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Resumo: O presente artigo relata, de forma clara e objetiva, a experiência de um 

grupo de alunas do curso de Pós-graduação em Tecnologias da Informação Aplicadas 

à Educação (PGTIAE - INCE/UFRJ) com o uso de ferramentas de comunicação via 

Web, mais especificamente o Blog. Esta ferramenta foi utilizada com fins educacionais 

para produzir aulas e divulgar informações relacionadas à própria ferramenta e à área 

de Gestão do Conhecimento, mais especificamente Storytelling. 

 

Abstract: This article reports in a clear and objective form, the experience of a student 

group of Post graduate of Information Technology Applied to Education (PGTIAE – 

INCE/UFRJ) using web communication tools, specifically the Blog. This toll was used 

for educational purposes to produce classes and disseminate information related to the 

tool and the area of knowledge management. 

 

Resumen: Este documento informa de manera clara y objetiva, la experiencia de un 

grupo de estudiantes de postgrado en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 

Educación (PGTIAE - INCE / UFRJ) con el uso de herramientas de comunicación web, 

más específicamente Blog. Esta herramienta se utiliza para las clases de educación 

para producir y difundir información relacionada con la misma herramienta y el área 

de Gestión del Conocimiento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O intuito deste artigo é relatar de forma simples, a experiência do grupo na 

realização de uma atividade da disciplina TRAD - Aspectos tecnológicos e educacionais 

na montagem de treinamento a distância, do Curso de Pós-graduação Tecnologias da 

Informação Aplicadas à Educação (PGTIAE), do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações 

e Pesquisas Computacionais (iNCE), da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UFRJ), onde o grupo teve que preparar duas aulas para serem postadas no 

fórum Comunicação com a turma, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

utilizado nesta disciplina. 

Na primeira aula - aqui denominada de aula 1 - utilizamos a Ferramenta de 

Comunicação via Web (FCW) denominada Blog (Weblog), onde procuramos abordar as 

principais características, funcionalidades e aplicação desta ferramenta na educação. 

Para a segunda aula - aqui denominada aula 2 - focamos na temática Gestão do 

Conhecimento: Storytelling. 

Na realização da aula 1, a professora Maria Teresa Gouvêa, docente responsável 

pela disciplina TRAD, sugeriu que os grupos optassem por uma das seguintes 

ferramentas: Blog, Redes Sociais, Webconferência e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), e o nosso grupo optou pela ferramenta Blog, visando o 

entendimento de como esta ferramenta pode ser utilizada no campo educacional.  

Já na aula 2 a temática foi selecionada pela professora, e coube a nós aceitar a 

sugestão. 

 

2. SOBRE AS AULAS 

 

2.1. BLOG 

 

Na preparação da aula sobre o Blog nos deparamos com as seguintes questões: 

como fazer uma aula sobre Blog de forma interativa? Fazer em formato de apresentação 

de PowerPoint reproduzindo uma aula presencial? Mas assim ficaria coerente, levando 

em consideração que o nosso público-alvo era alunos do PGTIAE? Enfim, as dúvidas 

foram muitas, mas após análise desses questionamentos, optamos por criar um Blog 

para utilizá-lo na aula, pois até o então, o grupo entendia que a aula seria apresentada 

para os demais colegas. 

A partir deste momento, as decisões giraram em torno dos conteúdos que seriam 

disponibilizados neste espaço web. Decidimos que dentre outros assuntos, conteriam 

tutoriais sobre a criação de um Blog em pelo menos dois programas, e optamos pelo 

Blogger e o Wordpress. Cabe aqui destacar, que para o nosso público-alvo não seria 

necessário a disponibilização desses tutoriais, mas como optamos pela construção de 

um Blog, e por esse ser público, consideramos conveniente a disponibilização dessas 

informações, já que, provavelmente, outras pessoas irão acessar este espaço, e não 

temos como considerar que todas já sejam usuárias desta ferramenta, e que saibam criar 

um Blog. 
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Não tivemos dúvida de que o Blog teria que abordar os usos das Tecnologias da 

Informação Aplicadas à Educação, dando continuidade a linha do nosso curso. Assim, 

alimentamos o nosso espaço com assuntos relacionados a esta linha de pensamento, e 

não fizemos desse, um espaço de informações de áreas diversificadas, procuramos 

manter sempre o mesmo foco das informações. 

A realização da atividade da disciplina TRAD, veio ao encontro das atividades 

propostas pela disciplina Software Livres em Ambientes de Ensino-Aprendizagem 

(SLAE), ministradas pela professora Lucimeri Ricas, disciplina essa que aconteceu ao 

mesmo tempo da disciplina TRAD, que dentre várias atividades propôs que cada aluno 

criasse e mantivesse vivo um Blog.  

A atividade de SLAE, de certa forma, veio a acrescentar na nossa atividade, 

tanto que o Blog utilizado para a apresentação das aulas do grupo foi o Blog Educando 

com TI criado por uma das componentes, disponível em 

http://educandocomti.wordpress.com/, pois entendemos que não seria necessário criar 

um Blog do grupo, pois cada integrante já estava criado o seu. Assim, o grupo procedeu 

com a escolha de um espaço, que representaria o todo do grupo. 

 

 

 

Além de artigos relacionados com a Aula 1, cabe mencionar que também 

utilizamos o Educando com TI para as atividades da Aula 2. 

O avanço da internet tem permitido o surgimento de diversas ferramentas, e 

muitas delas têm se tornado cada vez mais populares, como é o caso do Weblog mais 

conhecido como blog.  

A palavra blog vem da abreviação de weblog: web (tecido, teia, também usada 

para designar o ambiente de internet) e log (diário de bordo, registro). É um diário 

online que permite que os usuários registrem diversos conteúdos que ficam disponíveis 

em ordem cronológica, possibilitando espaços para comentários dos leitores. 

Esta ferramenta web, que foi utilizada pela primeira vez em 1997, é atualizada 

com frequência através de posts, isto é, artigos compostos de textos, imagens, links, 

vídeos, que, geralmente, são apresentados em ordem cronológica de postagem. Permite 

que os leitores registrem comentários, o que torna o Blog uma ferramenta interativa, já 

que há possibilidade de compartilhamento e troca de informações. Esta FCW tem 

Imagem de parte da página 

inicial do Blog 
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conquistado grande número de usuário ao redor do mundo, fazendo cada vez mais parte 

do cotidiano de muitas pessoas. 

Muitas FCW acabam perdendo força com o tempo devido ao surgimento de 

ferramentas mais modernas e completas. No entanto, com o Blog vem acontecendo 

justamente o contrário. Acredita-se que o primeiro blog tenha sido criado a cerca de 

quatorze anos, período esse que novas ferramentas de criação de blogs surgiram, o que 

fez o número de adeptos aumentarem consideravelmente. 

De acordo com GOMES, 2005, a popularização dos blogs entrou em evidência a 

partir do ano de 1999, onde muitos websites em inglês começaram a oferecer os 

serviços de criações e hospedagem dos blogs, a fim de que os usuários que desejavam 

utilizar esta ferramenta, não encontrassem barreiras relacionadas às compilações 

técnicas para criar suas próprias infra-estruturas para a edição dos blogs.  

Até 2002, o Blog não passou de algo específico da web, sendo inclusive objeto 

de pesquisa, podendo ser veículo de informação, tendo um valor de produção irrisório 

comparado com uma veiculação nas grandes mídias.  

Conforme o estudo State of Blogsphere, o mundo dos blogs cresceu em ritmo 

espantoso. Em 1999, os números de blogs estimados eram menos de cinquenta. No final 

do ano de 2000, já eram milhares, e entre os anos 2002 e 2003, estes números saltaram 

para cerca de 4 milhões de usuários. Atualmente, existem cerca de 112 milhões de 

blogs, e cerca de 120 mil são criados a cada dia.  

Ultimamente, a ferramenta Blog que antes era apenas um diário virtual, está 

sendo descoberto por educadores como uma promissora ferramenta de ensino-

aprendizagem, que permite a interação entre todos os envolvidos neste processo. 

Hoje, os blogs têm sido usados pelos mais diversos tipos de profissionais, que 

utilizam esta FCW para compartilhar seus conhecimentos, suas idéias, os trabalhos 

desenvolvidos, com pessoas conectadas em interesses comuns. 

A cada dia, cresce a utilização dos blogs nas mais diversas áreas de 

conhecimento, e muito se tem discutido sobre a importância e a validade das novas 

tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação, especialmente as que 

envolvem a internet. Desta forma, a escola não pode ficar de fora dessa discussão, e 

fazer de conta que os blogs não existem, e, mas do que incluir a utilização dos blogs na 

educação, é necessário refletir sobre as suas possibilidades pedagógicas e de melhorias 

no processo de ensino-aprendizagem. 

O uso de blogs na educação é algo a ser discutido antes de realizado. Uma das 

dificuldades em introduzir esta ferramenta em ambientes educativos advém das ideias 

preconcebidas por alguns pais que acreditam que internet não possa ser utilizada como 

ferramenta de estudo, pois, para alguns pais, se o filho está em frente ao computador, 

esses não consideram que possa estar estudando. 

De acordo com SUTER; ALEXANDER; KAPLAN, 2005, o blog integra a 

categoria do que é chamado software social, e é definido como uma ferramenta para 

aumentar habilidades sociais e colaborativas humanas, como um meio para facilitar 

conexões sociais e o intercâmbio de informações, e como uma ecologia, permitindo um 

“sistema de pessoas, práticas, valores e tecnologias num ambiente particular local”. 
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Finalizados os conteúdos para a Aula 1, começamos a selecionar textos, vídeos, 

sites, que nos permitiram a realização da Aula 2: sobre Gestão do Conhecimento: 

Storytelling. 

 

2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO: STORYTELLING 

 

 Como já informado anteriormente, os conteúdos para a Aula 2 foram 

selecionados pela própria professora, e coube ao nosso grupo falar sobre Gestão do 

conhecimento: Storytelling.  

Realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto a partir de artigos, 

vídeos e da ferramenta TellStory – uma ferramenta que possibilita a criação de histórias 

colaborativas sobre um determinado assunto – da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO), disponível em http://np2tec.uniriotec.br:9095/tellstory:, pois 

até então os conteúdos sobre Storytelling não eram do domínio de conhecimento do 

grupo.  

Após selecionarmos os conteúdos necessários para a confecção do nosso 

trabalho, optamos por realizar a Aula 2 no formato de apresentação do programa 

PowerPoint, mesclando conteúdos teóricos, vídeos e demonstrando a construção de uma 

pequena história da disciplina TRAD, pela ferramenta Tellstory. 

Confeccionado o arquivo, utilizamos o Blog Educando com TI para expor 

também a Aula 2, já que estávamos tentando verificar a aplicação desta ferramenta na 

educação, e nada mais coerente do que utilizar este espaço para nas duas aulas. Além de 

considerar que o nosso Blog também foi criado para ser um repositório das atividades 

realizadas nas diversas disciplinas do PGTIAE. 

No trabalho, o grupo incluiu a 

exibição de dois vídeos 

disponibilizados no YouTube sobre 

storytelling, o primeiro relatando a 

história da Honda, e o segundo sobre 

a aplicação da técnica Storytelling 

em gestão do conhecimento. 

 

Mas não queríamos apenas 

demonstrar a técnica com vídeos de 

outros, mas produzir um storytelling 

nosso. Assim, resolvemos produzir 

um vídeo e uma história no 

programa Tellstory, em todas as etapas, para demonstrar de forma prática a referida 

técnica. 

Definidas estas etapas, resolvemos que o nosso vídeo seria sobre a estória 

“Quem mexeu no meu queijo?”. E o primeiro passo foi adquirir pela web o arquivo do 

referido livro na versão PDF, e após leitura, resumimos de forma objetiva e coerente as 

partes principais da história, a fim de não distorcermos o conteúdo do livro, e propiciar 

Imagem do trabalho do grupo 

http://np2tec.uniriotec.br:9095/tellstory
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um bom entendimento aos ouvintes. O objetivo a ser atingido com este vídeo, era que 

este ouvinte obtivesse a compreensão do conteúdo mesmo desconhecendo a estória. 

Pensamos que seria fácil a confecção do vídeo, mas nos equivocamos, tivemos 

que dividir as tarefas nesta etapa, de acordo com características de cada integrante. 

 A seguir, apresentamos um escopo com a divisão das tarefas durante a produção 

do vídeo, para um melhor entendimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa atividade, produzimos um Storytelling Digital, onde foi utilizada a técnica 

de narração e a criação de um vídeo. 

Após a produção do vídeo, testamos a ferramenta Tellstory, na tentativa de 

confeccionar uma história que retratasse a disciplina TRAD na visão do nosso grupo. O 

primeiro passo foi a criação da história, e após, a alimentação dessa com dados que 

retrataram os acontecimentos da disciplina. O resultado pode ser visualizado 

diretamente na página do Tellstory, conforme orientações a seguir: 

 

 

Ainoã e Fabiana 

Aquisição de Vídeos 

Recolhimento dos dados 

Todo o grupo 

Postagem no Blog 

Todo o grupo 

Ilustração 

Monique e Raquel 

Áudio 

Anne 

 

Produção do vídeo 

Monique 
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Em seu artigo Gestão do Conhecimento: o grande desafio empresarial, TERRA 

afirma que: 

“A Gestão do Conhecimento vai, no entanto, muito além, do 

investimento em tecnologia ou o gerenciamento da inovação. 

A Gestão do Conhecimento nas organizações passa, 

necessariamente, pela compreensão das características e 

demandas do ambiente competitivo e, também, pelo 

entendimento das necessidades individuais e coletivas 

associadas aos processos de criação e aprendizado:” 

(TERRA, p. 1) 

 

Imagem do Tellstory produzido pelo grupo 
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Atualmente, o grande desafio das empresas tem sido gerir conhecimentos. Para 

isso, diversas estratégias têm sido utilizadas, dentre as quais podemos destacar o 

Storytelling, uma técnica que consiste em ensinar conceitos, valores, através de 

histórias. 

A palavra Storytelling vem da união das palavras Story (história em inglês) e 

Telling (contando em inglês), logo o Storytelling consiste em uma técnica de narrativa 

utilizada para transmitir conhecimentos, conceitos e valores através de histórias, essas 

podem ser reais ou fictícias. 

Essas técnicas de narração são utilizadas há anos, antes mesmo de terem um 

nome, antigamente era uma simples combinação de gestos e expressões orais, que 

passavam de geração em geração, e atualmente é utilizada na área de marketing e 

educação. 

O psicólogo Jerome Bruner diz que “um fato tem 20 vezes mais chances de ser 

lembrado se estiver ancorado em uma história”, no livro Making Stories (BRUNER, 

Jerome) o referido autor analisa o hábito humano de utilizar histórias para dar sentido ao 

mundo. Sendo assim, podemos observar que o uso de Storytelling na educação é 

interessante para um melhor desenvolvimento no processo de aprendizagem dos 

educandos, já que facilita a assimilação de conteúdos mais complexos, e pode ser 

utilizada em escolas, cursos, empresas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentou técnicas que podem ser aplicadas em diversos ambientes, 

para múltiplas situações tanto no âmbito educacional quanto corporativo.  

Assim, tentamos disseminar tais conteúdos buscando eficiência, a fim de auxiliar 

e esclarecer profissionais oriundos de distintos segmentos.  

A narrativa de histórias é uma ferramenta utilizada para criar um campo de 

transmissão de informação para geração de um novo conhecimento, e pode ser utilizada 

tanto na educação quanto no mundo corporativo. Observamos que as histórias precisam 

ser aplicadas com dois objetivos e abordagens: tristes para promover uma ação e alegres 

para vender uma idéia/possibilitar a reflexão sobre um novo conhecimento. 

A empregabilidade de Storytelling em um treinamento on-line empresarial 

apresenta vantagens, quando a narrativa aborda o problema especifico com o qual se 

depara a empresa, quando são usadas para inspirar e orientar a organização. 

Observa-se a grande preocupação com a gestão do conhecimento, que se tornou 

essencial no planejamento estratégico das corporações, são as „organizações que 

aprendem‟.  

Quando falamos em treinamento de pessoal devemos pensar na sistematização 

da gestão, que nos direcionará caminhos que precisam ser modificados, adaptados 

enfim, direções que nos permitam alcançar objetivos em comum. Nesse contexto, a 

tecnologia contribui de forma fundamental no desenvolvimento da gestão do 

conhecimento, auxiliando o funcionário-aluno no desenvolvimento de competências, a 

incrementar novas possibilidades em sua prática profissional.  
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Segundo Jack Welch, da GE, “se o ritmo de mudança externa a uma organização 

estiver mais rápido do que o interno é hora de começar a se preocupar“, podemos 

analisar que a competitividade, o crescimento entre as empresas são o termômetros que 

determinam o momento para mudanças no interior das empresas. Sendo assim, 

encontramos no processo de educação continuada, a melhor forma para o crescimento 

empresarial. 
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