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Resumo
O presente artigo reflete acerca do uso do “blog” como um dos inúmeros recursos
tecnológicos hoje disponíveis na internet para a construção de um ambiente de Aprendizagem
Colaborativa. É uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso que favorece a compreensão
do agir dos atores em um contexto analisado – oficina de blogs educativos com professores da
rede municipal de ensino de Aracaju-SE no ano de 2011. As utilizações das tecnologias
podem desencadear novos conflitos cognitivos que ocorrem não pelas ferramentas
em si, mas pela interação do sujeito com elas e através da interferência de outros
indivíduos que poderão atuar como promotores do crescimento cognitivo. Desse
modo, o computador é apenas um meio, a inovação está assentada em usar a tecnologia para
provocar aprendizagens significativas.
Palavras-chave: Blog – Aprendizagem Colaborativa – Prática Pedagógica
ABSTRACT:
This article reflects on the use of "blog" as one of the many technological resources available
today on the Internet to build a collaborative learning environment. It is a qualitative research
case study that leads to understanding the action of the actors in a context analyzed - blogs
educational workshop with teachers from municipal schools in Aracaju-SE in 2011. The uses
of new technologies can trigger cognitive conflicts that occur not by the tools themselves, but
the subject's interaction with them and through the interference of other individuals who may
act as promoters of cognitive growth. Thus, the computer is only a means, is built on
innovation using technology to bring about meaningful learning.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo estuda e reflete sobre a trajetória de um grupo de professores da Rede
Municipal de Ensino de Aracaju, no estado de Sergipe, durante os meses de setembro a
novembro de 2011 (22/09/11 a 01/11/2011), num curso de formação continuada em
tecnologias na educação, denominado "Oficina Edublogs: Blogs Educativos".
Um blog (contração do termo inglês Web Blog, diário da Web) é um site que permite
uma rápida atualização através de seus artigos ou posts, que em geral, são organizados na
ordem cronológica inversa, focando sempre a temática proposta pelo blog. A principal
característica de um blog é a interação, onde os leitores comentam os posts (artigos)
publicados, formando uma rede social online. A grande maioria dos blogs é de caráter textual,
mas muitos estão surgindo como redes de mídias sociais digitais, como por exemplo: blogs
temáticos de arte, música, fotografia, jogos, áudio e vídeo. Outro formato de blog é o
microblogging, caracterizado pelos textos curtos de apenas 140 caracteres, como exemplo tem
o Twitter.
Há variados tipos de blogs surgindo atualmente, sendo possível com isso dividi-los
em três grandes categorias: blogs pessoais - mais populares caracterizados por postagens
sobre o cotidiano das pessoas e suas opiniões, sendo muito comum entre as celebridades;
Blogs corporativos e organizacionais - usados pelas empresas para contactar clientes,
principalmente em busca de opiniões sobre seus produtos; Blogs de gênero - esses blogs
tratam de um assunto específico de domínio do usuário ou grupo de usuários. São os blogs
com a maior frequência de acessos por possuírem conteúdos diversos como notícias,
informativos, variedades, dentre outros. Esta última categoria de blogs é a que os professores
estão começando a utilizar em suas práticas pedagógicas com seus alunos como repertório de
possibilidades da escrita digital.
A informática é uma nova opção, uma decisão do professor frente aos novos rumos
do seu trabalho. O processo de informatização da educação deve ser considerado como meio
de ampliação das funções do professor. Seu papel continuará a ser fundamental nesse
processo, mas não como aquele que transmite o conhecimento e sim como um “mediador”,
aquele que estimula e orienta o aluno a buscar novos conhecimentos. As novas tecnologias
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vêm exigindo do educador novas maneiras de pensamento. Os velhos padrões didáticos não
têm atendido às mudanças que batem à porta da escola e às necessidades dos alunos. À luz
das idéias de Lèvy (1998), as tecnologias da inteligência possibilitam uma transformação da
ecologia cognitiva, pois elas reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo de
seus usuários e modificam seus reflexos mentais. Na medida em que a informatização avança,
certas funções são eliminadas, novas habilidades aparecem e a ecologia cognitiva se
transforma.
Os equipamentos não podem tornar-se elementos de decoração ou estarem na escola
somente para “validar” uma propaganda de que a instituição está acompanhando as mudanças
de seu tempo e, portanto, oferece aulas de informática. Eles precisam estar na escola e fazer
parte das aulas, precisam ser usados como eficiente instrumento pedagógico. O momento
exige que se instale um processo de modernização no processo educacional. E, para isso é
necessário um fortalecimento de ações continuadas para que as novas tecnologias adentrem a
escola e lá sejam aproveitadas em todo seu potencial educativo. E o professor, como elemento
operacional do ensino precisa ser inserido neste processo de forma positiva. Ao mesmo
tempo, o estudo das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação frente a
um sistema de ensino deficitário, tanto ao elemento material quanto ao elemento humano,
precisa ser melhor compreendido e dimensionado. Além disso, a inclusão do aluno como
terceiro elemento neste processo deve ser vista de forma mais ampla do que somente tornar
acessíveis a ele as tecnologias contemporâneas.
Neste século, com as novas invenções tecnológicas, principalmente aquelas voltadas
para a disseminação da informação e facilitação da comunicação, como exemplo a internet, o
processo educativo tem evoluído bastante. Novos espaços e tempos de aprendizagem estão
surgindo e tornando mais dinâmicos e significativos o ensinar e o aprender.
“As vertiginosas evoluções socioculturais e tecnológicas do mundo atual
geram incessantes mudanças nas organizações e no pensamento humano e
revelam um novo universo no cotidiano das pessoas. Isso exige
independência, criatividade e autocrítica na obtenção e na seleção de
informações, assim como na construção do conhecimento”. (ALMEIDA,
2000, p. 12).

A utilização da internet na educação nos faz acreditar numa nova dimensão na
relação de ensino e aprendizagem. No ensino porque o docente terá novos recursos para tornar
sua aula mais atrativa e participativa, e na aprendizagem pela oportunidade que os alunos
terão de buscar novas fontes para a construção do conhecimento. Para MORAN "Com a
internet, as redes de comunicação em tempo real, a TV digital e o celular, surgem novos

3

espaços e tempos no processo de ensino e aprendizagem, que modificam e ampliam o que
fazíamos na sala de aula" (2007, p. 94).
No universo da grande teia mundial de computadores "a internet", as redes sociais
online3 são cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens, e os nossos alunos estão se
inserindo com uma grande frequência nesses meios. É fato que os usuários dessas
comunidades virtuais as utilizam mais frequentemente para diversão e entretenimento, mas a
principal característica delas é a interação, e a educação, especificamente a escolar, não pode
ficar a mercê desse potencial. A escola precisa rever as suas práticas pedagógicas na atual
sociedade da informação e do conhecimento. Nesse contexto:
"os computadores estão propiciando uma verdadeira revolução no processo
ensino-aprendizagem devido, principalmente, a variedade de programas para
auxílio do ensino e da aprendizagem. Entretanto, a maior contribuição do
computador como meio educacional advém do fato do seu uso ter provocado
o questionamento dos métodos e processos de ensino utilizados". VALENTE
(1993, p. 128).

Os principais agentes do processo educativo, professores e alunos, devem andar
"antenados" nas transformações dessa sociedade. Por um lado os docentes aprendendo a
aprender, apropriando-se e inserindo na sua metodologia de trabalho as novas tecnologias da
informação e comunicação (NTIC), aquilo que encanta e atrai os discentes, interagindo mais
com estes e dando espaço aos mesmos, aproveitando seus conhecimentos prévios. Por outro,
os alunos se conscientizando de que as NTIC não se limitam apenas ao lazer e ao
entretenimento e sim à busca e construção de novos conhecimentos, entendendo que através
delas é possível aprender e se tornar um cidadão ativo e crítico transformando de maneira
positiva a sociedade em que vive.
2 - APRENDIZAGEM COLABORATIVA MEDIADA PELO COMPUTADOR
Desse modo, os computadores vêm alterando a paisagem do nosso ambiente social e
intelectual e, sem dúvida, vieram para ficar. Eles têm produzido mudanças nas formas de
aprender e, portanto, no ensino. Não se trata apenas da idéia de estender a capacidade humana
construindo ferramentas que farão parte do trabalho outrora feito por humanos, nem isso é
exclusivo da era da computação. O que de fato acontece é que o resultado desse
desenvolvimento é não só a ampliação do binômio homem/máquina, mas, também, mudanças
3

Aquelas que são um serviço online, plataforma ou site que focam em construir e refletir relações sociais entre
pessoas que compartilham interesses e/ou atividades bate-papo, jogar com os amigos, entre outras funções.
Como exemplos, temos: Facebook, Orkut, Blogs, Twitter etc.

4

na natureza das habilidades intelectuais humanas exigidas para atuar no mundo. “O
computador é um dos recursos que devem ser inseridos no cotidiano da vida escolar, visto que
já estão inseridos no cotidiano de todos nós, mesmo dos que pertencem às classes econômicas
menos favorecidas” (TAJRA: 2000, 140).
À medida que a informatização avança, novas habilidades surgem e abrem
possibilidades de novas relações entre homens e máquinas. Assim, a inteligência é entendida
por Lévy (1998) como um sistema complexo de redes formadas pelos esquemas de
pensamento resultantes da interação de vários fatores: humanos, biológicos e técnicos. São
esses fatores que integram a aprendizagem ou como diz Lévy “ecologia cognitiva”. Nesse
sentido Lévy (1998) define “tecnologia intelectual: oralidade, escrita e informática” como o
conjunto de recursos técnicos que influenciam a cultura e as formas de construção do
conhecimento de uma sociedade.
Nessa perspectiva a informática é uma tecnologia intelectual presente nos contextos
educacionais, seja pelo uso do quadro-negro, do livro didático ou da televisão que pode
funcionar como uma extensão de imaginação. Nossa mente é a melhor tecnologia,
infinitamente superior em complexidade ao melhor computador, pois segundo Moran (2000)
o pensamento complexo é aquele que busca distinguir e unir de modo multidimensional a
realidade: biológica, psíquica e social.
As tecnologias digitais favorecem a construção cooperativa, o trabalho conjunto
entre professores e alunos, próximos física ou virtualmente. Pode-se participar de uma
pesquisa em tempo real, de um projeto entre vários grupos, de uma investigação sobre um
problema de atualidade. Uma das formas mais interessantes de trabalhar hoje
colaborativamente é criar uma página dos alunos, como um espaço virtual de referência, onde
estes vão construindo e colocando o que acontece de mais importante nas aulas, os textos, os
endereços, as análises, as pesquisas, os anseios, as dúvidas, as descobertas, enfim uma
verdadeira teia de informações, construção e reconstrução de conhecimentos.
É importante neste processo dinâmico de aprender pesquisando, utilizar todos os
recursos, todas as técnicas possíveis por cada professor, por cada instituição, por cada classe:
integrar as dinâmicas tradicionais com as inovadoras, a escrita com o audiovisual, o texto
seqüencial com o hipertexto, o encontro presencial com o virtual.
O que muda no papel do professor? Muda a relação de espaço, tempo e comunicação
com os alunos. O espaço de trocas aumenta da sala de aula para o virtual. O tempo de enviar
ou receber informações se amplia para qualquer dia da semana. O processo de comunicação
se dá na sala de aula, na internet, no e-mail, no chat.
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É um papel que combina alguns momentos do professor convencional - às vezes é
importante dar uma bela aula expositiva - com mais momentos de gerente de pesquisa, de
estimulador de busca, de coordenador dos resultados. É um papel de animação e coordenação
muito mais flexível e constante, que exige muita atenção, sensibilidade, intuição e domínio
tecnológico.
Ensinar com a Internet será uma revolução, se mudarmos simultaneamente a forma
de pensar o ensino. Ou seja, segundo Valente (1993), o uso do computador deve ser baseado
na abordagem construcionista onde a ênfase está centrada no pensamento e na criação, no
desafio, no conflito e na descoberta ao invés de permanecer no modelo instrucionista que
enfatiza o ensino tradicional sem provocar conflitos cognitivos. Caso contrário servirá
somente como um verniz, um paliativo ou uma jogada de marketing para dizer que o ensino é
moderno e cobrar preços mais caros nas já "salgadas" mensalidades.
Diante da inovação tecnológica no ensino faz-se mister trabalhar colaborativamente a
fim de que os alunos ampliem seus conceitos de mundo e melhor se relacionem com seus
colegas. Através do trabalho em grupo, o aluno pode gradativamente, aprender a respeitar os
direitos dos outros e a trabalhar junto com os seus colegas para resolver pequenos problemas
e até confiar um no outro. O aluno deve fazer correlações e extrair conclusões a partir dessas
correlações, posicionando-se como sujeito, participando ativamente de um diálogo contínuo
com diversos textos, com outros leitores e com diferentes áreas do conhecimento.
Todavia, o trabalho cooperativo não deve se limitar apenas ao espaço em sala de
aula. Evidências empíricas demonstram o valor do aprendizado cooperativo quando
comparado com o aprendizado individual e de forma virtual. Tem sido grande a quantidade de
interessados no ensino e no aprendizado através da Web. O fator principal para a
aprendizagem baseada na Web é a necessidade de se trazer o treinamento diretamente pelo o
computador, em uma forma “just-in-time” contínua.
A aprendizagem cooperativa mediada pelo computador oferece suporte ao
construtivismo e permite uma participação ativa na construção de conhecimento através da
interação e do acesso à estrutura e a estratégia de construção do conhecimento de outros
participantes ou de um grupo. A utilização de recursos tecnológicos adequados permite a
coordenação de tarefas em grupo, verificando o rastro das interações dos alunos com os
materiais de estudo e com os demais alunos. Essa coordenação ajudará o professor a analisar
o processo de construção de conhecimento dos alunos.
A aprendizagem colaborativa exige um formador que possua um perfil diferente do
professor que tem atuado há décadas. Os professores e alunos poderão compartilhar os
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recursos materiais e informacionais de que dispõem. Os professores aprendem ao mesmo
tempo em que os alunos. O novo papel dos professores é a difusão dos conhecimentos. Deve
estar provocando o educando a aprender e a pensar.
Em ambientes de aprendizagem colaborativa é muito comum a ocorrência de alunos
se auto-ajudando e os ambientes tornam-se mais dinâmicos e ativos. Os alunos que se
sobressaem pelo uso da tecnologia costumam ajudar àqueles que estão com dificuldades. As
aulas expositivas perdem espaços para os trabalhos corporativos e o estímulo para isso é uma
forma de comunicação voltada para a realidade atual.
A utilização da informática, de forma positiva dentro de um ambiente educacional
colaborativo, irá variar de acordo com a proposta que está sendo utilizada em cada caso e com
a dedicação dos profissionais envolvidos. É muito importante que as pessoas incorporadas
nestes projetos estejam dispostas aos novos desafios. Os alunos ganham autonomia nos
trabalhos, podendo desenvolver boa parte das atividades sozinhos, dentro de características
pessoais.
Atendendo de forma mais nítida ao aprendizado individualizado, existe de fato um
respeito pelo desenvolvimento individual. Os alunos ficam mais motivados e tornam-se mais
criativos em função da grande possibilidade de ferramentas disponíveis nos softwares. A
curiosidade é outro elemento que é bastante aguçado com a informática, visto que é ilimitado
o que se pode aprender e pesquisar com os software e sites disponíveis.
3. A TRAJETÓRIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
ARACAJU NA OFICINA "EDUBLOGS: BLOGS EDUCATIVOS"
No período de setembro a novembro de 2011, sessenta docentes iniciaram sua
participação no curso de Tecnologia Educacional denominado Oficina Edublos "Blogs
Educativos" oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, através do seu
Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE). A oficina teve como objetivo capacitar os docentes
para a criação e publicação de Blogs como repertório de possibilidades da escrita digital em
sua prática pedagógica. Divididos em duas turmas de trinta professores cursistas, em turnos
matutino e noturno, com uma carga horária de 30h; a metodologia aplicada foi
semipresencial, com encontros presenciais durante os meses da capacitação no laboratório de
informática do NTE municipal, e atividades a distância, por meio do grupo de discussão
online.
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Durante as etapas da Oficina, os docentes conheceram as características de um blog,
visitaram blogs de professores e escolas, leram textos e refletiram sobre a importância dos
blogs na aprendizagem e na comunicação, criaram um blog e foram orientados de como
administrá-lo, participaram de discussões teóricas no grupo de discussão online acerca da
importância da rede social blog na prática pedagógica e receberam orientações de como
trabalhar com blogs no cotidiano da sala de aula.

Professores na Oficina Edublogs. Foto: NTE-AJU.

Na parte final da oficina, os professores que concluíram, num total de vinte e quatro,
ou seja, 40% dos inscritos, apresentaram seus blogs criados.

Professora apresentando seu blog. Foto: NTE-AJU.

A imagem a seguir traz um exemplo do uso da rede social blog na prática
pedagógica de uma professora cursista com seus alunos do 5º ano de uma escola da Rede
Municipal de Ensino de Aracaju.
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Blog da Prof. Gleici. Flor do Lírio. Disponível em
http://profgleiciflordolirio.blogspot.com.br/2012/04/ativ
idade-1-da-prof-gleicimara.html#comment-form,
acesso 04 de julho de 2012.

Na imagem do blog, está explícita uma atividade em que a professora da turma
inseriu uma foto sobre as condições precárias de limpeza do banheiro da escola e levantou
através de um post a seguinte questão: "Após observar a imagem acima, escreva algumas
linhas comentando o que você acha dessa situação, você concorda? o que poderia ser feito
para mudar essa imagem? O que você se propõe a fazer na sua escola caso se encontre dessa
forma?". No momento da pesquisa ao site da docente, foi observado que quatorze
comentários foram feitos pelos alunos, dentre eles destacamos: "Não concordo, essa situação
é de falta de higiene eu acho isso horrível. Se você eu faria o máximo para ajudar e digo lixo
é no lixo não no chão. Eu limparia ou eu comunicava a diretora para cuidar dessa
imundice". ALUNA DO 5º ANO.
Fica evidente que é possível trabalhar as novas tecnologias da informação e
comunicação no âmbito escolar, em específico a rede social blog. Novos espaços de interação
e colaboração se abrem, ampliando a sala de aula, do real para o virtual. O docente tem a
oportunidade junto com seus pares, os alunos, de trabalhar os conteúdos de sua área específica
através da inserção de textos, imagens, vídeos e outros gêneros, como também temas
transversais, como o exemplo citado do blog da professora, promovendo em sua prática
pedagógica a cultura da escrita digital.
Trabalhar pedagogicamente o computador e a internet em sala de aula, não significa
informatizar o ensino e torná-lo mais atraente, é incorporar na comunidade escolar uma
mudança significativa, mudança esta de atitude, onde o aluno não mais atue com um ser
passivo esperando pelo professor e este reveja o seu papel como educador, procurando atuar
como um mediador na busca e construção de novos saberes por parte de seus aprendizes por
meio das mais variadas fontes para a aquisição do conhecimento.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso computador, portanto, constitui uma ferramenta que possibilita o trabalho
colaborativo e permite algumas considerações sobre sua utilização no suporte à interação e à
aprendizagem.
Dentre os aspectos levantados, pode-se inferir que os blogs são muito utilizados
pelos professores e alunos para esclarecer dúvidas, enviar e receber tarefas, trabalhos e avisos.
Assim, os alunos podem participar das tarefas dos outros, fazendo comentários e interagindo
constantemente. A intervenção do professor, considerando a utilização destes recursos, pode
ocorrer de modo a fornecer pistas e questionar posições e estratégias, promovendo
perspectivas de uma análise mais crítica por parte dos alunos sobre a situação.
A interação social denota a importância da relação entre indivíduo e ambiente na
construção dos processos cognitivos, ou seja, o aluno é ativo no seu próprio processo de
conhecimento, podendo levar a novas perspectivas de análise do problema e,
consequentemente, a capacidade de criar novas soluções. Assim, pode-se buscar um ensino de
relação a partir das atividades coletivas e sociais como um "desafio" para a construção do
conhecimento.
É preciso que não se entenda a interação como um mero processo de troca, mas
como um processo dialético de interferência e de produção de mudanças mútuas. Desta forma
é possível perceber que as tecnologias da informação e comunicação propiciam todas as
formas de interação quando usadas para um fim educativo.
Nesse sentido, os blogs fazem com que alunos e professores compartilhem as
informações de forma atraente. Com isso convida a um feedback sobre seus pensamentos,
ideias e reflexões. Pode-se destacar dessa possibilidade de aprendizagem – Blog – se dá pelos
propósitos pedagógicos bem definidos e explorados no processo educacional.
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