidade deste Coordenador, com o fim de determinar diversas ações educacionais 
motivadoras, nas práticas com os Cursos de Extensão do Projeto. Também para determinar 
parâmetros para aplicar estas produções integradas com conteúdos e imagens, considerando 
também facilidades e dificuldades. Os resultados, que já foram comprovados como benéficos em 
EaD, podem proporcionar um novo olhar sobre o uso de mídias integradoras online, foram 
apresentados e analisados com as seguintes ações: 

 
1. Discutir o valor dos recursos multimídia gratuitos 

 
Atualmente, há duas possibilidades animadoras que se apresentam em função das facilidades da 
tecnologia: a de incrementar de forma positiva qualquer produção pessoal e a possibilidade de se 
ampliar o conhecimento sobre novas metodologias e estratégias, pois se difunde com mais 
intensidade o compartilhamento gratuito de informações e recursos pela WEB. Este fato permite a 
qualquer pessoa revisitar práticas de outros que têm o mesmo interesse ou preocupação e há 

http://mayer2013.blogspot.com.br/
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também o despertar pela pesquisa de inúmeras outras produções ou experimentações que podem 
indicar novos procedimentos criativos, com o fim de superar algumas limitações no uso das 
ferramentas tecnológicas.  E o que podemos concluir sobre os diversos recursos multimídia 
disponíveis e gratuitos para pronta utilização em todas as áreas de estudo? Como afirma a 
professora Cláudia Cristina Muller em seu documento de referência (2013, p. 2): 
 

As ferramentas da Web favorecem o trabalho colaborativo, em rede, a elaboração 
de projetos comuns entre professores e alunos, em diferentes lugares do planeta. 
Baseado na proposta de trabalho colaborativo e em grupo, com diferentes recursos 
da web, pode-se potencializar a comunicação e compartilhar experiências com um 
simples clique. As ferramentas da web para apoio ao trabalho pedagógico / 
andragógico / heutagógico são inúmeras: blogs, animações, vídeos, fóruns, wikis, 
tutorias virtuais, podcast, editores de textos colaborativos – Google Docs, Moodle, 
redes sociais - Ning, Facebook, LinkedIn, e-groups, MSN, comunidades virtuais de 
prática e de aprendizagem, bibliotecas digitais, Recursos Educacionais Abertos, 
Repositórios, jogos... enfim, um leque de opções.  
 

 
2. Conhecer e utilizar recursos multimídia gratuitos na “web”. 
 
A motivação por trás deste enfoque é utilizar e fazer experiências com programas aplicativos que são 
simples de entender, usando muitos dos tutoriais explicativos, que estão disponíveis na Web. Quando 
os computadores são utilizados com características especiais, é possível descobrir que muitos 
processos complexos se tornam mais simples e importantes sob o ponto de vista educacional, seja 
através da construção de uma apresentação animada, da resolução de um jogo ou mesmo utilizando 
as dicas existentes num bate-papo virtual. Os temas que foram abordados e que servem a um 
contexto educacional que possibilita evolução tecnológica foram os seguintes: 
 
2.1. Recursos para publicar e compartilhar um conteúdo. 
 
2.1.1. Blogs ou WebLogs: São páginas disponibilizadas de forma gratuita para favorecer 
publicações e utiliza uma ordem cronológica nas postagens, que podem ser compartilhadas ou 
mesmo receber comentários de quem as leu. Considerado por diversos autores como um espaço 
interativo valioso para a educação, os Blogs tem vários recursos gráficos dispostos para favorecer 
uma apresentação bem atrativa. O serviço oferecido pelo Google, denominado Blogger, em 
www.blogger.com é o mais comum e proporciona criações inteligentes, pelos inúmeros recursos 
especiais.  
2.1.2. Aplicativos para criar documentos compartilhados: são programas de escritório 
semelhante ao Office da Microsoft ou ao BrOffice da Sun, com o diferencial de serem gratuitos, online 
e permitem a colaboração na edição dos documentos, pois todos os documentos ali produzidos são 
compatíveis e podem ser salvos e editados por um grupo de pessoas. O mais utilizado é o Google 
Docs ou Google Drive, que pode ser acessado por qualquer associado do Google, mediante regras 
simples de compartilhamento. 

 
 
2.1.3. Portais sociais para publicação de documentos: são os sites gratuitos especiais que 
oferecem a possibilidade de dar um formato diferenciado aos documentos para sua inserção nos 
Blogs, com recursos de compartilhamento e de explicações adicionais sobre a sua finalidade, para 
orientar consultas sobre o tema ou assunto. Os mais conhecidos são o YOU TUBE

7
, o ISSUU

8
 e o 

SLIDESHARE
9
, pois são fáceis de utilizar e fornecem um interessante complemento. 

 
 
2.2. Recursos para destacar aspectos particulares ou eventos publicados: são recursos que 
possibilitam complementar ou entender um conceito textual apresentado, podendo também auxiliar 
graficamente uma explicação ou uma proposição. Os mais comuns são os portais que possibilitam 
uma história em quadrinhos, para ilustrar um conteúdo, como o PIXTON; os que possibilitam a 
criação de animações ou Gifs, como o PICASION; os que permitem a visualização de painéis ou 

                                                 
7
 Publica e compartilha vídeos digitais de importância educacional, com imagem e movimento explicativo. 

8
 Produz transformações em  um documento PDF para que seja exibido como um livro que pode ser folheado.  

9
 Mostra um documento ou apresentação com barras de rolagem, para facilitar a leitura. 

http://www.blogger.com/
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banners, como o FLASHVORTEX. Ainda há um destaque especial para aplicativos que podem ser 
baixados

10
 da Internet para produzir ou modificar imagens, como o INKSCAPE, que cria desenhos e 

manipula imagens; o GIMP, que faz transformações e efeitos em imagens e fotos; o E.M. vídeo 
CONVERTER, que transforma uma apresentação em um vídeo com som e voz incorporada; o 
PhotoStory, da Microsoft, que produz uma apresentação animada, baseada na sequencia de fotos 
com efeitos e textos explicativos. 
 
3. Utilizar recursos gratuitos em ambientes de publicação na “web”: 
 
Dias (2007) estabelece que os blogs podem ser criados, sem nenhum custo, em sites como o Blogger 
(www.blogger.com). Eles oferecem uma boa variedade de recursos: diversas opções de modelos de 
layout, possibilidade de incluir arquivos de áudio e vídeo e de postar textos a partir de um editor de 
textos comum ou de e-mail. Um blog criado pode se configurar como um espaço de colaboração e 
interação on-line, estreitando o relacionamento dos envolvidos e contribuindo para o estabelecimento 
das duas noções da aprendizagem colaborativa: a de compartilhamento e a de empréstimo.  
De fato, 

... o processo de produção ganha mais autenticidade se o texto produzido for 
destinado a um público que realmente vá interagir com ele e construir o seu 
significado, deixando de ser um produto que só faz parte das tarefas escolares e que 
apenas será lido e corrigido pelo professor. (RIBEIRO, 2007, p. 221-243). 

 

Os blogs gratuitos normalmente se configuram com postagens, que são publicações em ordem 
cronológica. Os recursos são inseridos com as ferramentas de edição e as publicações podem 
receber modificações, quando compartilhadas, ou mesmo comentários de visitantes. Importante é 
evoluir através de tutoriais explicativos, ou com apoio de bons orientadores entre os elementos de um 
grupo. Atuar sempre no espaço do “blog” com novas informações ou postagens, expandindo ou 
corrigindo as ideias iniciais, pensando sempre num visual agradável e esclarecedor.  Estabelecer 
correções e outras contribuições para valorizar um tema proposto, fazer experiências com 
abordagens que possam estabelecer ações criativas.   
 
4. Avaliar produção final publicada: 
 
Para avaliar e comentar os resultados das construções disponibilizadas e discussões das postagens 
no “blog”, com base nos recursos utilizados, foi necessário estabelecer quatro reuniões com dez 
horas de atividade no total, para apresentar os tutoriais desenvolvidos. A finalidade foi de 
proporcionar o conhecimento  necessário para os 08 tutores do Projeto

11
, que são alunos dos cursos 

de tecnologia da UEPG, para que eles possam trabalhar de forma gradativa os recursos 
apresentados. Também foi possível estabelecer outras necessidades imediatas para disponibilizar 
hipertextos no ambiente Blogger, com recursos de animação e de transição entre as páginas, 
explorando as potencialidades desenvolvidas e características do modelo, que são inerentes ao 
ambiente de hospedagem do Blogger. Os principais resultados puderam ser mensurados por todos 
os participantes, nas visitações ao blog e trabalhos com os tutoriais desenvolvidos. A produção final 
publicada, que está no endereço http://mayer2013.blogspot.com.br, foi revisitada e comentada, cujos 
tutoriais foram trabalhados e confirmaram a excelente motivação dos acadêmicos tutores vinculados 
ao Projeto

i
, para usar as ferramentas gratuitas, na exposição de um tema com apoio dos recursos 

gratuitos apresentados. O trabalho possibilitou análise das facilidades ou dificuldades na aplicação 
dos tutoriais para refletir sobre os principais aspectos inclusivos ao se estender esta iniciativa nos 
cursos de extensão do Projeto.  

 
Resultados e conclusões no contexto considerado. 

 
As diversas etapas cumpridas foram importantes para: 

 Estabelecer a importância de entender a facilidade de experimentar ferramentas livres na 
Internet;  

 Utilizar as características complementares dos recursos gratuitos disponíveis;  

 Desenvolver características de integração com outros grupos de interesse;  

                                                 
10

 O termo é normalmente usado para substituir outro, denominado DOWNLOAD e significa trazer de um endereço da Internet 
um arquivo, que pode ser um documento ou um programa, para armazenar no disco do computador. 
11

 Projeto denominado “Programa de Inclusão Tecnológica e Responsabilidade Social da UEPG” registrado na PROEX e com 

atividades nos anos 2013/2014. 

http://www.blogger.com/
http://mayer2013.blogspot.com.br/
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 Permitir, que todos possam evoluir tecnológica e educacionalmente, compartilhando o uso 
dos recursos gratuitos online;  

 Capacitar cada vez mais voluntários para elaborar produções compartilhadas, em diversos 
contextos considerados;  

 Valorizar uma publicação, sua ou dos outros, socializando suas características, com auxílio 
das mídias e despertar nos usuários outras ações criativas com os recursos gratuitos 
disponíveis na Internet.  

 
Temos que considerar, neste resumo, que o uso dos recursos multimídia gratuitos foi uma feliz 
proposta do Plano Anual de Formação Continuada em EAD, do NUTEAD/UEPG, no início de 2013, 
dentro da disciplina  “Recursos Multimídia para Educação”, sob a responsabilidade da professora 
Claudia Cristina Muller

12
.  

A atividade possibilitou a troca de experiências entre professores dos diversos cursos à distância 
oferecidos pela UEPG e o interesse pela aplicação educacional destes recursos foi ratificado pelas 

inúmeras contribuições e comentários nos fóruns das tarefas, dentro do ambiente “Moodle
13

 ”. Os 

resultados produzidos pelos profissionais envolvidos com EAD foram importantes para motivar 
diversas estratégias educacionais, em diferentes frentes educacionais na Instituição, como a desse 
Projeto.  
Eles já estão, a partir de abril de 2013, sendo aplicados nos cursos do “Programa de Inclusão 
Tecnológica e responsabilidade social da UEPG” onde todos podem aprender com estes recursos 
inclusivos e gratuitos através de uma construção discutida e compartilhada na Internet. E podemos 
concluir que são instrumentos de grande valor para outras propostas criativas que podem ser feitas 
pelos participantes do Projeto, com o uso de Blogs Educacionais.   
Ao cumprir, de forma ampla, as metas de ensino, pesquisa e extensão da UEPG, as ações aqui 
descritas vão possibilitar pesquisar e valorizar também outros recursos similares, igualmente 
importantes para uma educação transformadora, realizada através de uma linguagem digital com 
fortes características de evolução social e tecnológica.  
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