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1. Introdução 

 

A relevância das Tecnologias de Informação e Comunicação na educação tem sido 

debatida por diversos autores, através de relatos de experiências e de abordagens teóricas 

(MORAN, 1997; GOMES, 2005; GOMES, 2007; COUTINHO e BOTTENTUIT JUNIOR, 

2007; ROSADO e BOHADANA, 2007; SILVA, 2008).  

 Considerando o alto potencial educacional da Internet, este trabalho visa apresentar o 

uso dessa ferramenta como estratégia e recurso no ensino de ciências, com base nas 

características dessa rede, nos relatos de diferentes pesquisadores sobre o tema e nos 

resultados práticos obtidos através da criação e manutenção do blog do Polo de Educação a 

Distância de Nova Friburgo. 

 Atualmente, o Polo EAD de Nova Friburgo funciona no CIEP 124 - Licínio Teixeira e 

oferece os cursos de graduação semipresenciais de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura 

em Ciências Biológicas, diplomados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
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como parte das atividades do Consórcio CEDERJ e do Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB)1.  

 O blog do Pólo foi criado no segundo semestre de 2010 como parte do projeto de 

iniciação científica O blog como ferramenta de inovação tecnológica na educação a distância 

e pode ser acessado no endereço:  http://polofriburgo.wordpress.com. 

 

2. As características da Internet 

 

Surgida da união entre redes anteriores, sendo a principal delas a ARPANET 

(GOETHALS, AGUIAR e ALMEIDA, 2000; FERREIRA, 2008), a Internet é hoje, segundo 

Ferreira (1994, p. 261) a maior rede de computadores do mundo. A autora caracteriza a rede 

como um local para buscar e disseminar informação; comunicar, ensinar e aprender; dentre 

outras aplicações (1994, p.262). Essa potencialidade comunicativa da Internet se relaciona a 

três de suas principais características:  

- Multimidialidade: possibilidade do uso de várias mídias ao mesmo tempo (textos, 

vídeos, imagens, sons, etc.) para explorar um dado tema. Segundo Silva (2010), este é um dos 

melhores recursos para transmissão de informação, pois estimula uma maior gama de 

percepções sensoriais no receptor. 

- Hipertextualidade: escrita não sequencial que permite ao leitor definir o que vai ler e 

em que ordem. Na internet, caracteriza-se pela inserção de links, recursos que permitem 

expandir o conteúdo de uma página ao ligarem-na com outras (SILVA, 2010), fazendo com 

que o tema daquela página seja relacionado a outros temas (ou discutido de outras formas, 

com o uso de outras mídias) em outras páginas. 

- Interatividade: remete às possibilidades do internauta de escolher qual informação 

acessar e compartilhar; comentar sobre essa informação ou não (e, em caso afirmativo, 

escolher onde, na própria Internet, fazer isso); criar e disponibilizar seu próprio conteúdo na 

rede (seja ele de natureza artística, científica, comercial, etc.), assim como permitir interação 

com esse conteúdo. 

 Além da interação, Moran (1997) enfatiza que a Internet permite uma comunicação 

diversificada a um custo barato, com rapidez e flexibilidade. 

 

3. Ferramentas da Internet com potencialidade educacional e suas características 

                                                
1 Lacerda (2010) descreve com detalhes o funcionamento do Polo EAD de Nova Friburgo e o oferecimento dos 
cursos de formação de professores na modalidade semipresencial através da parceria UERJ/CEDERJ/UAB. 
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 Considerando as diversas ferramentas da Internet com potencialidade educacional, a 

presente discussão se focará em duas delas: o blog e o wiki. Esta escolha justifica-se porque a 

pesquisa bibliográfica sobre o tema sugere que essas são as ferramentas mais investigadas, 

embora não sejam as únicas, No caso do blog, os resultados práticos do trabalho de criação e 

manutenção do blog do Polo EAD de Nova Friburgo fornecem informações interessantes 

sobre essa ferramenta. 

 

 3.1 Blogs. 

 

 O termo "blog" é uma simplificação do termo "weblog", criado em 1997 por Jorn 

Barger (FERREIRA, 2008). Trata-se de um espaço/ferramenta da Internet que permite a um 

autor abordar qualquer tema de seu interesse de forma multimidiática, hipertextual e 

interativa, através de mensagens denominadas postagens, que geralmente são apresentadas em 

ordem cronológica inversa (as mais recentes primeiro) (GOMES, 2008). Outra característica a 

ser enfatizada é a sua facilidade de criação e manutenção, possibilitada pela existência de 

servidores na Internet que fornecem todas as ferramentas necessárias, e de forma gratuita 

(PINHO JÚNIOR et al, 2011) . 

 Com relação ao uso de blogs na educação, Carvalho et al (2006), apud SILVA (2008) 

afirmam que: 

 
O blog educacional pode ser considerado como um espaço eletrônico individual ou 
coletivo próprio para partilhar informações, idéias, opiniões, materiais e referências. 
Um espaço destinado à leitura e produção de pequenos textos que podem ser 
comunicados, questionados e comentados por outros leitores. Esse gênero pode ser 
adotado por alunos ou professores, de diferentes disciplinas, nos ensinos 
Fundamental, Médio e Superior (Carvalho et al , 2006 apud SILVA, 2008, p. 5). 

 

 Em seu relato de experiência, Silva (2008) considera que o blog pode ser um 

instrumento de apoio à aula presencial, ampliando o espaço de sala de aula e a comunicação 

entre alunos e professores. No entanto, alerta para o fato de serem necessárias mais pesquisas 

sobre o tema, pois verifica que não há consenso sobre a natureza da influência dos gêneros 

digitais no ensino, vista por uns como natural e, por outros, como modismo. A autora 

supracitada ainda afirma, citando Downes (2004), que os impactos positivos do uso de blogs 

no ensino não ocorrem automaticamente e que o professor que visa utilizar essa estratégia 
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deve ter, entre os seus objetivos: o letramento digital de seus alunos, o desenvolvimento da 

leitura e da escrita mediadas pelo computador e o incentivo à comunicação de grupo. 

 Coutinho e Bottentuit Junior (2007), em relato sobre o uso de blogs no âmbito de uma 

disciplina pedagógica de cursos de licenciatura em Geologia e Biologia, afirmam o potencial 

educativo dessa ferramenta e o desejo dos alunos que passaram por essa experiência em 

incorporá-la em suas práticas letivas. 

 Fogaça (2011) corrobora com tal opinião e considera que: 

 
[...] o blog escolar pode ser um espaço de aproximação e diálogo entre as 
características das culturas juvenis (e várias outras presentes nas vozes dos 
estudantes, suas famílias, nas identidades dos professores e de outras que participam 
das discussões em torno das postagens) e as características da cultura escolar. Além 
do mais, pode ser uma ferramenta influente para o domínio e apropriação de novos 
significados para os conceitos em estudo. Por fim, ele também pode proporcionar as 
transformações das relações de poder entre as várias identidades e "diferenças" 
presentes na sala de aula. (FOGAÇA, 2011, p. 273). 

 

 3.2 Wikis 

 

 Segundo Schimitt (2006), um wiki é um espaço/ferramenta da Internet que permite a 

construção coletiva de hipertextos de forma rápida e simplificada, sem exigir que os usuários 

possuam conhecimento em construção de páginas. Assim como os blogs, também apresentam 

hipertextualidade, multimidialidade, interatividade e facilidade de criação e manutenção. 

 Para Coutinho e Bottentuit Junior (2007), a estrutura do wiki se assemelha muito a do 

blog, com um acréscimo: no wiki qualquer um pode juntar, editar e apagar conteúdos, mesmo 

os produzidos por outras pessoas. Ainda segundo esses autores, a forma mais difundida de uso 

de wikis na educação é "a criação de um repositório ou base de conhecimento colaborativa 

desenvolvida por um grupo de estudantes que freqüentam uma mesma disciplina ou curso." 

(COUTINHO e BOTTENTUIT JUNIOR, 2007, p. 201). 

 Abegg et al (2009) afirmam que as atividades de estudo realizadas no wiki exigem 

interações dialógico-problematizadoras que potencializam a aprendizagem tanto no enfoque 

pessoal como no profissional. Bottentuit Junior e Coutinho (2008) consideram, ainda, que 

essa ferramenta colabora para o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender. 

 

4. O blog do Polo EAD de Nova Friburgo: breve relato de uma experiência 
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 Criado em setembro de 2010, o blog do Polo EAD de Nova Friburgo tem como 

principal objetivo expandir os resultados das ações de extensão universitária dessa instituição 

e, consequentemente, aumentar a integração entre universidade e comunidade, maximizar a 

visibilidade do Polo e de suas ações, e aumentar o sentimento de pertencimento dos 

estudantes EAD à universidade. Sendo assim, os principais temas abordados tratam da 

divulgação de informações, notícias, eventos e oportunidades para alunos e comunidade. 

(PINHO JÚNIOR et al, 2011). 

 Esse blog caracteriza-se por ser um trabalho colaborativo, no qual um dos autores 

elabora um material que é revisado pelos demais antes de ser postado, conforme descreve 

Pinho Júnior et al (2011). Essa revisão serve para discussões sobre a forma como o conteúdo 

será apresentado, sugestões de informações a serem acrescentadas ou removidas e correções 

ortográficas. Os conteúdos são divididos de acordo com a sua natureza e são inseridos em 

páginas (divididas por menus) ou postagens (divididas em categorias), bem definidos em seus 

espaços, a fim de manter um controle sobre o que ocorre no blog. Algumas páginas possuem 

um conteúdo meramente informativo, como as que relatam a história da instituição e da EAD. 

Já nas postagens ou nas páginas sobre os eventos ocorridos no Polo, a possibilidade e a 

presença de comentários mostram ao visitante que ele pode interagir com o meio acadêmico, 

inserindo-se nele ou simplesmente atuando como observador (PINHO JÚNIOR et al, 2011). 

 Como muitas pessoas não estão familiarizadas com a Internet e com a blogosfera2, 

optou-se por manter no blog uma interface simples, a fim de facilitar a navegação. 

 Como relatado em Pinho Júnior et al (2011), os resultados obtidos com o blog foram 

além das expectativas, pois verificou-se que este não só aumentou a visibilidade do Polo e o 

contato entre alunos e comunidade, como também se transformou em uma fonte de pesquisa 

sobre os diversos assuntos ali abordados. Tal fato deve-se ao aproveitamento do potencial 

educador desse espaço, uma vez que cada evento (acadêmico, artístico, cultural, etc.) 

realizado no Polo é posteriormente relatado no blog através de postagens com textos, vídeos e 

imagens, o que permite que qualquer pessoa acompanhe as atividades realizadas na 

instituição. Percebeu-se que os temas desses eventos poderiam ser aprofundados, fazendo 

com que o blog tivesse não apenas uma natureza apresentadora ou expositora do meio 

acadêmico, mas também uma natureza produtora e difusora de conhecimento. A postagem 

                                                
2  Nome dado ao conjunto de blogs na Internet. 
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relativa a uma palestra sobre Biotecnologia no combate a Dengue3, por exemplo, apresentou 

além do relato do evento, uma discussão de vários tópicos relacionados ao tema como, por 

exemplo, quais são os tipos de dengue, seus sintomas, como é transmitida, como combatê-la; 

assim como o que é biotecnologia e quais são suas aplicações no dia-a-dia. Com a utilização 

das ferramentas disponíveis no blog, essa discussão foi enriquecida com textos, imagens, 

vídeos e links, caracterizando uma abordagem completa não só em relação ao tema, como 

também em relação às formas como foi abordado. Considerando os eventos relacionados a 

diferentes áreas do conhecimento, é fácil imaginar a diversidade de temas já desenvolvidos no 

blog, desde a sua criação. 

 Entre outros assuntos abordados na área de ensino de ciências, pode-se citar “Doenças 

Crônico-degenerativas”, “Biotecnologia no Combate a Parasitoses” e “Teste de paternidade”. 

 

5. Considerações finais 

   

 Como apontam Coutinho e Bottentuit Junior (2007) e Abegg et al (2009), o potencial 

educativo da Internet (que não se limita ao ensino de ciências) é desconhecido pela grande 

maioria das pessoas, inclusive educadores e futuros educadores. Mediante o que foi exposto 

no presente trabalho, acreditamos que essa situação pode e deve ser alterada, pois as 

ferramentas da Internet, especialmente as aqui discutidas, possuem um potencial que não deve 

passar despercebido nem pode ser ignorado.  

 Abegg et al (2009, p. 1646) defendem os wikis como ferramentas importantes de 

trabalho colaborativo no contexto educacional, afirmando que "se o conhecimento é visto 

como uma construção social e vinculado à participação humana, sua evolução depende do 

trabalho colaborativo e não individual."  

 Sobre o blog do Polo, é importante ressaltar que este resulta em algo produtivo não só 

pra quem lê, mas também pra quem prepara as postagens, pois a elaboração destas requer 

pesquisa e/ou reflexão, o que leva os autores ao crescimento intelectual, profissional e 

pessoal. Também contribui para esse crescimento a natureza colaborativa do trabalho do blog, 

que permite a troca de saberes, ideias e opiniões entre os autores. Sobre isso, Coutinho e 

Bottentuit Junior (2007) afirmam que a construção de um blog encoraja o desenvolvimento do 

pensamento crítico e que também pode contribuir para uma construção social do 

                                                
3  A página em questão é uma das mais visitadas do blog do polo EAD de Nova Friburgo e pode ser acessada 
através do link: http://polofriburgo.wordpress.com/arquivo/2011-1º-semestre/aplicacoes-da-biotecnologia-no-
combate-a-dengue/  
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conhecimento, dizendo que essa ferramenta oferece às pessoas a oportunidade de confrontar 

suas idéias/reflexões em um plano social. 

 Através do levantamento bibliográfico e do relato dos resultados práticos obtidos no 

trabalho de criação e manutenção do blog do Polo de Nova Friburgo, consideramos ser 

inegável o potencial de utilização das ferramentas da Internet na educação, e mais 

especificamente, no ensino de ciências, alvo de nossas reflexões.  

 Uma vez que muitos são os desafios da alfabetização científica (CHASSOT, 2000; 

MELLO, 2009), a utilização do blog contribui para a ampliação do conceito de educação 

escolar, permitindo que outros interlocutores possam dialogar com professores e estudantes 

sobre temas da ciência, aumentando, assim, as possibilidades de aprendizagem. 
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