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A escola e os meios de comunicação têm contribuído historicamente na 
reprodução da ordem social dominante. No entanto, assim como existem práticas e 
discursos escolares que reproduzem uma determinada visão de mundo como uma única 
possibilidade, também existem outras que se abrem para a construção do novo.  

Trafegar pelo mundo virtual é, hoje, uma realidade que inicia cada vez mais 
cedo e com maior freqüência nos ambientes escolares. Investe-se cada vez mais em 
oportunidades para o acesso do educando a Internet. Os recursos e ferramentas 
disponíveis para melhorar o aproveitamento das tecnologias digitais na sala de aula são 
cada vez maiores. Contudo, o uso da rede é, ainda, muito recente na escola pública e o 
grande desafio, para os educadores que utilizam as tecnologias digitais em sua prática 
docente, é fazer com que os alunos nela naveguem com qualidade e senso crítico. A 
orientação e o acompanhamento do professor são muito importantes neste sentido. 

O trabalho com blogs como ferramenta de apoio à aprendizagem de Física e 
Química1, tem como objetivo possibilitar a aprendizagem dessas disciplinas. A partir da 
criação de blogs educacionais o aluno poderá pesquisar, analisar, refletir e buscar 
soluções para resolver problemas, ao mesmo tempo em que se apropriar das tecnologias 
digitais. Este estudo também possibilita a interação entre os sujeitos, o trabalho 

                                                 
1 Os blogs http://fisicaporquenao.zip.net e http://quimicaparaoenem.zip.net funcionam como oficinas e 
disponibilizam links para os blogs dos alunos. O conjunto de blogs forma uma comunidade virtual 
voltada à aprendizagem de Física e Química. 



cooperativo2 e colaborativo3, formando uma rede de novos conhecimentos, que ao 
serem publicados, partilhados e analisados entre os alunos autores, poderão desenvolver 
a auto-estima e a autonomia.  

De acordo o site NoOlhar.com (2005)4, o blog é um registro publicado na 
Internet relativo a algum assunto organizado cronologicamente. O blog torna-se um 
espaço educacional privilegiado, pois permite a reflexão sobre a leitura e a escrita do 
que é postado pelo autor, bem como sobre as mensagens postadas pelos visitantes, que 
colaboram e cooperam formando uma comunidade aberta e receptiva. Desta forma, são 
ampliadas as possibilidades de um diálogo mais autêntico e profundo com outras formas 
de saber, outros pontos de vista, favorecendo a interdisciplinaridade5, ajudando a 
construir redes sociais e redes de saberes. 

Em sala de aula, os blogs servem para registrar os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos durante os projetos de estudo, sendo possível enriquecer relatos e textos 
com links, fotos, sons e ilustrações. Elaborando blogs, desenvolve-se o hábito de 
registro e divulgação de descobertas e boas iniciativas. È uma ótima estratégia para 
desenvolver a criatividade e dar oportunidade de expressão ao estudante. O uso de blogs 
no processo de aprendizagem pode abrir novos canais de comunicação entre professores 
e alunos, alunos e comunidade, alunos e o mundo, incentivando o convívio e a 
aprendizagem dos conhecimentos curriculares e das tecnologias digitais.  

Nesta concepção, se torna necessário salientar a importância da utilização de 
blogs no processo de aprendizagem, tendo em vista as possibilidades de comunicação e 
interatividade que permitem. O blog é uma nova modalidade de leitura e de escrita, um 
novo meio de produção de conhecimento e de compartilhamento de informações.  

A metodologia adotada, neste estudo, potencializa as interações interindividuais, 
permitindo que o aprendiz, através do trabalho em equipe, se aproprie de conhecimentos 
tecnológicos e científicos.  

Esta metodologia considerou a idéia de comunidade virtual trazida por Lemos 
(2004), o conceito de interação na perspectiva piagetiana, a facilidade de construção e 
atualização dos blogs e suas vantagens comunicacionais. A partir destes pressupostos, 
foi proposto aos alunos da turma 102, 103, 201, 302, 303 e 304 do Instituto Estadual de 
Educação Ernesto Alves, de Rio Pardo, a criação de blogs educacionais, voltados aos 
conteúdos curriculares de Física e Química.  

Os alunos, a partir da orientação das professoras, se organizaram em grupos 
distintos, pesquisando sobre os assuntos enfocados, elaborando textos ilustrados e 
assumindo a edição dos seus blogs. Este trabalho deu origem a uma rede de blogs 
educacionais de Física e Química. Esta rede de blogs formou duas comunidades 
virtuais, onde os blogs http://fisicaporquenao.zip.net/ e http://quimicaparaoenem.zip.net 
são os pontos de encontro. Neste espaço virtual os alunos verificam tarefas, notícias, 
recados, encontram links para sites relacionados com a Física e a Química e, também, 

                                                 
2 Segundo Piaget (1973, p. 22), cooperação significa operações efetuadas em comum ou em 
correspondência recíproca. Para Niquini (1997, p.20), o comportamento cooperativo inclui não só a ação 
de um grupo de pessoas para uma meta comum, mas também a ajuda mútua necessária para atingir o que 
deseja. 
3 Segundo Niquini (1997, p. 20), colaboração é toda configuração situacional, na qual duas o mais 
pessoas empenham-se para conseguirem uma recompensa comum, sem que os participantes devam agir 
necessariamente juntos.  
4 Disponível em: http://www.noolhar.com/tecnologia/235958.html.  Acessado em 18/10/05. 
5 Segundo Jantsch e Bianchetti( 1995, p. 64), a interdisciplinaridade consiste na transposição, no 
deslocamento de um sistema  construído para outro. Tem sua base na própria gênese e no funcionamento 
da própria produção do saber, e não se funda na busca de alguns elementos comuns que deveriam ser 
descobertos para se chegar a uma espécie de denominador comum, ou a uma unidade global.  



links para todos os blogs que integram as comunidades. Através desta rede, cada aluno 
pode interagir com o professor e demais colegas, postando conteúdo, imagens, 
comentários e enviando mensagens. Cada blog pode ser considerado um laboratório de 
vida, um atelier ou um seminário maiêutico6, onde se pode sistematizar um assunto, 
organizando-o de acordo com as necessidades específicas do grupo, refletir e trocar 
idéias com outros sujeitos, construindo conhecimentos, segundo a concepção 
interacionista e construtivista de Jean Piaget.  

Na fase final do trabalho com blogs, os alunos realizaram um seminário de 
apresentação, com a participação de todos os sujeitos envolvidos. A partir deste 
seminário, eles avaliaram o que foi feito e postaram suas conclusões em seus 
respectivos blogs. Disponibilizou-se no blog http://fisicaporquenao.zip.net, um 
instrumento de coleta de dados, que foi respondido pelos alunos envolvidos no estudo. 
A seguir apresenta-se uma postagem/registro no blog referente à avaliação realizada por 
um grupo e as conclusões deste estudo.  

Postagem do grupo <http://_einstein_ki_viaje.zip.net> 

”Achei muito importante para o nosso aprendizado..Pois nao se estuda apenas com 
livros,mas tambem e preciso fazer outros tipos de trabalho para abrir novos caminhos 
em nosso conhecimento. Tinha dificuldades na materia de fisica,mas depois de realizar 
este trabalho passei a ter mais facilidade ja que e um trabalho diferente e no mundo de 
hoje o computador e a internet facilitam a vida das pessoas e essa ajuda influi tambem 
na educacao.Acho que e muito interessante trabalhar em grupos para que varias 
pessoas possam dividir suas opinioes.Depois de elaborar este,sou capaz sim..Mas antes 
nao. Sim.Pois o mundo de hoje vive em torno da tecnologia e para os estudantes e 
preferivel ler,escrever e estudar a partir dos blogs. Sim.Pois assim tambem outros 
alunos podem estudar a partir de nossos blogs.Sim.Porque alem de estarmos 
estudando,estamos nos atualizando conforme o mundo tcnologico anda.E tambem 
porque temos sempre a mao os conteudos mais importantes.”  

Concluí-se, com este estudo, que o uso de blogs educacionais agradou a maioria 
dos sujeitos envolvidos, tanto alunos como professores, pois possibilitou de forma 
interdisciplinar a aprendizagem de Física, Química, Informática e Língua Portuguesa. A 
metodologia torna as aulas diferentes, mais agradáveis e significativas, fugindo do 
método tradicional de ensino e adotando uma aprendizagem fundamentada no 
interacionismo piagetiano.  

Os blogs educacionais podem ser usados de distintas formas, tendo como base 
diferentes concepções teóricas. Entretanto, o que diferencia este estudo é justamente a 
metodologia utilizada, que adota como base os pressupostos teóricos piagetianos. 

Os blogs, se usados de maneira correta, favorecem a construção do 
conhecimento, a partir do trabalho em grupo, pois são ferramentas que permitem a 
interação entre os sujeitos.  

 Os blogs são excelentes ferramentas comunicacionais, pois oferecem aos alunos 
uma nova e eficaz forma de comunicação, onde é possível expressar opiniões, refletir 

                                                 
6 Segundo Ferreira (1999), maiêutico significa um processo dialético e pedagógico socrático, em que se 
multiplicam as perguntas a fim de obter, por indução dos casos particulares e concretos, um conceito 
geral do objeto em questão. 



sobre o que está sendo estudado, trocar idéias, conviver em grupo e construir 
conhecimentos.  

Constatou-se que a falta de conhecimentos prévios de informática dificulta a 
edição dos blogs, tornando o trabalho cansativo, porque o aluno deve se apropriar ao 
mesmo tempo dos conhecimentos tecnológicos e científicos. 

Concluí-se, assim, que os blogs são ferramentas eficazes para alcançar bons 
resultados escolares e também para desenvolver habilidade e competências necessárias 
na sociedade atual, como a capacidade de cooperar e colaborar. O trabalho com blogs 
vem de encontro às necessidades do próprio aluno, pois é ele que pede e sugere formas 
inovadoras de ensinar e aprender. Neste tipo de metodologia, a troca de idéias é 
constante, permitindo uma maior aproximação entre os sujeitos e melhorando as 
relações interindividuais, aumentando conseqüentemente a auto-estima e autonomia. 
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