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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM BLOG EDUCACIONAL: UM 
ESTUDO NA ESCOLA NAIR BRAZ LIMA.  

  

Francisco Magno Silva Souza1 

Raimundo Nonato Rodrigues da Silva2 

 

  
3 RESUMO  
  
 Este trabalho foi concluído atendendo às exigências da Universidade Federal Rural 
da Amazônia, como requisito para a conclusão do curso de Licenciatura em 
Computação. Ele apresenta uma proposta de criação de um blog educacional, a fim 
de demonstrar as possibilidades de uso desse gênero no processo 
ensino/aprendizagem. Além disso, destacam-se os tipos de blogs de educação. 
Apresenta-se uma pesquisa sobre a possibilidade do uso do blog nas atividades de 
leitura e de produção no Ensino Fundamental da escola Nair Braz Lima no município 
de Nova Ipixuna - PA. A pesquisa foi realizada com alunos e professores da referida 
escola antes e durante a implantação do Blog. Conclui-se que esse gênero deve ser 
mais estudado para ser bem utilizado em sala de aula; além disso, espera-se motivar 
as pessoas nos estudos sobre o blog educacional e sua aplicação no ensino.  
  

 Palavras-chave: Blog educacional, tecnologias, ensino/aprendizagem.  

  

 ABSTRACT  
  
 This work was completed to meet the requirements of the Federal Rural University of 
Amazonia, as a requirement for completion of the Bachelor's Degree in Computer 
Science. He reflects on the educational blog in order to demonstrate the possibilities 
of using this kind in the teaching / learning process. Moreover, we highlight the types 
of education blogs. It presents a survey on the possibility of using the blog reading and 
production in elementary education from a public school in the city of New Ipixuna 
activities - PA. The survey was conducted with students and teachers of that school 
before and during deployment Blog. We conclude that this genus should be studied 
well to be used in the classroom; Furthermore, it is expected to motivate people in the 
studies on the educational blog and its application in education.  

  
 Keywords: Educational blog, technologies, teaching / learning.  

                                            
1 Licenciado em Pedagogia, UNAMA.  E-mail- fmagnossouza@gmail.com 

 2 Licenciado em Pedagogia, UNAMA. E-mail- rmndsilva15@gmail.com 
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4 INTRODUÇÃO  

O uso das novas tecnologias no ambiente escolar pode contribuir muito para o 

ensino aprendizagem dos alunos de forma geral, sendo possível trabalhar com todas 

as áreas do conhecimento. É notório que os alunos da Escola Nair Braz, sentem essa 

necessidade, uma vez que ainda não fazem o uso destes recursos tecnológicos para 

seu aprendizado. Pensando em melhorar o ensino aprendizagem dos discentes 

através do uso dos recursos tecnológicos e com base na utilização dos mesmos, 

criaremos um espaço interativo virtual de aprendizagem, onde alunos e professores 

do Ensino Fundamental II trocarão experiências relacionadas ao conteúdo 

programático do plano de curso de cada área do conhecimento. Implantaremos um 

Blog Educacional de Aprendizagem da Escola Nair Braz Lima, onde o mesmo dará 

subsídios para professores e alunos se relacionarem mais nos assuntos escolares 

nas suas respectivas disciplinas, uma vez que isto vai ocorrer de forma virtual e em 

horários distintos, pois não será necessário ambos estarem conectados à internet ao 

mesmo tempo.   

Trabalhar com as tecnologias na escola hoje é mais que uma necessidade, é 

preparar o discente para a realidade escolar e extraescolar, todavia, a oferta de 

tecnologia está em todos os setores da sociedade. Há quem diga que quem nasce no 

século XXI, é considerado nativo digital, ou seja, sua cultura é digital. Prova disso é 

que determinadas crianças em seus primeiros anos de vida, já manuseiam 

equipamentos digitais com mais facilidades do que as pessoas que nasceram fora da 

era digital.  

Sob essa ótica, faz-se necessário destacar que os alunos dos dias atuais são 

bem diferentes dos alunos de antigamente. Pensam rápido, são imediatistas devido 

aos estímulos recebidos desde a gestação, e a comunicação também acontece de 

forma diferenciada. Enquanto adiamos algum tipo de discussão porque fazemos 

questão do “olho-no-olho”, o presencial, os alunos da atualidade consideram 

dispensável a presença física, sendo mais fundamental a presença de um computador 

que esteja em rede.  

(...) como resultado deste ambiente onipresente e o grande volume de 

interação com a tecnologia, os alunos de hoje pensam e processam 

informações bem diferentes das gerações anteriores. Estas diferenças vão 
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mais longe e mais intensamente do que muitos educadores suspeitam ou 

percebem. (PRESNKY, 2001)  

 Criar e inovar ambientes virtuais de aprendizagens elaborados com uma boa 

proposta pedagógica faz diferença no modo de aprender e ensinar, uma vez que 

trabalhar com blogs educacionais, motivará os envolvidos no processo ensino 

aprendizagem, onde haverá oportunidades para boas leituras, interação professor-

aluno, aluno-aluno e espaço para produção de textos, possibilitando, o 

compartilhamento de experiências e muito mais aprendizagem.  

Diante do exposto, o presente trabalho se propõe apresentar como as TICs, 

em especial, o blog Educacional pode ser utilizadas como ferramentas didático-

pedagógicas aos professores do Ensino Fundamental II, da  escola Nair Braz Lima 

localizada no município de Nova Ipixuna - PA, que aceitam o desafio de inovar sua 

prática docente.  

  

5 PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

A realidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nair Braz 

Lima é a seguinte: alguns professores já fazem uso das Tic’s (Tecnologias da 

informação e comunicação) durante suas aulas; a maioria dos alunos tem e faz uso 

do celular que é na verdade um mini computador, porém, durante as aulas esse 

recurso é expressamente proibido. Então percebe-se que mesmo quando as 

tecnologias são utilizadas em sala de aula é somente pelo professor e que os alunos 

ficam sendo meros expectadores, fato que deve causar desatenção e desinteresse 

nos alunos. Portanto a proposta de criação e manutenção de um blog em contexto 

escolar consiste em tentar eliminar essa barreira e fazer com que professores, alunos 

e eventualmente outros membros da comunidade escolar possam desenvolver um 

trabalho colaborativo com ênfase para escrita, leitura, acompanhamento e 

aprofundamento da evolução do conhecimento de modo global. Não estamos com 

isso garantindo que a partir da criação do blog os celulares poderão ser utilizados em 

todas as aulas, ou que  as mesmas poderão ser no laboratório de informática, mas 

que os professores poderão planejar aulas podendo contar com esse recurso didático 

e direcionar atividades para os alunos fazer uso de celular, tablet, notebook durante 

suas aulas ou em casa.  



10  

  

6 OBJETIVO GERAL  

Criar, divulgar e dar suporte a um Blog Educacional na Escola Nair Braz Lima, 

direcionado ao ensino aprendizagem dos alunos e professores do Ensino 

Fundamental II.  

  

  

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conscientizar os professores e alunos do Ensino Fundamental II da Escola Nair 

Braz Lima, que pode-se tornar o ensino e aprendizagem mais significativo usando 

um Blog Educacional da própria escola;  

 Capacitar e estimular os professores e alunos a fazer uso do blog periodicamente;  

 Tornar as aulas mais interativas, dinâmicas e prazerosas através do uso do blog;  

 Desenvolver e instigar os alunos para o uso adequado das ferramentas 

tecnológicas para o ensino aprendizagem, bem como, torná-los conhecedores das 

mesmas;  

 Despertar o interesse dos alunos e professores para o uso do Blog Educacional 

da Escola Nair Braz Lima, para melhoria e aprimoramento das novas tecnologias 

em suas vidas.  

7 REFERENCIAL TEÓRICO  

Propondo a criação de um  blog no contexto educacional, Gutierrez (2005) traz 

a discussão sobre a utilização dos weblogs e a capacitação de professores para o 

uso das Tecnologias Educacionais Informatizadas (TEI) buscando contribuir na 

criação de um referencial teórico que ajude a compreender os processos que ocorrem 

em ambientes virtuais e na construção de novas alternativas para a capacitação de 

professores. Segundo ela, professores, alunos e dirigentes de cursos de formação de 

professores estão cada vez mais conscientes da importância da capacitação para uso 

das TEI.  

As mudanças são para todos, inclusive para os resistentes. Presnky (2001) 

divide as gerações em duas partes, a geração dos nativos digitais, que são aqueles 
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que nascem na era digital tecnológica e os imigrantes digitais, que são aqueles que 

tentam acompanhar as mudanças tecnológicas por ter nascido fora da era digital.  

  

É importante fazer esta distinção: como os Imigrantes Digitais aprendem – 

como todos imigrantes, alguns mais do que os outros – a adaptar-se ao 

ambiente, eles sempre mantêm, em certo grau, seu “sotaque”, que é, seu pé 

no passado. O “sotaque do imigrante digital” pode ser percebido de diversos 

modos, como o acesso à internet para a obtenção de informações, ou a 

leitura de um manual para um programa ao invés de assumir que o programa 

nos ensinará como utilizá-lo. Atualmente, os mais velhos foram “socializados” 

de forma diferente das suas crianças, e estão em um processo de 

aprendizagem de uma nova linguagem. E uma língua aprendida 

posteriormente na vida, os cientistas nos dizem, vai para uma parte diferente 

do cérebro. (PRESNKY, 2001).  

  

Nessa perspectiva, cabe dizer que a educação tem passado por profundas 

críticas em relação à revolução tecnológica.  Os professores, principais responsáveis 

pela instrução escolar e pela educação formalizada, são, em sua maioria, imigrantes 

digitais. Muitos nem tentam se adaptar a essa nova era tecnológica, mantendo sua 

postura rígida e tradicional. Entretanto, alguns profissionais da educação estão se 

aperfeiçoando em formação continuada (TEI), possibilitando que hoje possamos ver 

frutos da relação ciência, tecnologia e educação, através de algumas metodologias 

diferenciadas de professores engajados em um projeto educacional que atenda às 

demandas sociais e ao mesmo tempo estimule de forma efetiva e prazerosa as 

habilidades dos estudantes.  

  
Infelizmente para os nossos professores Imigrantes Digitais, as pessoas 

sentadas em suas salas cresceram em uma “velocidade rápida” dos vídeos 

games e MTV. Eles estão acostumados à rapidez do hipertexto, baixar 

músicas, telefones em seus bolsos, uma biblioteca em seus laptops, 

mensagens e mensagens instantâneas.   
Eles estiveram conectados a maior parte ou durante toda sua vida. Eles têm 

pouca paciência com palestras, lógica passo-a-passo, e instruções que  
“ditam o que se fazer”. Os professores Imigrantes Digitais afirmam que os 

aprendizes são os mesmos que eles sempre foram, e que os mesmos 

métodos que funcionaram com os professores quando eles eram estudantes 

funcionarão com seus alunos agora. (PRESNKY, 2001).  

  

Rompendo com a resistência à utilização das tecnologias no processo 

educacional pode-se reafirmar a utilização dos blogs como ferramenta pedagógica, 

como instrumento didático que, mesmo não tendo sido criado com uma finalidade 

voltada ao ensino, poderá contribuir para formas mais dinâmicas e coerentes de 
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aprendizagem. A aprendizagem se faz em rede, a partir da interação e das relações 

praticada nos diversos ambientes sociais.   

A linguagem humana, capacidade específica do ser humano, é a via de saída 

das aquisições cognitivas adquiridas ao longo de um processo de aculturação.  

(VYGOTSKY,1989).  Sendo assim o blog educacional da Escola Nair Braz Lima será 

uma ferramenta de interesse social do aluno nativo digital e de fácil aprendizagem e 

manuseio para o professor imigrante digital. O blog se torna o ponto chave que pode 

abrir espaço ao equilíbrio, possibilitando que ambas as gerações possam se encontrar 

para uma comunicação dialógica e funcional.  

  

Quando o professor cria um blog, abre espaço para recriar, reinventar e criar 

novas ideias baseadas no que é tratado em sala de aula. A facilidade na 

incorporação de vídeos, músicas, slides ao blog, incentiva a criatividade e 

possibilita que o professor possa desenvolver uma aula rica em conteúdo, 

interessante e que transcenda o ambiente maçante que por vezes se torna 

uma sala de aula. Uma vez que os blogs apresentam uma grande 

flexibilidade de utilização, podendo ser utilizados como uma simples 

publicação de material até sua utilização para promover e mediar discussões, 

temos uma ferramenta extremamente interessante para utilização em 

contexto educacional. (PEREIRA, 2009).  

  

Retomando às palavras de Gutierrez (2004), os blogs geram uma resposta 

quase que imediata do leitor que, ao comentar, se transforma em interlocutor, 

estabelecendo um diálogo onde estará presente, também, uma audiência que 

acompanha o diálogo estabelecido, podendo ou não vir a participar, sendo, dessa 

forma, um instrumento potencialmente útil e significativo para um processo 

educacional dinâmico e interativo, que busque ser coerente com as transformações 

sociais, refletidas, consequentemente, nos espaços educativos.  

As possíveis utilizações pedagógicas dos blogs podem ser sistematizadas em 

duas categorias possíveis, como Leite e Carneiro (2009) evidenciam   

  

 Como recurso pedagógico, e como estratégia educativa. Enquanto recurso 
pedagógico os blogs podem ser utilizados como um espaço de acesso a 

informação especializada e como espaço de disponibilização de informação 

por parte do professor. Na perspectiva de estratégia educativa os blogs 

podem servir como um portfólio digital, como espaço de intercâmbio e 

colaboração, como um espaço de debate e ainda, como um espaço de 

integração. (LEITE e CARNEIRO, 2009)  
  

Gomes e Silva (2006, p. 292) apresentam outra forma de distinção entre os 

blogs apontando-os como, edublogs e blogs escolares, ao argumentarem que a 

primeira denominação integra todos os blogs que apresentam potencialidade de 
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utilização educativa, mesmo que não tenham sido construídos com esta finalidade 

enquanto que, os blogs escolares são aqueles criados e mantidos por professores 

e/ou alunos possuindo objetivos e atividades diretamente relacionadas aos contextos 

educacionais.  

O docente, enquanto mediador das atividades que envolvam o processo de 

ensino aprendizagem em sala de aula deve manter-se atualizado e saber se 

beneficiar da tecnologia de modo a torná-la uma aliada em seus projetos 

educacionais. Fazendo uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, o 

professor torna sua aula mais agradável enquanto permite ao seu aluno o 

fundamental uso de recursos digitais não apenas como forma de aprender os 

conteúdos das disciplinas, mas também para que aos poucos, adquira habilidades e 

competências necessárias ao mundo do trabalho através da interação das 

informações obtidas.  

Os blogs, devido à grande facilidade de utilização, quando empregados de 

maneira correta, favorecem a construção do conhecimento, a partir do trabalho em 

grupo, pois são ferramentas que permitem colaboração e interação entre os sujeitos 

propiciando uma construção coletiva capaz de gerar uma aprendizagem significativa. 

Devido ao fato de possuir características flexíveis permitindo publicação de textos, 

comentários, inserção de hiperlinks, vídeos, imagens e até mesmo podcast os blogs 

podem ser utilizados em diferentes níveis de escolaridade, com múltiplos objetivos 

educacionais e, em diversas disciplinas.  

O desenvolvimento de atividades escolares em ambientes virtuais de 

aprendizagem faz um contraponto com os paradigmas educacionais até então 

presentes no ensino, pois o blog ao propiciar a construção de comunidades 

colaborativas e a articulação de saberes, facilita a interdisciplinaridade, reduzindo a 

disciplinaridade, a linearidade e a fragmentação tão presentes no conhecimento 

científico, (conhecimento obtido através da analise de dados seguindo métodos 

eficazes de apuração de informação). Por isso é tão importante que os professores 

se voltem para estas práticas contemporâneas e as percebam como uma forma mais 

coerente de construir seu exercício docente, fundamentando-se em informações 

atualizadas, comunicando-se melhor e construindo saberes tendo seus alunos como 

partícipes ativos fundamentais na construção do conhecimento.  
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Diante do exposto percebemos que os blogs quando utilizados para o ensino, 

são ferramentas que vem ao encontro às necessidades do aluno como construtor 

ativo de seu aprendizado, pois são eficazes para alcançar bons resultados escolares 

e também desenvolver habilidade e competências de cooperação uma vez que a 

interação é constante neste tipo de metodologia. Diante desta realidade precisamos 

conceber o processo ensino/aprendizagem com outras características, repensar os 

critérios de escolha dos conteúdos ensinados, buscar estabelecer novas relações 

educacionais e, assim, proporcionar ao aluno aprendizado mais significativo.  

Como criar divulgar e dar suporte a num blog educacional, elaborou-se o 

presente projeto, cuja metodologia é explicitada a seguir.  

  

7.1 O BLOG E A LINGUAGEM  

  

O blog é uma publicação na forma de uma página da web, que deve ser 

atualizada constantemente, composta por blocos de textos, imagens denominadas 

posts, que são apresentados por ordem cronológica inversa, onde o texto mais 

recente aparece em primeiro lugar. Esses textos são escritos, normalmente, pelo 

autor do blog ou por convidados, podendo ser comentados pelos visitantes, 

permitindo, assim, a interação entre autor e o leitor ou visitante.  

Uma das maiores preocupações é referente a língua escrita, devido aos 

contornos que ocorrem com a mesma, onde o usuário possui o vício de utilizar a 

escrita muito próximo a fala, principalmente no uso da internet e da web.  

De acordo com Marcuschi (2004 p.19), existe a crença de que na Web, a fala 

representa o escrito e, de acordo com essa ideia deve ser analisada, “pois o que se 

nota é uma anormalidade mais acentuada, algo nunca visto antes, inclusive com o 

acúmulo de representações de som e imagem”.  

Normalmente os textos apresentados nos blogs, são curtos e, na maioria das 

vezes, apresentam uma anormalidade, portanto não existe uma regra que defina qual 

tipo de escrita, no entanto muitos autores dos blogs, buscam utilizar o estilo informal, 

mas há aqueles que usam o formal, por isso alguns textos apresentam mais 

características de fala, outros, de escrita.  Conforme Marcuschi (2001, p. 47), não há 

oposição real entre fala e escrita, que são “realizações enunciativas da mesma língua 

em situações e condições de produção específicas e situadas”.  
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Marcuschi (2004), apresenta contrapartes em gêneros preexistentes, como o 

diário pessoal, as anotações e as agendas.  

Dell’isola (2006, p. 169) afirma que, “na prática, os indivíduos, para se 

relacionarem com seus semelhantes, apropriam-se de gêneros preexistentes como 

também criam novos gêneros, baseados em formas textuais disponíveis no uso da 

língua em sua cultura”.   

Portanto, dentro da perspectiva o blog torna – se interessante devido a 

criatividade e conhecimento do autor de incrementá-lo, pois o mesmo permite a 

inserção de   diferentes textos, imagens e até música. Assim, o blog deixa de ser um 

diário de bordo e passa a oferecer outras possibilidades, como chats, o perfil que 

funciona como uma espécie de biografia do autor do blog, fórum e álbuns de fotos. 

Percebe-se que esse gênero possibilita o diálogo com outros gêneros preexistentes 

e a interface verbal e não-verbal.  

   Podendo observar que o número de blogs cresce consideravelmente, nos 

mais diversos gêneros, para as diferentes faixas etárias, isso se deve a facilidade dos 

usuários em manuseá-los e interagir, pois os mesmos não precisam de muito 

conhecimento para dominá-lo.  

Assim o blog tem grande potencial para ser usado na educação, devido ser um 

gênero de uso em grande escala por adolescentes e jovens, permitindo-os a expor 

suas ideias e opiniões na web e estabelecer interações e comunicações.   

   

7.2 O EDUBLOG OU BLOG EDUCACIONAL  

O blog educacional é um espaço eletrônico individual ou coletivo, com intuito 

de compartilhar informações, ideias, opiniões, materiais e referências. Podendo ser 

destinado à leitura e produção de pequenos textos que podem ser comunicados, 

questionados e comentados por outros leitores. Ou seja, é um espaço interação entre 

professor e aluno, que poderá ser útil no processo de ensino e aprendizagem.  

Podendo ser facilmente adotado pelo corpo escolar, das mais diferentes disciplinas e 

seguimentos de ensino.   

Para Carvalho et al., 2006, o blog educacional bem elaborado, atualizado e 

com propósito definido pode ser muito útil em todas as áreas do conhecimento e 

qualquer modalidade/nível de ensino.   
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De acordo com Xavier (2007), as novas tecnologias de comunicação 

influenciam o processo de ensino/aprendizagem, o que nos leva, no mínimo, a refletir 

sobre o fato e a buscar novas práticas. Escola e sociedade não devem caminhar 

separadamente. Assim, com o uso cada vez mais frequente de novas tecnologias, os 

educadores devem pensar em como utilizá-las em sala de aula. Muitos pesquisadores 

já perceberam o potencial do blog como uma ferramenta de ensino/aprendizagem 

(Lewgoy e Arruda, 2003; Downes, 2004; Williams e Jacobs, 2004; Martindale e Wiley, 

2004; Baltazar e Aguaded, 2005; Carvalho et al., 2006; Gomes e Silva, 2006).   

  Baltazar e Germano (2006, p. 6), afirma que os blogs de professores, na 

maioria das vezes, “funcionam como um tipo de diário do professor, um local onde 

disponibilizam informações sobre as aulas, o programa, a matéria dada, bibliografia 

etc.” Dessa forma o blog não possibilita a interação com o aluno, servindo apenas 

como um tipo de mostruário das atividades produzidas pelo mesmo.  

Os blogs produzidos pelos alunos, e incentivados pelos professores   tem 

objetivo de desenvolver a escrita. Além disso, como ressaltam Baltazar e Aguaded 

(2005), os alunos podem usar os blogs com o objetivo de publicar seus trabalhos. A 

escrita perde, assim, o caráter de atividade escolar, ligada à obrigatoriedade, e passa, 

consequentemente, a assumir como principal característica a espontaneidade e a 

liberdade de se produzir textos sem a intervenção direta do professor que, ao corrigir 

os textos de seus alunos, muitas vezes, cerceia as ideias.  

Existe também os blogs direcionados às disciplinas especificas, no entanto, os 

mesmos possibilitam a interação entre alunos e professor, sendo usado 

principalmente no ensino médio e superior, tendo como principal objetivo dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido em espaço de sala de aula fomentando o 

trabalho coletivo e motivando todos os elementos da turma a participar, escrevendo 

posts e comentários, colocando questões, publicando trabalhos, etc. A participação 

de todos dá a este tipo de blogs uma dinâmica que os enriquece, pelo que 

consideramos que é este o tipo de blogs com mais potencialidades no ensino e que 

mais se deverá desenvolver (Baltazar e Germano, 2006, p. 6).  

Os blogs educacionais atualmente têm o papel de estabelecer a comunicação 

e interação entre professores e seus alunos excedendo os limites da sala de aula. 

Proporcionando assim a troca de experiências e conhecimentos, propondo a reflexão 

dos assuntos trabalhados na sala.  
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Portanto, o sucesso dos blogs depende do fato dessas páginas poderem ser 

criadas por usuários comuns com acesso à internet e interesse em divulgar para sua 

escola, comunidade ou bairro os principais acontecimentos da sua região. 

  

8 METODOLOGIA  

O trabalho de criação, divulgação e suporte a um Blog Educacional na Escola 

Nair Braz Lima, tem como principais finalidades a interação professor/aluno, através 

das TIC’s, uma vez que a atualidade tecnológica apreende muita a atenção dos 

alunos para tal. Sabe-se que a maioria dos educandos tecnologicamente aparece no 

cenário brasileiro como dominantes das ferramentas midiáticas, que muitos docentes 

ainda se encontram aquém desta nova Era Tecnológica.   

Fizemos duas pesquisas na escola, uma com os professores e outra com os 

alunos, a fim de obtermos uma comparação entre ambas, para darmos de fato um 

direcionamento para a implantação de um blog, onde o mesmo instigará alunos e 

professores no ensino aprendizagem, trazendo-os para a realidade global 

tecnológica.   

Depois faremos uma oficina com os professores de como criar e alimentar um 

blog e pediremos para os mesmos serem multiplicadores do endereço do blog junto 

aos alunos e demais membros da comunidade escolar. Em seguida faremos o 

trabalho de divulgação do endereço do blog em todas as salas de aula para os alunos.   

 

9 IMPLANTAÇÃO DO BLOG   

  De acordo Gomes e Silva os primeiros weblogs surgiram nos anos 90, criados por 

Tim Berners Lee.   

  

 É comum encontrar na bibliografia referências que atribuem a criação do 

primeiro weblogue a Tim Berners Lee, o criador da web” (p. 290). Os autores 

ainda ressaltam que o termo weblog, apesar de não haver um consenso, teria 

sido cunhado por Jorn Barger por volta de 1996. (Gomes e Silva ,2006)  

  

Os weblogs, ou apenas blog como são conhecidos hoje e até mesmo blogue 

como é conhecido em Portugal, pode ser definido como um diário eletrônico, que deve 
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ser atualizado constantemente, e vem se tornando cada vez mais popular, adquirindo 

adeptos e seguidores das mais diferentes classes sociais.   

Os blogs estão cada vez mais elaborados e diversificados, cujos posts ou 

conteúdo são normalmente curtos e abrangem os diferentes assuntos, sempre ricos 

em imagens, sons e efeitos com intuito de chamar a atenção pelo efeito visual e 

sonoro.   

Sendo que os primeiros blogs eram caraterizados por experiência pessoal, no 

entanto a maioria dos blogs que é encontrado hoje são coletivos, onde surge uma 

ideia e a intenção de multiplicar a mesma, afim de pluralizar ideias, notícias, 

oportunidades ou algum outro tipo de conhecimento com pessoas que têm o mesmo 

interesse.  

 Baltazar Aguaded (2005, p.1) ressaltam que um “aspecto interessante deste 

instrumento é precisamente a forma como impulsiona a comunicação entre indivíduos 

com os mesmos interesses”.   

Marcuschi (2004) define o blog como um gênero emergente na mídia virtual, 

mas hoje pode-se afirmar que ele foi absorvido rapidamente por jovens e adultos que 

o usam com finalidades pessoais e profissionais. Assim prevalece a ideia que o blog 

pode ser:  

 [...] os blogs funcionam como um diário pessoal na ordem cronológica com 

anotações diárias ou em tempos regulares que permanecem acessíveis a 

qualquer um na rede. Muitas vezes, são verdadeiros diários sobre a pessoa, 

sua família ou seus gostos e seus gatos e cães, atividades, sentimentos, 

crenças e tudo o que for conversável (Marcuschi, 2004, p.  61).  
   

 Os blogs funcionam na maioria das vezes como instrumento de comunicação, 

entretenimento e fonte de conhecimento, o como destaca Baltazar e Aguaded (2005, 

p.2), possibilitam que todos nós tenhamos uma palavra a dizer, que todos tenhamos 

um espaço nosso na rede, sendo esse um dos principais fatores para o seu sucesso”    

O sucesso e popularidade pode estar relacionado à facilidade de se criar um 

blog, onde qualquer pessoa com acesso à internet, mesmo com pouco conhecimento 

e muita criatividade pode criar o seu próprio blog, sendo que o serviço pode ser 

encontrado gratuitamente.  

  

10  O USO DO BLOG NA ESCOLA NAIR BRAZ LIMA  
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A necessidade de criar um blog na Escola Nair Braz Lima, como suporte ao 

ensino presencial, surgiu ao perceber que os alunos deste segmento de ensino 

estabelecem pouca interação em sala de aula. Os alunos já têm o habito e a prática 

de utilizar vários recursos tecnológicos, porém de forma aleatória sem nenhum 

direcionamento dos professores ou da escola na mediação dos conteúdos e assuntos 

pertinentes ao dia a dia da escola.  

 Portanto a criação do blog na escola surgiu ao percebe a necessidade de 

interação entre alunos no processo ensino/aprendizagem e a dificuldade que eles 

apresentam nas atividades de leitura e de escrita, e que certamente o blog como 

recurso auxiliador e integrador poderá ser útil no ensino e aprendizagem dos alunos.   

Busca-se, com essa ferramenta, permitir a troca de informações, arquivos, 

referências bibliográficas e comentários sobre os conteúdos abordados, em sala, 

entre os alunos e professores da Escola Nair Braz Lima.   

A referida escola encontra-se localizada na Travessa Cachoeira do Couto - 

Quadra Especial no Bairro Nova Canaã em Nova Ipixuna, Pará – Brasil. A mesma 

possui nove (09) salas de aula, uma (01) sala de leitura, uma (01) sala de recursos 

multifuncionais, onde atende alunos através do Atendimento Especializado 

Educacional (AEE), um (01) laboratório de informática, com 10 (dez) computadores 

conectados à Internet, os mesmos vieram do Ministério das Comunicações, e mais 

18 (dezoito) computadores do Ministério da Educação e Cultura/Secretaria de 

Educação à Distancia (MEC/SEED)- Pregão: Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Educacional (FNDE) 83/2008, um ginásio poliesportivo, dois (02) almoxarifados, uma 

(01) diretoria, uma (01) secretaria, uma (01) sala de coordenação pedagógica, uma 

(01) sala de professores, uma (01) cozinha, um (01) depósito de merenda, um (01) 

refeitório com cinco mesas grandes.  

A figuras 1 e 2 retratam a escola palco da pesquisa e consequentemente na 

qual será implantada o blog.  

 

 

Figura 1: Escola Nair Braz Lima                   Figura 2: Laboratório de Informática  
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Fonte: escola Nair Braz Lima                           Fonte: Escola Nair Braz Lima 

 

 A mesma atende alunos do Ensino Fundamental I, com quinhentos e dezessete (517) 

matriculados, duzentos e noventa (290) do Ensino Fundamental II e duzentos e 

quarenta e seis (246) alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o total 

geral de um mil e quarenta e cinco (1045) discentes. O organograma da escola é 

composto por uma diretora, uma vice-diretora, uma secretária, duas auxiliares de 

secretaria, três coordenadoras, dezenove professores do Ensino Fundamental I, doze 

professores do Ensino Fundamental II, duas bibliotecárias, quatorze serventes, dois 

vigias e dois agentes de portaria. A figura 03 representa o fluxo de alunos e a figura 

04 as dependências da escola. Podendo observar que é bastante espaçosa e que 

nos corredores é encontrado informativos e incentivos a leitura.  

  

Figura 03: Alunos da escola                            Figura 04: Dependências da escola  

 

Fonte: Escola Nair Braz Lima                              Fonte: Escola Nair Braz Lima 
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A pesquisa de campo realizada com alunos e professores da Escola Nair Braz 

Lima, com intuito de questionar sobre o uso de um Blog educativo na escola, onde 

obteve como resultado que essa ferramenta digital serviria de estímulo ao 

ensino/aprendizagem.   

As questões foram direcionadas a um grupo de alunos e professores, onde o 

resultado, pode ser observado e analisado nos gráficos a seguir:   

    A questão 01 buscou a opinião dos envolvidos na pesquisa, se os mesmos seriam 

a favor da implantação do Blog Educacional na Escola Nair Braz Lima. Gráfico 01 e 

02: Implantação do Blog Educacional   

 

  

Fonte: Pesquisa de campo                                    Fonte: Pesquisa de campo 

   

Como resultado o gráfico 1 destinados aos professores, teve 100% de 

aceitação, 95% dos alunos responderam que sim no gráfico 2, portanto os professores 

e os alunos encontram favoráveis a implantação do blog, pois a maioria deles já 

sabem como funciona essa ferramenta, sendo utilizada para conectar os indivíduos 

que fazem parte da comunidade escolar os deixa a fim de vê-la em funcionamento.   

  A internet hoje faz parte da vida e do dia-a-dia das pessoas independentemente da 

idade, assim a questão 02 procurou conhecer se o uso da internet na escola poderá 

ajudar no desenvolvimento intelectual dos alunos.  

 

 

 

 

 

95 % 

5 % 

ALUNOS 

SIM 

NÃO 

100 % 

0 % 

PROFESSORES 

SIM 

NÃO 
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Gráfico 03 e 04: uso da Internet na escola por professores e alunos ajuda no 

desenvolvimento intelectual.  

 

Fonte: Pesquisa de campo                                  Fonte: Pesquisa de campo 

  

Os professores responderam 100% que sim, a internet tem como ajudar no 

desenvolvimento dos alunos, se os mesmos forem bem direcionados e educados para 

usar essa ferramenta de maneira saudável, ou seja usando para benefícios e 

aquisição de conhecimentos. Os alunos mesmo estando ainda em formação o 

percentual de alunos que disseram sim 93%, sendo muito significativa, mesmo tendo 

as redes sociais como primeira opção dos alunos onde exercem um papel relevante 

na educação das crianças e adolescentes e até mesmo os adultos, e quando 

direcionamos uma rede para fins educacionais onde o aluno possa interagir com 

outros componentes da escola tornando a aprendizagem mais significativa.  

 Para o blog se tornar atrativo depende da fonte de alimentação, assim a 

questão 03 referente ao interesse dos educandos em acessar o blog da escola:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05 e 06: Interesse por parte dos educandos em acessar o blog da escola em   

que estuda.                                                                   
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ALUNOS 
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Fonte: Pesquisa de campo                                      Fonte: Pesquisa de campo 

  

Segundo os professores que responderam 71% sim, os educandos terão 

interesse para acessar o blog depende da dinâmica, nível de postagens interessantes 

e a alimentação frequente do mesmo, gerando a frequência do acesso embasado 

pela curiosidade e também necessidade por haver novidades que possa interessar, e 

possivelmente melhorar e apoiar em suas atividades escolares. Segundo 82 % dos 

alunos que afirmaram o interesse. Assim, geralmente a curiosidade aumenta junto 

com a expectativa dos alunos se as primeiras postagens forem interessantes logo o 

blog cairá no gosto da comunidade escolar e com certeza esses percentuais do sim 

que já são bem satisfatórios tendem a subir.  

  A internet poderá ter seus prós e contra em relação a influencia no ensino e 

aprendizado e até mesmo o uso desse recurso nas escolas públicas, devido esta 

poder ser o único meio de alunos de pouca aquisição social estar inserido no mundo 

digital. A questão 04 que trata do assunto buscou a opinião a Rede Mundial de 

Computadores (Internet) é boa influenciadora, as respostas podem ser observadas 

no gráfico 07 com a resposta dos professores e gráfico 08 dos alunos:  

  

 

 

 

 

Gráfico 07 e 08: A Rede Mundial de Computadores (Internet) é boa influenciadora.  
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Fonte: Pesquisa de campo                                       Fonte: Pesquisa de campo 

  

Todos os meios de comunicação influenciam o comportamento, as atitudes, o 

convívio social das pessoas o que podemos fazer é selecionar os programas que 

devem ser assistidos segundo a faixa etária. De acordo com a resposta dos 

professores, onde 65% deles acredita que a internet pode trazer contribuições 

positivas que exerce um papel fundamental na nossa vida, no entanto o professor 

quanto o aluno deve ser educado e assessorado para que essa ferramenta possa de 

fato contribuir, sendo que o conhecimento e o planejamento do professor é essencial 

nesse processo. Para os alunos 75 % afirmam que sim, devido a rede computadores 

e a tecnologia já fazerem parte do mundo desses alunos.    

 Portanto o Blog educacional da escola poderá dinamizar as aulas onde 

professores terão uma ferramenta para interação com alunos mesmo à distância, a 

pergunta 05 referente a esse assunto pode ser observado e analisado nos gráficos 

09 e 10 onde os professores responderam sobre essa interação professor-aluno, 

professor-professor e aluno-aluno. Os resultados podem ser observados nos gráficos 

09 resposta dos professores e 10 respostas dos alunos.  

  

 

 

 

Gráfico 09 e 10: Trabalhar com “Blog Educacional” da escola vai haver mais interação 

no ensino aprendizado entre professor-aluno, professor-professor e aluno-aluno:  
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Fonte: Pesquisa de campo                              Fonte: Pesquisa de campo  

  

De acordo a resposta da questão 05 com índice de 82% professores e 89% 

alunos para a alternativa sim, que o blog trará a interação entre professor-aluno, 

professor-professor e aluno-aluno. Embora o percentual de respostas positivas seja 

bastante alto quanto a questão de utilização de um blog, é bom salientar que o 

sucesso do blog dependerá dos conteúdos postados pelos administradores. O que 

não nos deixa dúvida é a questão do interesse deles para ver logo esse blog em 

operação.  

  

12  BLOG EDUCACIONAL: ESCOLA NAIR BRAZ LIMA  

  

  O Blog Educacional da Escola Nair Braz Lima tem como objetivo e interação entre 

professores e alunos, onde os mesmos poderão publicar suas ideias, reflexões, 

compartilhando assim anseios, duvidas e propostas com intuito de melhorar e facilitar 

o ensino e aprendizagem dos alunos.  

A figura 05 apresenta o esboço do blog educacional Nair de Braz Lima, onde 

pode ser observado, o objetivo do blog e avisos aos visitantes, visando assim adequar 

o blog às características principais da instituição.   

  

 

Figura 05: Blog Educacional Nair Braz Lima  
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Fonte: Próprio site  

  

O blog será de uso coletivo, onde o acesso e alimentação será feita pelos 

professores, podendo ser questionado, pelos alunos. A figura 02 apresenta a página 

inicial do blog em construção.  

Figura 06: Blog educacional Nair Braz Lima  

  
Fonte: Próprio site  
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A dinâmica do blog é desenvolver a interação, através de atividades 

desenvolvidas no próprio blog, como a comunicação e a interação entre os alunos e 

também os professores. Como pode ser observado na figura 03, uma proposta de 

atividade complementar na disciplina de Matemática.  

  

Figura 07: Proposta de atividade  

  

Fonte: Próprio site  

  

13 DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS  

   De acordo pesquisa bibliográfica e de campo, percebe que há uma necessidade da 

criação do blog escolar, devido alunos e professores sentirem que o mesmo poderá 

melhorar principalmente a comunicação, e seria um elo entre as duas partes, 

potencializando o ensino com o envolvimento de todos, assim, transformando as 

aulas com metodologias diversificadas e dinâmicas que o blog educacional pode 

proporcionar.  

 No entanto é de interesse para trabalhos futuros que possa ocorrer um estudo 

aprofundado, no que se refere as práticas que poderá ser utilizada com o uso do blog 

e proporcionando também aos usuários formação continuada, para que o blog seja 

usado de forma adequada.  
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  Blog é um site na internet que é continuamente atualizado, que mostra o conteúdo 

em ordem sequência inversa (a entrada mais nova primeiro) e convida o leitor a 

responder ao conteúdo lido.” (JOHNSON, 2007, p. 1) (tradução livre do espanhol).  

Com a vasta evolução dos recursos tecnológicos, que vem modificando ou 

transformando o comportamento do ser humano, nas diversas maneiras, no contato 

interpessoal, lazer, e principalmente ao acesso ao conhecimento e ao aprendizado, 

induzindo a forma como as pessoas expõem sua vida e seus pensamentos.   

Portanto, a escola precisa se adequar a esse novo perfil de aluno, que está 

constantemente conectado, acessando os mais diversos recursos tecnológicos de 

maneira rápida e com muita desenvoltura. Esses alunos, embora possuam muita 

competência no acesso à tecnologia, necessita de orientação, esclarecimento e 

aprendizado de como utilizar tais recursos no sentido de colaborar ativamente no seu 

próprio aprendizado e no de seus colegas.   

Os estudos realizados no sentido de implantar o blog como ferramenta 

educacional, com o objetivo de promover e facilitar a interação entre professores e 

alunos, revelando assim a possibilidade de promover o ensino e aprendizado, de 

forma dinâmica e inovadora, norteado pelos princípios construtivistas favorecendo na 

maioria das vezes a prática da leitura e escrita.  

O blog sendo um rico espaço pedagógico, podendo também servir como 

espaço e interação entre alunos e professores, permitindo compartilhar ideias, 

dúvidas e reflexões, e buscando sempre induzir o aluno ou usuários do blog a fazer 

uma análise crítica do ler e escrever.  

  No entanto sabe-se que o uso da tecnologia por si só, não qualifica o aprendizado, 

ela precisa estar em consonância com um contexto educacional, com planejamento, 

objetivos e critérios para sua incorporação no aprendizado.   

Assim a implantação do Blog Educacional na Escola Nair Braz Lima, busca 

essa interação de forma planejada, com atividades dinâmicas onde professores 

poderão e deverão interactuar no desenvolvimento de atividades que possa auxiliar 

na aquisição dos diversos conhecimento e nas diversas disciplinas.  
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 Essa construção pode modificar, acrescentar ou contribuir para uma nova estrutura 

de pensamento, ou para a consolidação dos novos papéis que devem ser assumidos 

pelos educadores e educandos, abrindo espaços para a pesquisa e para um olhar 

mais crítico sobre a questão em debate. Dando assim uma estrutura ao blog 

educacional onde os envolvidos terão a responsabilidade de manter esse espaço 

atualizado, inovando-o e desafiando a curiosidade diária dos alunos de acessar e 

interagir com o mesmo.  

   Sabe-se que não é uma tarefa fácil, tornar um blog educativo tão atraente 

quanto as redes sociais e os jogos interativos, no entanto os alunos tende a serem 

educados a buscar seu conhecimento de forma criteriosa. Espera-se que os 

professores da Escola Nair Braz Lima possam ter o compromisso e o prazer de usar 

o blog como uma ferramenta que possa auxiliar na sua prática docente. Para isso os 

mesmo serão capacitados para atuar de forma dinamizada e assim envolver os alunos 

nas diversas atividades entre elas a leitura e a escrita. Podendo também ser utilizado 

como extensão das aulas presenciais, possibilitando aos mesmos se comunicar com 

os alunos, com relação a datas de entrega de trabalhos, avaliações, bem como para 

disponibilizar conteúdo através de diversas mídias.  

  Portanto a implantação do blog da escola Nair Braz Lima obteve ótima 

aceitação pelos professores e alunos de acordo a pesquisa, onde os mesmos sentiam 

a necessidade de um espaço de interatividade entre os principais envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, assim o blog terá ótimo aproveitamento, onde 

os professores estão incumbidos a exercer o papel de colaboradores e 

administradores, fazendo com que o mesmo seja um espaço dinâmico e rico em 

conhecimento.  Para isso é inevitável a importância da inovação constante, ou seja, 

a alimentação permanente de novas atividades, ideias, propostas, reflexões e 

entretenimento. Buscando o sucesso do blog e consequente resultados positivos na 

aquisição de conhecimentos dos alunos.  
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