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RESUMO2 
O objetivo do trabalho é mostrar que o blog como ferramenta virtual possibilita ensinar 
os conteúdos de forma mais interativa e colaborativa. Tal proposta de atuação é baseada 
nos objetivos do PIBID e acredita-se que toda escola deve proporcionar um ensino 
atualizado que absorva as tecnologias da informática. A experimentação, o trabalho em 
grupo e o uso de blog na realização de oficinas on-line são focos de discussão do 
trabalho. O blog Clube Ciência surgiu da necessidade de ampliar a comunicação com 
os alunos do Colégio Estadual Adélia Rossi Arnaldi – EFM e bolsistas do PIBID, para 
aprofundar a produção teórica e divulgar amplamente os resultados do projeto. O blog 
tem atuado como veículo de informação, isto é, além das instruções contidas para 
execução das atividades, a possibilidade de inserção dos trabalhos direciona o aluno 
para a pesquisa de forma ordenada. O resultado da experiência é satisfatório, pois criou-
se a necessidade de elaborar relatórios e efetuar mais leituras. Esse recurso midiático 
não foi inserido no grupo a fim de propiciar apenas o funcionamento do projeto. É 
também para focar a intenção formativa do PIBID e compreender a profundidade da 
transformação que essa atividade proporciona para a formação inicial dos professores. 
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INTRODUÇÃO 

 
No mundo atual a tecnologia permeia todos os setores da sociedade e o grande 

crescimento acelerado de novas tecnologias caracteriza o século XXI como o século do 

conhecimento e da informação. A cada dia que passa, a disponibilidade de recursos 

tecnológicos como as Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) invadem mais e 

mais os espaços e atividades voltadas ao processo educacional. Neste mundo em 

constantes transformações, as mudanças radicais fazem parte de nosso dia-a-dia, 

mudanças essas que geram profundas transformações no nosso cotidiano e inúmeras 

evoluções sociais. Ao olhar de maneira mais profunda e crítica a nossa história, são 

visíveis as transformações ocasionadas pelo rápido avanço da tecnologia e sob a égide 
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dessa revolução tecnológica, para Saviani (2003) a escola tem o papel de possibilitar o 

acesso das novas gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber científico Nesse 

contexto o educador precisa atuar como mediador, transformando as informações em 

conhecimento de modo a proporcionar um ensino atualizado que absorva as tecnologias 

da informática. Os inúmeros meios de comunicação oferecidos pelo ciberespaço 

revelam-se ambientes favoráveis à aprendizagem com alto grau de interatividade, troca 

de informações, conhecimento e habilidades (BARRO et al., 2008). Nessa perspectiva a 

utilização de blogs como ferramenta virtual no Ensino de Ciências permite romper com 

a passividade do educando, tornando-o um construtor de conhecimento juntamente com 

o educador. 

Os mecanismos de informação e comunicação oferecidos pelos blogs 

proporcionam grande autonomia ao usuário como produzir, interpretar e criar. 

Considerando-se que a maioria dos alunos que hoje frequentam a Educação Básica é 

fascinada por tecnologia, por ser uma geração que já nasceu em meio a diferentes 

recursos tecnológicos, sente-se totalmente à vontade e ambientadas a esse universo. 

Pode-se afirmar que, a velha fórmula do livro didático ilustrado parece não fazer sentido 

para uma geração de jovens habituados a uma realidade onde tudo muda o tempo todo, 

numa velocidade avassaladora.  Feijó (2012) afirma: 

 

Para quem aprendeu o alfabeto ao mesmo tempo em que, no colo dos pais, 

brincava com o mouse do computador, abrindo uma série de janelinhas 

repletas de sons, movimentos e estímulos, folhear um livro impresso parece 

algo pré-histórico. É por isso que nós, professores, temos que estar 

preparados para fornecer aos nossos alunos novas abordagens sobre velhos e 

indispensáveis temas (FEIJÓ, 2012, p. 7). 

 Mas qual a vantagem da utilização de blogs como recurso midiático no Ensino 

de Ciências? Existem vários pontos a favor de sua utilização no processo educacional 

como: amplo espaço de publicação, facilidade de acesso ao material, interatividade 

autor-leitor, ludicidade, cognitivismo, pesquisa de forma ordenada e também, a 

aculturação dos conhecimentos. 

Feitas essas considerações, podemos afirmar que o objetivo do trabalho é 

descrever a criação do Blog denominado Clube Ciência como ferramenta de 

aprendizagem do conteúdo de Ciências Físicas e Químicas pelos alunos do Colégio 
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Estadual Adélia Rossi Arnaldi – EFM que integram o programa denominado PIBID 

(Programa Institucional de Iniciação à Docência) da CAPES (Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Porém antes, discute-se a 

potencialidade desse recurso midiático 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
O termo blog surgiu da abreviação de weblog, original do inglês que significa 

registro eletrônico. Surgiu em 1999, criado pelo norte-americano Evam Williams. Trata-

se de uma página pessoal na internet semelhante a um diário onde o blogueiro, assim 

chamado o proprietário do blog, registra em forma de textos os mais variados assuntos. 

Também há registro na literatura referências que atribuem a criação do primeiro weblog 

a Tim Maters Lee, criador da Web (GOMES E SILVA, 2006 apud SILVA, 2009). A 

autora ainda argumenta que, apesar de não ser um consenso, o termo weblog teria sido 

criado por John Barger, por volta de 1996. Apesar dessas controvérsias, o blog surgiu na 

mídia virtual como um gênero emergente, absorvido rapidamente por jovens e adultos 

que o empregam com finalidades profissionais e pessoais. 

Gomes e Silva (2006) apud Oliveira et al. (2011) distinguem “blogs 

educacionais” ou “edublogs” de “blogs escolares”. Nessa classificação, os autores 

caracterizam o primeiro tipo como mais abrangente, uma vez que integra todos os blogs 

com potencialidades de utilização educativa, enquanto que blogs escolares são aqueles 

criados e mantidos por professores e/ou alunos, com finalidades relacionadas ao 

contexto escolar. 

Segundo Oliveira et al. (2011), os edublogs podem ser descritos como “recurso 

pedagógico” e também como “estratégia pedagógica” e fazem uma distinção entre 

ambos descrevendo as características. Assim como recurso pedagógico os edublogs se 

caracterizam em: 

- Espaço de acesso à informação especializada: é considerado pelo professor 

como fonte de informação relevante para sua disciplina; sendo alheio à escola. 

- Espaço de disponibilização de informação por parte do professor: criado e 

dinamizado pelo próprio professor, consiste em espaço para abordagem de conteúdos e 

outros aspectos relacionadas à sua disciplina. 
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Já como “estratégia pedagógica”, os blogs assumem outras formas, sendo as 

principais: 

- Portfólio digital e diário de aprendizagem: como portfólio digital, os alunos 

têm papel fundamental na criação e dinamização dos blogs por meio de postagem de 

trabalhos acadêmicos. Já como diário, as postagens são as reflexões sobre 

aprendizagens nas realizadas nas aulas. 

- Espaço de colaboração e debate: o espaço é destinado para a postagem das 

mensagens e também comentam mensagens postadas por outros usuários. 

- Espaço de comunicação: se constitui não apenas como ferramenta de 

publicação, mas também de comunicação, o que permite o desenvolvimento de 

competências e domínios da comunicação escrita. 

Senra e Batista (2011, p.3) citando Guttierrez (2004) afirmam que o que 

distingue “os weblogs das páginas e sítios que se costuma encontrar na rede é a 

facilidade com que podem ser criados, editados e publicados, sem a necessidade de 

conhecimentos técnicos especializados”.  

Recentemente várias pesquisas e pesquisadores interessados no assunto têm 

estudado o fenômeno blog e sua utilização instrucional. No exterior, Tiscar Lara, 2005; 

Fumero, 2005; Sáez Vacas, 2005; Estalella, 2005; Barujel, 2005; Orihuela, 2006; 

Martindale e Wiley, 2004; Baltazar e Aguaded, 2005; Carvalho et al., 2006; Gomes e 

Silva, 2006, entre outros. No Brasil, Gutierrez, 2005; Komesu, 2005; Oliveira, 2006; 

Kerckhoff, 2004, entre outros (LANZA, 2007; SILVA, 2009).  

Em se tratando do Ensino de Ciências, Barro e seus colaboradores (2008) 

afirmam que é muito tímida a quantidade de trabalhos focados na utilização do blog 

educacional, tanto no âmbito nacional, como internacional. No entanto, citam dois 

trabalhos dignos de nota, que são: Blog, wiki e mapas conceituais digitais no 

desenvolvimento de projetos de aprendizagem com alunos do ensino fundamental 

(DUTRA et al., 2006) e Blogs para a aprendizagem de física e química (MORESCO; 

BEHAR, 2006). 

Para Gutierrez (2003), “os blogs possuem historicidade, preservam a construção 

e não apenas o produto (arquivos); são publicações dinâmicas que favorecem a 

formação de redes” (SENRA; BATISTA, 2011, p.5). Outra grande vantagem do uso do 

blog na educação é a facilidade com que o professor pode efetuar intervenções, 
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corrigindo e orientando todas as postagens, sem o limite de tempo imposto pela sala de 

aula, e da mesma forma o aluno pode realizar suas atividades no seu ritmo, conforme 

sua agenda e disposição. Desta forma o estudante amplia sua liberdade de expressão, 

embora necessitando da ciência de que, uma vez postados, os seus comentários poderão 

ser vistos por todos, sem que possa controlar. Este fato aumenta a responsabilidade do 

professor blogueiro por tudo o que estiver publicado, bem como a do aluno que 

participa (SENRA; BATISTA, 2011). 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO  

Criar um blog não é muito difícil, muitos provedores não cobram sua 

hospedagem o que torna o acesso possível à maioria das pessoas. Para a construção do 

blog, inicialmente buscou-se por meio de pesquisas na internet um formato de blog que 

comportasse bem o trabalho a ser desenvolvido.  

O resultado da pesquisa apontou como melhor formato de blog a disponibilizada 

pelo blogger pelos seguintes motivos: fácil atualização; total controle sobre o conteúdo 

e interface; acessibilidade; postagens individuais e ou coletivos com identificação do 

usuário; ferramentas de edição de textos, imagens, vídeos, template, layouts, gadgets, 

tags, arquivos entre outros serviços disponibilizados pelo servidor. Após a escolha do 

provedor iniciou-se então as etapas para a construção do blog, que podem ser divididas 

em: 

1a - Escolha do tema a ser trabalhado 

Quando se pensa em construir um blog primeiramente o usuário deve ter em 

mente, sobre o que irá escrever. Como a proposta do trabalho foi o desenvolvimento de 

relatos experimentais realizados no laboratório da escola, ficou estabelecido então o 

nome do blog como “Clube Ciência”, nome este sugerido pelos bolsistas que 

participam do programa PIBID. 

2a - Endereço eletrônico do blog 

A URL (Uniform Resource Locator) em português significa Localizador 

Universal de Recursos, nada mais é que o endereço eletrônico do blog. Nessa etapa, o 

nome escolhido para o blog deve estar acompanhado com o final da URL 

(blogspot.com) que é o domínio onde o blog será hospedado. Assim o endereço 
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eletrônico do blog dos alunos de Ciências do Colégio Estadual Adélia Rossi Arnaldi – 

EFM ficou estabelecido como clube-ciencia.blogspot.com. 

  3a - Apresentação do blog (Template) 

Uma vez definidos o tema e o endereço eletrônico, a escolha de um bom 

template é fundamental na aparência de um blog. O template nada mais é que a 

aparência visual de um blog, e sua escolha se deve ajustar ao assunto abordado no 

mesmo. Por exemplo, o blog trabalhado nesse artigo está situado na disciplina de 

Ciências, assim o template escolhido está voltado à área de Ciências. Inicialmente a 

preocupação dos construtores do blog foi a adequação do visual que pudesse agradar e 

ao mesmo tempo, atrair a atenção dos alunos do Ensino Fundamental.   

4a - Escolha dos Widgets (interface gráfica) 

Definido a escolha do template, o blog precisa ser funcional. O blogger 

apresenta uma variedade de Widgets que podem ser instalados de acordo com a vontade 

do usuário. Os Widgets são os itens que compõem a interface gráfica do blog como: 

janelas, botões, menus, barra de rolagem entre outros componentes disponibilizados 

pelo blogger. Em outra definição, os Widgets são pequenas janelas que ficam no 

desktop que tem por objetivo entreter, informar e divertir. Nesse contexto, inicialmente, 

optou-se pela não instalação dos componentes gráficos pelos bolsistas, mais sim em 

deixar que os próprios alunos os instalassem a fim de propiciar a interação e 

familiarização com o blog.  

5a - Posts (publicação) 

Para finalização no processo de construção do blog, buscou-se decidir a autoria 

das futuras postagens que seriam produzidas pelos alunos do Ensino Fundamental 

integrantes do programa PIBID/Ciências. Inicialmente decidiu-se permitir somente a 

função de autor aos alunos, cuja modalidade permite o acesso à janela de postagens. 

Entretanto, essa modalidade não permitia ao aluno interagir com as funcionalidades 

oferecidas pelo blog. Assim, passou a função de administrador também aos alunos e tal 

procedimento permitiu que todos os alunos e bolsistas tivessem acesso à totalidade dos 

recursos oferecidos pelo blog. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
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O blog Clube Ciência foi aplicado como ferramenta de aprendizagem nos 

conteúdos de Ciências Físicas e Químicas em duas turmas da 9º anos do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Adélia Rossi Arnaldi - EFM, da cidade de Paranavaí, 

Estado do Paraná. A metodologia dessa estratégia de ensino fez parte das atividades 

regulares dos alunos que participam do projeto PIBID. Ao longo de cada atividade 

experimental realizada no laboratório da escola, os alunos foram estimulados através do 

blog a produzir textos na forma de posts, que são os relatos das atividades experimentais 

realizadas durante as aulas do PIBID. 

 Inicialmente, na primeira etapa do projeto os alunos receberam orientações 

específicas dos bolsistas com o auxílio de um tutorial, sobre a criação e montagem de 

blogs com postagens simples de textos e de imagens. O procedimento para as postagens 

foi apresentado e explicado utilizando um modelo de um relato experimental feito com 

os alunos no laboratório da escola, apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Estrutura do editor de postagem do blog apresentando três zonas principais: no topo da página 
com titulo do texto a ser postado; abaixo do título encontra-se a barra de menus secundários para a 
edição dos textos, imagens e vídeos; e a zona principal responsável pela edição de texto. 

 

Na segunda etapa do projeto os alunos foram divididos em dois grupos com 

igual número de componentes e cada grupo teve à disposição um notebook e uma 

máquina fotográfica como recurso para a elaboração dos relatos experimentais. Após a 

divisão dos grupos e a realização das atividades experimentais, os alunos foram 

orientados pelos bolsistas a elaborar os posts tendo como modelo os relatórios 
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científicos da área de ciências. Para manter a comunicação entre os bolsistas e alunos 

criou-se um e-mail voltado para o projeto, os alunos com maior facilidade de manuseio 

dos recursos oferecidos pelo e-mail como anexar documentos e envio de imagens entre 

outras ferramentas tecnológicas, se tornaram monitores e auxiliaram àqueles que ainda 

apresentavam maiores dificuldades. 

Todos os relatos experimentais elaborados pelos alunos, antes de serem postadas 

no blog foram redirecionadas ao endereço eletrônico pessoal dos bolsistas e orientadora 

do projeto para as devidas correções.  Após esse procedimento, as produções dos alunos 

foram encaminhadas ao endereço eletrônico da turma para serem postados no blog. A 

Figura 2 apresenta um dos relatos experimentais desenvolvidos pelos alunos do ensino 

fundamental na forma de post. 

 

Figura 2. Página inicial do blog apresentando em seu corpo de texto, os relatos experimentais 
desenvolvidos pelos alunos do Ensino Fundamental. 

 
O uso do blog como recurso midiático na disciplina de Ciências muito 

contribuiu para a aprendizagem significativa e colaborativa dos alunos. Seu uso revelou-

se uma estratégia muito positiva, pois muitos alunos se sentiram motivados a produzir 

mais relatos para serem postados no blog. Diante de tanta motivação, os alunos criaram 

um site para divulgação do blog (Figura 3) no intuito de mostrar aos demais colegas 

que não participam do projeto, suas produções, relatos e curiosidades do programa. 
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Assim, as utilizações dos blogs na educação podem contribuir para o 

desenvolvimento de diversas competências, como: pesquisa, seleção de informação, 

produção de texto escrito, poder de síntese, domínio de serviços e ferramentas da rede. 

São apenas algumas das diversas capacidades associadas aos projetos de criação de blog 

dentro da circunstância escolar. 

 
Figura 3. Site denominado Clube Ciência desenvolvido pelos alunos do Ensino Fundamental com a 
finalidade de divulgação do blog. No topo do site estão os links para os relatos experimentais e abaixo 
está uma pequena descrição dos experimentos 

 

A utilização do blog como meio de comunicação e de construção de 

conhecimento químico possibilitou neste período, uma ampliação das aulas além de 

seus momentos presenciais, mostrando-se como ferramenta de interação importante, 

capaz de instigar os alunos para a postagem das dúvidas, durante os momentos de 

realização das tarefas escolares. Este resultado está de acordo com os apontamentos 

efetuados por Barro et al. (2008) em seu trabalho sobre blogs na educação em Química, 

cujo ambiente de sala de aula foi ampliado com a utilização do blog. 

Além disso, como afirmam Fraga et al. (2011), uso do blog, por seu caráter 

interativo e dinâmico, possibilita a inserção de múltiplos recursos, como vídeos, 

imagens, hipertextos. Além disso, representa uma alternativa de recurso didático ao 

professor que pretende ampliar sua prática docente além dos limites que ele encontra ao 
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usar apenas o livro didático. Isso pode ser válido também para outras tecnologias de 

informação, que, de igual modo, favorecem a abordagem da ciência como atividade de 

caráter investigativo e contextualização da produção do conhecimento no espaço e no 

tempo. Fraga et al. (2011), continua afirmando que o blog não pode resolver todas as 

questões relativas ao ensino-aprendizagem em ciências, mas apresentá-lo como uma 

ferramenta potencialmente auxiliadora, uma alternativa tanto com fins pedagógicos 

como didáticos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho concentrou-se na elaboração, aplicação e avaliação de blogs como 

meio de apoio às atividades de uma disciplina de comunicação científica introduzidas 

nas aulas do PIBID para a melhoria do aprendizado dos alunos e, além disso, inovar a 

metodologia usada para com os mesmos. A construção dos blogs, baseada nas sugestões 

do trabalho de Browntein e Klein (2006) apud Barro et al. (2008), mostrou-se um 

caminho enriquecedor, pois permitiu uma construção mais próxima das necessidades da 

proposta de ensino que a disciplina assim exige. 

Notadamente, as avaliações do uso dos blogs por parte dos estudantes sugerem 

boa aceitação e mostram-no como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial de 

fácil utilização, e que pode contribuir na interação professor/aluno por meio da 

mediação em qualquer dia e horário. O blog permitiu efetuar uma avaliação mais eficaz 

das tarefas, oportunizando todos os alunos a refazerem suas atividades, elaborar 

comentários e relatórios das atividades experimentais e tendo liberdade de expressar 

seus pontos de vista sobre determinado conteúdo.  

Assim, pode-se afirmar que o blog Clube Ciência é uma alternativa para buscar 

a inovação nas aulas de Ciências/PIBID, com o objetivo de fascinar, entreter, e com 

uma tarefa primordial: educar.  
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