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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma pesquisa com a utilização da ferramenta blog na disciplina 
de Geografia, onde foi abordado o tema “Impacto da atividade humana sobre o meio 
ambiente”, aplicado junto a alunos de ensino médio de uma escola pública no município 
de Santa Maria. Pretendeu-se aqui comprovar a relevância do uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação na Educação e no ensino de Geografia. Para a realização 
deste trabalho foi feito uso da ferramenta blog e os alunos foram avaliados quanto a 
interação, conhecimentos, habilidades e competências adquiridos nesse processo de 
aprendizagem. O uso dessa ferramenta comprovou a eficiência das TIC como elementos 
geradores de interação e aprendizagem colaborativa, contribuindo sobremaneira para 
uma aprendizagem autônoma.  
 

Palavras-chaves: Interação, Tecnologia de Informação e Comunicação, ensino de 
Geografia.  
 
ABSTRACT 
This paper presents a survey of blog use the tool in the discipline of geography, where he 
addressed the topic "Impact of human activity on the environment", applied at the high 
school students at a public school in Santa Maria. The intention here is to prove the 
relevance of the use of Information and Communication Technologies in Education and 
teaching of geography. To carry out this work was done using the blog tool and the 
students were evaluated for interaction, knowledge, skills and competences acquired in 



 2 

this learning process. Use this tool proved the effectiveness of ICT as generating elements 
of interaction and collaborative learning, contributing greatly to an autonomous learning. 
 

Key-words: Interaction, Information and Communication Technology, Geography teaching 
 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 
  
 A sociedade atual passa por um momento de profundas transformações, marcada 

pelo advento das tecnologias nas mais diversas áreas sociais, atingindo sobremaneira os 

espaços de convivência do ser humano, em especial o ambiente escolar. As rápidas 

transformações no mundo do trabalho, provocadas pelo avanço tecnológico, configurando 

a sociedade virtual, incidem fortemente na escola, aumentando os desafios para torná-la 

um espaço de formação efetiva, que atenda as exigências do mundo moderno. 

 O ensino voltado para a contemporaneidade precisa rever suas práticas e voltar-se 

para a modernidade, proporcionando aos educandos uma metodologia que possibilite o 

trabalho colaborativo, em que a mera transmissão de conteúdos pelo educador dê espaço 

para o diálogo e a discussão de assuntos verdadeiramente relevantes para o educando, 

contribuindo para a formação de indivíduos sociais conscientes de sua cidadania. 

 Nesse sentido, Pontuschka (2009) aponta para a necessidade de um trabalho 

voltado para a pesquisa e a investigação: 

 

A perspectiva de trabalhar de forma investigativa pressupõe uma mudança 
de atitude perante o conhecimento. Significa ultrapassar a visão da prática 
pedagógica como simples transmissão de um conhecimento pronto e 
acabado que os alunos não possuem e implica outra concepção de 
educação, de acordo com a qual o conhecimento é visto à luz de seu 
processo de produção e apropriação, como produto social de contextos 
históricos determinados – revelando-se, portanto, algo provisório, em 
permanente processo de construção e reconstrução. (PONTUSCHKA, 
2009, p. 96) 
 

 Na atualidade e diante das necessidades de mudança, é impossível conceber uma 

educação voltada para a pesquisa que não insira em sua metodologia as tecnologias da 

informação e da comunicação, permitindo ao educando vivenciar e interligar-se com o 

mundo, ao mesmo tempo em que constrói conhecimento. Essa necessidade precisa ser 

vivenciada pelos educadores de todas as áreas de ensino e não diferentemente na 

disciplina de Geografia, voltando-se para um ensino crítico e atualizado, diferentemente 

das práticas pedagógicas que se tem vivenciado. 
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 De acordo com Pontuschka (2009): 

 

O trabalho pedagógico na disciplina de Geografia precisa permitir ao aluno 
assumir posições diante dos problemas enfrentados na família, no 
trabalho, na escola e nas instituições de que participa ou poderá vir a 
participar, aumentando seu nível de consciência sobre as 
responsabilidades, os direitos sociais, a fim de efetivamente ser agente de 
mudanças desejáveis para a sociedade. (PONTUSCHKA, 2009, p. 26) 
 

 Neste contexto, este trabalho de pesquisa tem como objetivo verificar a 

contribuição das TICs no processo ensino e aprendizagem de alunos do ensino médio na 

disciplina de Geografia, constatando como essas tecnologias podem contribuir, através do 

uso da ferramenta blog, para que ocorram interações necessárias a construção do 

conhecimento.  

  

2.   O ENSINO DE GEOGRAFIA 
 

  O ensino, como um todo, necessita uma ressignificação, capaz de atender as reais 

necessidades dos educandos pertencentes a uma sociedade onde a tecnologia impera. 

No entanto, a sala de aula mantém o mesmo formato e organização do século passado, 

onde o professor ainda exerce o papel de transmitir os conhecimentos que devem ser 

memorizados pelos alunos. Ora, diante de uma sociedade marcada pela globalização da 

informação, onde as tecnologias cada vez mais ocupam espaço no dia a dia das pessoas, 

esse paradigma educacional não pode ser mais aceito. Principalmente no que se refere 

ao ensino de Geografia, que segue atrelado ao ensino tradicional, onde predomina no 

processo de ensino aprendizagem a prática de memorização de conceitos vazios de 

significado, que não contribuem em nada para a formação crítico-reflexiva dos 

educandos, levando ao desinteresse pela disciplina. Nesse sentido, Pontuschka (2009) 

alerta: 

 
A falta de domínio de conceitos básicos por parte dos alunos, sobretudo 
em Geografia, envolvendo conhecimentos tanto da natureza quanto da 
sociedade, levam os professores, muitas vezes com certo desespero, a 
tentar abarcar uma gama enorme de conteúdos na tentativa de suprir essa 
deficiência. Tal prática com freqüência se revela frustrante justamente 
porque não só é impossível dar conta de todo o conteúdo, mas em muitos 
casos, ele é abordado de forma desligada da realidade. (PONTUSCHKA, 
2009, p. 98). 
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  Para que essa disciplina possa contribuir com a formação de cidadãos cientes de 

seu papel social, é preciso uma mudança metodológica, onde o educando deixe de ser 

mero receptor de informações e passe a ser agente do processo de aprendizagem.  

  Diante disso, Castrogiovanni alerta para a necessidade de mudança de postura do 

professor e da instituição escolar: 

 

Para que esta mudança ocorra os professores e a instituição da escola, na 
sua complexidade, devem estar comprometidos com o que chamamos de 
“fazer sociedade com cidadania”. A escola deve provocar o educando para 
conhecer e conquistar o seu lugar no mundo em uma teia de justiça social. 
Parece ser simples, mas não é, no mínimo, desafiador, como toda prática 
pedagógica. (CASTROGIOVANNI, 2007, p. 44). 

 

  A Geografia é uma disciplina que trabalha com a realidade, que possibilita ao 

professor fazer análises do tempo, espaço e sociedade em tempo real, usando exemplos 

práticos e atuais, levando os educandos a adquirir conhecimento ao mesmo tempo em 

que analisam e refletem sobre a própria sociedade em que se inserem. A respeito disso, 

Vesentini (2004) alerta: 

 

Uma coisa é certa: o ensino tradicional da geografia – mnemônico e 
descritivo, alicerçado no esquema “a Terra e o homem” – não tem lugar na 
escola do século XXI. Ou a geografia muda radicalmente e mostra que 
pode contribuir para formar cidadãos ativos, para levar o educando a 
compreender o mundo em que vivemos, para ajudá-lo a entender as 
relações problemáticas entre sociedade e natureza e entre todas as 
escalas geográficas, ou ela vai acabar virando uma peça de museu. 
(VESENTINI, 2004, p. 220). 
 

   No entanto, a maioria dos educadores prefere ainda a utilização de ferramentas 

ultrapassadas, que não servem mais para educar esta geração que cresceu 

bombardeada por informações. Então, qual o sentido de continuar usando a pintura e 

reprodução de mapas e tabelas, ou a memorização de nomes de rios e países, quando as 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) proporcionam uma série de ferramentas 

capazes de levar o educando a interagir com o objeto de estudo, tornando o ato de 

aprender muito mais significante e interessante? 

O ensino de geografia, na maioria das vezes, ainda segue os moldes do paradigma 

tradicional, onde o aluno é sujeito de depósito de conhecimentos, o que Paulo Freire 

(1987) denominou de educação bancária, servindo como prática reprodutora da ideologia 

dominante, onde não há espaço para a construção ou sistematização de conhecimentos. 
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Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os 
homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto 
mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes 
são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência critica de que 
resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como 
sujeitos. (FREIRE, 1987, p. 34). 

 

Sendo assim, contribui com um sistema que pretende fazer da educação 

ferramenta para a manutenção de uma sociedade alienada e sem consciência social. 

Considerando a área envolvida neste trabalho, as tecnologias na educação trazem 

mudanças significativas para as aulas de Geografia. Conforme o Documento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (BRASIL, 2000, p.141): 

 

As tecnologias da comunicação permitem que os alunos tenham acesso a 
informações por meio de textos e imagens, e também problematizar 
algumas relações com diferentes sistemas e representações espaciais, 
formas de organização social, noções de distâncias e pontos de referências, 
processos de transformações, papel das ações humanas nas 
transformações do espaço etc., que favorecem a aprendizagem significativa 
dos conhecimentos geográficos. 

 

A partir dessa afirmação, observa-se o quanto o uso de diferentes tecnologias pode 

colaborar para tornar o conteúdo atual e dinâmico, em especial na disciplina de Geografia, 

onde o educando, guiado pelo educador, torne-se competente para desenvolver uma 

percepção clara e objetiva do meio geográfico em que se insere, avaliando todos os 

aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais de forma crítica e se torne capaz de 

compreender e analisar o seu papel na sociedade. (STEFANELLO, 2009). 

A geração de educandos que se apresenta na atualidade precisa que a escola e 

com ela o educador, sejam capazes de organizar e sistematizar as informações 

recebidas, tornando-as úteis para a sua formação escolar. A maioria dos educandos, hoje, 

domina a navegação na internet, utiliza sites de relacionamento com grande facilidade, 

mas não sabe desfrutar do conhecimento que se pode obter através dessa e de outras 

ferramentas que as tecnologias da informação e comunicação possam oferecer. É preciso 

pautar o ensino na pesquisa, pois “ensinar a pesquisar requer criar situações e condições 

didáticas que estimulem a curiosidade e a criatividade” (PONTUSCHKA, 2009, p. 98).  

Portanto, pretende-se aqui discutir caminhos que possibilitem um ensino de 

Geografia mais crítico, voltado para a realidade dos educandos e que esteja balizado 
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pelas tecnologias educacionais. Considerando este cenário, a próxima seção tem como 

objetivo apresentar possibilidades do uso das TICs no contexto educacional. 

 

3. FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E PROCESSO INTERATIVO 

 

 O termo interação já é amplamente conhecido no meio educacional através da 

teoria interacionista de Vigotski (2007), pressupondo uma visão de homem 

essencialmente social, que se desenvolve e se constrói como sujeito através das relações 

com o próximo em sociedade, utilizando a linguagem como meio necessário para 

apropriar-se dos conhecimentos.  

 Ainda estabelecendo significado ao termo interação, tem-se a concepção de Berlo 

(1999): 

 

O termo interação denomina o processo de adoção recíproca de papéis, o 
desempenho mútuo de comportamentos empáticos. Se dois indivíduos 
tiram inferências sobre os próprios papéis e assumem o papel um do outro 
ao mesmo tempo, e se o seu comportamento de comunicação depende da 
adoção recíproca de papéis, então eles estão em comunicação por 
interagirem um com o outro. (BERLO, 1999, p. 135). 
 

 Atualmente, o ato de comunicar-se entre os indivíduos de uma sociedade ocorre 

através de processos diferenciados, podendo esta comunicação e a própria linguagem ser 

mediada por ferramentas tecnológicas. São essas diferentes ferramentas de comunicação 

que modificam as maneiras do ser humano comunicar-se e determinam o tipo de 

interação que irá se estabelecer entre os indivíduos de uma sociedade. 

Para Alex Primo (2005), existem dois grandes grupos de interação mediada por 

computador: a interação mútua e a interação reativa. A interação mútua constitui-se como 

uma troca de informações que leva em consideração a complexidade nas relações entre 

os interagentes - indivíduos que participam da interação -, e os contextos sociais desses 

indivíduos, cujas problematizações geradas nessas relações possibilitam as construções 

do saber. Já a interação reativa coloca-se como uma construção pré-definida, onde as 

respostas são programadas e impossibilitam as modificações, o diálogo construtivo entre 

os interagentes. 

Tomando por base teórica a concepção sócio-interacionista de Vigotski e as 

definições de Primo para os tipos de interações, irá se procurar, portanto, ferramentas que 

ofereçam uma interação mútua entre os participantes, onde o diálogo possa ser 
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potencializado para que ocorra essa interação. De acordo ainda com Primo (2005), só 

pode existir interação ao estabelecer-se um diálogo entre as partes envolvidas e esta 

comunicação estabelecida precisa ocorrer com qualidade. Entende-se, a partir da 

colocação de Primo, que qualidade na comunicação pressupõe entendimento, 

compreensão, estabelecimento de uma ideia clara do assunto que está sendo tratado, 

onde os indivíduos envolvidos discutem e rediscutem, na troca de informações e 

construção do saber.  

Ao discutir a construção do saber, Freire (1996) refere-se ao que ele chama de 

“pensar certo”, abordando também a questão da interação, necessária para se construir 

aprendizagem: 

 

Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por 
objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar 
certo não é que – fazer de quem se isola, de quem se “aconchega” a si 
mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Não por isso mesmo pensar 
sem entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, 
não é transferido mas co-participado. (FREIRE, p. 17,1996).  

 
Nesse sentido, co-participação e interação assumem aqui a posição de sinônimos, 

pois se a interação só se estabelece realmente no diálogo; e um diálogo eficiente exige a 

troca de saberes: isso é co-participação. 

 Diante das análises sobre interação, optou-se pelo uso do blog na realização deste 

trabalho, pois esta ferramenta apresenta características que permitem ao aluno visualizar, 

participar, interagir, cooperar e construir o conhecimento.    

 O blog é um site de fácil utilização, que utiliza linguagem clara e objetiva. Dispõe de 

vários mecanismos que possibilitam a organização das informações, proporcionando 

ainda o armazenamento de dados e oportunizando aos participantes a discussão de 

temas propostos através dos comentários. Pode ainda combinar textos, imagens e links, 

abrindo um leque de possibilidades de uso pedagógico.  

 A seguir, apresenta-se uma definição mais específica para a ferramenta blog bem 

como exemplos de sua utilização no contexto da sala de aula, na disciplina de Geografia. 

  

4. O USO DO BLOG COMO FACILITADOR DO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA  
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É possível encontrar várias definições para o termo “blog”, dentre elas destaca-se a 

de Querido (2003, p.9) “um diário em formato eletrônico que qualquer um pode criar na 

Internet.” Boeira (2008) apresenta uma definição mais completa sobre Blog: 

 

A palavra blog vem da abreviação de weblog – web (tecido, teia, também 
usada para designar o ambiente de internet) e log (diário de bordo, 
registro). É um diário online que permite que os usuários registrem 
diversos conteúdos que ficam disponíveis em ordem cronológica, com a 
vantagem de que possibilita um espaço para comentários dos leitores. 
(BOEIRA, 2008, p. 1). 
 

 Além de uma definição dessa ferramenta, é preciso conhecer suas características 

técnicas para conceber a possibilidade de utilização na educação. De acordo com Franco 

(2005), o blog apresenta características técnicas que favorecem sua utilização no meio 

pedagógico: 

 

Como características técnicas os blogs apresentam a possibilidade de 
publicação instantânea, em entradas cronologicamente inversas, 
permitindo a divulgação de textos, imagens, músicas, a capacidade de 
arquivamento de mensagens anteriores, disponível ao leitor, além de 
hiperlinks, que tanto podem, complementar o assunto em debate, quanto 
relacionar um blog a outros blogs. (FRANCO, 2005, p. 311). 
 

 As características apresentadas conferem ao blog muitas possibilidades de usos 

nas mais diversas áreas, em especial na educação. Já foi apresentada anteriormente a 

importância e a necessidade do uso de TICs na educação e o blog constitui-se como uma 

ferramenta propícia ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico que inclua as 

tecnologias como estratégia de aprendizagem, pois segundo Boeira: 

 

O blog é um importante instrumento de comunicação, interação e 
compartilhamento de ideias, informações e conhecimentos de forma 
colaborativa, e por estas características, torna-se uma importante 
ferramenta que pode ser explorada potencialmente na área educacional. 
(BOEIRA, 2008, p. 3). 
 

 A aprendizagem colaborativa é preconizada pela teoria sócio-interacionista de 

Vigotski (2007), pressupondo que o sujeito constrói ativamente e socialmente o seu 

conhecimento. Entende-se que para participar ativamente e socialmente da construção do 

conhecimento é preciso fazer uso de ferramentas que viabilizem esse processo. Nesse 

sentido, o blog constitui-se de uma ferramenta bastante adequada, pois de acordo com 
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Primo (2003, p. 5) “Os blogs trazem a construção de uma rede de relações, construções e 

significados.”. 

 Ainda referindo-se ao processo de interação proporcionado pelo uso do blog, 

Franco (2005) enfatiza a presença de algumas ferramentas no blog, tais como espaço 

para comentários, livro de visitas e murais virtuais que são consideradas ferramentas de 

interação com o público, justificando o seu uso pedagogicamente dentro de uma 

perspectiva sócio-interacionista.  

Ressaltando as possibilidades de construção do conhecimento proporcionadas 

pelo uso do blog, Mantovani faz as seguintes considerações: “O próprio ambiente 

estimula a construção de conhecimentos necessários para realizar as alterações 

desejadas, tornando o usuário autor e organizador do seu próprio espaço.” (MANTOVANI, 

2006, p. 335). 

 Trabalhos realizados com uso do blog na disciplina de Geografia vem 

apresentando resultados bastante positivos e favoráveis ao desenvolvimento de um 

trabalho colaborativo.  Nesse sentido, é possível citar o trabalho de RUIZ (2009) 

“Geografia em escala local”, ao utilizar o blog como ferramenta capaz de reunir as 

atividades propostas para a disciplina em determinado tempo de trabalho e propor a 

divulgação dos resultados dos trabalhos obtidos pelos alunos. Sobre o uso dessa 

ferramenta, o autor afirma: 

Ao colocar sua produção na internet com recursos e animações os alunos, 
além da possibilidade de manterem contato com as novas tecnologias, 
tornaram mais interessantes o aprendizado e promoveram uma 
aproximação da realidade e do cotidiano que estão inseridos, mas que em 
muitos casos não lhes são disponibilizados. (RUIZ, 2009, p.24). 
 

 Ainda tomando como referência trabalhos realizados com uso do blog, cabe citar o 

trabalho de (LUCHETA, MAFRA, 2008) “Utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

com estudantes do ensino médio”, onde a proposta de trabalho foi a criação de um blog 

para cada grupo de alunos, com a finalidade de promover a discussão de temas 

relacionados a disciplinas de Geografia e Sociologia. Na realização deste trabalho os 

autores destacam a importância do professor como mediador do processo de interação no 

uso de blog e destacam a importância do uso dessa ferramenta para a construção de 

novos conhecimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve atitudes de cooperação, 

respeito e solidariedade, facilitando uma avaliação dinâmica, emancipatória e não-

excludente. (LUCHETA, MAFRA, 2008, p.11) 
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Os trabalhos acima citados apontam caminhos possíveis e concretos para uma 

mudança de paradigma no ensino de Geografia, instigando a realização de novos 

trabalhos que venham contribuir também com uma mudança na maneira de ensinar e 

aprender Geografia. 

 É na busca de uma nova metodologia de ensino, capaz de atender as 

necessidades de mudança, que esse trabalho visa, portanto, analisar como o uso do blog, 

enquanto ferramenta tecnológica utilizada na educação, pode contribuir para um ensino 

colaborativo na disciplina de Geografia, ao mesmo tempo em que oportuniza situações 

para que o educando desenvolva sua autonomia, adquirindo criticidade para se posicionar 

diante dos desafios. 

 A seção a seguir apresenta o desenvolvimento da proposta, descrevendo a 

metodologia empregada, bem como a aplicação da ferramenta blog. 

 

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

Esta seção descreve a proposta de aplicação do blog em uma turma de 2º ano do 

Ensino Médio, ensino regular noturno, com educandos em idades entre 15 e 18 anos, na 

Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no 

município de Santa Maria, destacando a metodologia utilizada e o desenvolvimento da 

mesma. 

A referida escola localiza-se na periferia do município e atende, em média, 800 

alunos nos três turnos de funcionamento, oferecendo as modalidades de ensino 

fundamental, médio e educação de jovens e adultos. 

O tema escolhido para estudo foi o Impacto da Atividade Humana sobre o Meio 

Ambiente. Atualmente, vive-se uma crise ambiental que se agrava a cada dia e 

comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na escola, no cotidiano 

da vida escolar, contribuindo para a formação de indivíduos responsáveis. Portanto, a 

justificativa desse trabalho se dá pela necessidade de levar os educandos a conhecer, 

compreender e sistematizar os conhecimentos relativos aos fenômenos ambientais 

decorrentes da atuação humana, analisando as conseqüências desse impacto para o 

próprio ser humano e para o ambiente e gerar ações que possam contribuir para a 

redução desses problemas. Além disso, o uso de uma ferramenta tecnológica, como o 

blog, irá proporcionar aos educandos uma boa integração nas discussões no decorrer das 

atividades propostas, proporcionando uma aprendizagem interativa e colaborativa. 
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O desenvolvimento deste trabalho teve duração de aproximadamente 12h/a, onde 

ocorria apenas um encontro semanal de 50 minutos de duração e foi organizado seguindo 

as seguintes etapas: 

1º MOMENTO: (2 horas/aula) Apresentação, para a turma, do documentário “Uma 

verdade inconveniente”, do ex-vice-presidente americano Al Gore, para motivar a 

discussão de assuntos relacionados com o tema meio ambiente e os impactos que o ser 

humano promove através de suas ações. A primeira aula foi dedicada para assistir ao 

vídeo, sendo que na aula seguinte foram retomados os assuntos tratados no 

documentário através de dúvidas e questionamentos dos alunos. Nesse momento, foi 

sugerida aos alunos a criação de um blog para a disciplina, com a finalidade de organizar 

o trabalho do bimestre e proporcionar a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos, 

favorecendo um ambiente de trocas de informações. A turma demonstrou interesse e 

expectativa na elaboração da ferramenta. 

2º MOMENTO: (1 hora/aula) Com os alunos no laboratório de informática, 

apresentou-se um exemplo de blog, explicando brevemente o seu funcionamento. Logo 

em seguida, procedeu-se a construção da ferramenta blog pela professora com auxílio 

dos alunos. A primeira etapa foi a definição visual do blog, onde eles optaram por um 

design com imagens que lembram o meio ambiente, com cores claras e predomínio da 

cor azul, representada pelo céu e ao fundo uma mata. Em um segundo momento, 

escolheu-se o nome do blog e, dentre as várias sugestões apresentadas pelos alunos, 

definiu-se o nome: “PENSE VERDE CONSTRUA SEU ESPAÇO”. O endereço do blog 

ficou assim definido: http://penseverdeconstruaseuespaco.blogspot.com. 

Foi o momento também onde os alunos forneceram seus e-mails para que o 

professor realizasse os convites para que participassem como colaboradores do blog. A 

definição visual do blog pode ser conferida na figura 1. 
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Figura 1: Página Inicial do Blog 

 

 3º MOMENTO: (1 hora/aula) No laboratório de informática os alunos visualizaram o 

blog já construído, composto pelas atividades que deveriam ser desenvolvidas e as 

referências para sua realização. A primeira tarefa consistia em assistir a primeira parte do 

vídeo “Aquecimento Global: os sinais e a Ciência”, anotando no caderno os fatores 

apontados para a mudança climática da Terra. 

 4º MOMENTO: (2 horas/aula) No laboratório de informática, os alunos visualizaram 

no blog a tarefa proposta. A orientação da postagem consistia em aprofundar os 

conhecimentos referentes ao Protocolo de Kyoto. Nessa postagem, foram fornecidos os 

questionamentos que direcionaram a pesquisa dos alunos sobre o assunto em questão, 

bem como os sites nos quais deveria ser realizada a pesquisa, que deveria ser anotada 

no caderno. 

5º MOMENTO: (3 horas/aula) Em sala de aula, os alunos relacionaram dúvidas na 

realização da última atividade proposta no blog, debatendo e trocando informações com 

mediação do professor. Logo em seguida, no laboratório de informática, fizeram o acesso 

ao blog e iniciaram a realização da atividade que consistia no levantamento de 

informações sobre Sequestro de carbono, Chuva ácida e Efeito estufa. No blog estava 

prevista uma listagem de sites que orientou o trabalho de pesquisa dos alunos. 

6º MOMENTO: (2 horas/aula) A última atividade proposta no blog foi a orientação 

para assistir a segunda parte do vídeo “Aquecimento Global: os sinais e a Ciência”. Após 

assistir o vídeo, a postagem orientava a elaboração de um relatório sobre o vídeo, onde 

cada um deveria apontar atitudes pessoais que passariam a adotar para diminuir os 



 13 

problemas ambientais. Esse trabalho, juntamente com as demais atividades realizadas e 

a prova bimestral, caracteriza a avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos.  

Esse relatório deveria ser postado no blog, onde os alunos também responderiam a uma 

pesquisa de opinião sobre o uso desta ferramenta em sala de aula. 

 A seção a seguir apresenta o desenvolvimento da proposta e análise dos 

resultados.  

 

6. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO BLOG NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA:  

 

 Segundo Libâneo (2006) “À escola cabe suprir as experiências que permitam ao 

aluno educar-se, num processo ativo de construção e reconstrução do objeto” (LIBÂNEO, 

2006, p.25). Sem dúvida, o uso de tecnologias na educação contribui para que ocorram 

essas experiências a que o autor se refere, o que pode ser comprovado na realização 

deste trabalho com uso da ferramenta blog.  

Com o uso do blog esperava-se que os educandos buscassem o conhecimento nos 

diversos meios disponibilizados, tais como: vídeos, pesquisas em sites e livro didático e, 

com isso, pudessem estabelecer um “diálogo” entre os colegas e a professora através do 

ambiente possibilitado pelo blog.  

Porém, ocorreram alguns problemas técnicos e didáticos que dificultaram a 

realização plena dos objetivos propostos. No que se refere aos problemas de ordem 

técnica, citam-se os seguintes: 

• A maioria dos educandos não disponibiliza de acesso à internet em suas casas, 

limitando-se a acessar somente na escola; 

• A carga horária da disciplina, de apenas uma aula semanal, dificultou um trabalho 

mais efetivo e mais sistemático de atendimento; 

• Problemas no envio dos convites para os e-mails dos educandos de forma que 

possibilitasse a participação no blog como autores; 

 

Para sanar os problemas de acesso ao blog gerados pelas dificuldades em 

receber o convite, foi criada um conta de e-mail genérica para a turma, em que todos 

aqueles que não conseguiram acessar através de suas contas de e-mail, tiveram acesso 

através desta. Por esse motivo, muitos alunos que utilizaram o blog não são visualizados 

como seguidores. 
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A falta de tempo para acesso foi em parte sanada através de acordos firmados 

entre os educandos para comparecer a escola em horários extra-classe e ter acesso ao 

laboratório de informática, bem como entre os colegas educadores, que cederam suas 

aulas para que o trabalho fosse realizado. 

Em relação aos aspectos pedagógicos, pretendia-se que houvesse uma 

interação entre os educandos, através de comentários e postagens no blog. Porém, 

percebeu-se que a grande maioria concentrou-se na realização das tarefas, apenas 

respondendo em seu caderno as questões propostas. A postagem do relatório solicitada 

na última atividade do blog não ocorreu, os alunos limitaram-se a responder a pesquisa 

de opinião sobre o uso da ferramenta.  Apesar disso, comentários orais e debates sobre 

os assuntos tratados no blog foram registrados em sala, comprovando que de forma 

indireta o blog contribuiu para instigar nos alunos a formação de opinião na tomada de 

decisões frente a um problema proposto. Sobre o relatório solicitado para ser postado no 

blog, resolveu-se então que os alunos deveriam entregá-lo de forma escrita, já que não 

havia mais tempo para realizá-lo dentro da ferramenta, pois a maioria dos alunos não 

tinha acesso a internet fora da escola e o trabalho precisaria ser entregue para o 

fechamento da nota do bimestre.  

 Acredita-se que essa falta de uma interação mais significativa se deveu, em 

parte, aos problemas técnicos acima citados, a um espaço de tempo maior para a 

utilização da ferramenta e também a uma melhor intervenção do educador no incentivo a 

participação dos alunos. A mediação educador–educando, incentivando-os a participar e 

propondo assuntos instigadores que gerem a discussão dentro do blog, são fatores 

importantíssimos para um processo de interação mais efetivo. A qualidade da educação 

depende das articulações entre educando, objeto de estudo e o educador que irá mediar 

esse processo através do uso de tecnologias. (KENSKY, 2007, p.46). 

Diante do exposto, uma melhor intervenção do educador motivando a 

participação dos educandos na busca do conhecimento, teria proporcionado o uso 

potencializado do blog como ferramenta pedagógica, gerando a construção do 

conhecimento dentro da perspectiva sócio-interacionista. De acordo com Moran (2007, p. 

45) “O conhecimento constrói-se de constantes desafios, de atividades significativas, que 

excitem a curiosidade, a imaginação e a criatividade.”. Portanto, cabe ao educador, como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem, elaborar estratégias que levem os 

educandos a sentirem-se instigados a participar e interagir, interpretando as informações 

disponíveis, relacionando-as e contextualizando-as. (MORAN, 1999). 
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Como citado anteriormente, os alunos responderam a uma pesquisa de opinião 

sobre o uso do blog. O questionário apresentou as seguintes perguntas: 

 

1. Você gostou do desenvolvimento das aulas em forma de pesquisa? Por quê?  

2. Qual sua opinião sobre o uso de internet nas aulas?  

3. O uso do blog em nossas aulas pode contribuir com sua aprendizagem? 

Explique:  

4. Que assuntos você considera importantes serem trabalhados no próximo 

trimestre?  

5. Você considera importante continuarmos utilizando o blog nas próximas aulas? 

Explique:  

 

Nas opiniões coletadas, foi possível identificar satisfação dos educandos no 

uso da ferramenta blog, bem como o interesse pelo desenvolvimento de um trabalho 

baseado na pesquisa e na interação com os colegas, como é possível observar nas 

respostas de alguns educandos:  

 

1.Você gostou do desenvolvimento das aulas em forma de pesquisa?Por quê?  

Educanda A: “Sim, eu gostei. Pois é uma forma diferenciada de 
aprender sobre os assuntos desejados e as aulas não ficam a 
mesma coisa de sempre!”. 
 
Educanda B: “Eu gostei muito do jeito que desenvolvemos a matéria 
nesse bimestre, achei bem legal bem diferente.”. 
Educando C: “Ao meu ver as aulas em geral foram muito 
aproveitadas...”. 
 
Educanda D: “Sim, pois com essas pesquisas eu pude me informar e 
aperfeiçoar melhor meus conhecimentos...”.  
 

Diante das colocações da educanda A e da educanda B, pode-se confirmar o que 

afirma Pontuschka (2009, p. 96, 2009) e que foi descrito na seção 1, que “a perspectiva 

de trabalhar de forma investigativa pressupõe uma mudança de atitude perante o 

conhecimento.”. Ao buscar informações para construir sua aprendizagem o educando 

sente-se comprometido e motivado a aprender. Nesse contexto, o blog apresenta-se 

como ferramenta facilitadora desse processo de pesquisa, pois se constitui em um 

ambiente estimulador para a construção e organização do conhecimento. (MANTOVANI, 

2006, p. 335). 
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2. Qual sua opinião sobre o uso de internet nas aulas?  

 

Educanda A: “Eu acredito que o uso da internet só tem a acrescentar 
nas aulas, pois é um método rápido e eficaz de conhecer 
determinados assuntos com maior rapidez. Mas o uso da internet 
tem que ser feito com muita responsabilidade”. 
 
Educanda B: “Acho muito interessante o uso da internet nas aulas, 
porque além de ficar mais fácil, temos o conteúdo mais resumido. 
Com a tecnologia aprendemos coisas novas”. 
Educando C: “O uso da internet nas aulas é muito legal, porque o 
uso da tecnologia em geral ajuda nas pesquisas e no conhecimento 
de praticamente tudo”. 
 
Educanda D: “A internet, em minha opinião, é um meio rápido e 
eficiente para aprendermos...”. 

 

A necessidade de inclusão do uso da internet em sala de aula fica evidenciada nas 

respostas dos educandos ao reconhecerem que essa ferramenta pode contribuir com 

uma aprendizagem eficiente. A utilização das TICs na educação desestabiliza antigos e 

ultrapassados métodos de aprendizagem, como afirma Valente (1993): 

 

Os computadores estão propiciando uma verdadeira revolução no 
processo ensino aprendizagem. [...] 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.14). 

 

3. O uso do blog em nossas aulas pode contribuir com sua aprendizagem? 

Explique:  

As respostas a este questionamento ressaltaram a relevância do uso do blog na 

disciplina de Geografia proporcionando uma aprendizagem colaborativa. 

 

Educanda A: “Sim, uma maneira fácil e diferente de trocar ideias 
com os colegas, ou até mesmo pessoas que gostam do assunto. 
Pois hoje em dia os jovens estão muito ligados na internet, em sites 
de relacionamento, é uma forma de aprendizagem, mais ligada ao 
mundo jovem!”. 
Educanda B: ”O uso do blog ajuda bastante, pois a gente pode olhar 
as postagens de outras pessoas e ficar bem informado”. 
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Educando C: ”O uso do blog vai ajudar com a interatividade entre os 
colegas que podem expressar o conhecimento dos temas em 
questão”. 
 
Educanda D: “Sim, pois podemos compartilhar experiências...”. 

 

Evidencia-se nas considerações dos educandos a importância atribuída as 

interações no processo de construção do conhecimento, confirmando o que Boeira (2008, 

p. 3) afirma ao referir-se ao blog como “importante instrumento de comunicação, interação 

e compartilhamento de ideias, informações e conhecimentos de forma colaborativa.”. 

Porém, essas interações não ocorreram de forma explícita no blog como foi esperado, 

mas o reconhecimento dos alunos comprova a necessidade de se oferecer meios que 

possibilitem desenvolver esse aspecto no processo de aprendizagem. 

Ao responder a pergunta de número 5 que abordava sobre a continuidade do uso do 

blog na disciplina, todos foram unânimes em optar pela continuação e demonstraram, em 

seus depoimentos, que reconhecem as oportunidades de interação e construção de 

conhecimentos proporcionados pelo uso desta ferramenta, como se pode constatar nas 

respostas dos educandos A e C: 

 

Educanda A: “Sim, pois no momento que postamos nossas ideias, 
acabamos compartilhando a mesma, e trocando ideias, isso ajuda 
nós a respeitar as diferentes opiniões e crescer como intelectuais.”. 
 
Educando C: “Eu acho muito importante nós continuarmos usando o 
blog porque, como expliquei anteriormente, serve para um debate 
entre os alunos da turma.”. 
 

Através da análise das respostas desenvolvidas pelos educandos no questionário 

aplicado e pela observação da turma no decorrer da aplicação da proposta, foi possível 

constatar uma grande satisfação no uso dessa ferramenta. Outro fator que contribuiu para 

essa análise foi a avaliação bimestral realizada no final da disciplina, que comprovou um 

nível de aprendizagem mais elevado em relação ao período anterior onde não foi 

realizado o uso dessa ferramenta tecnológica. Ainda, observou-se também um índice 

mais elevado na frequência às aulas de Geografia após o uso do blog. Estes fatores que 

podem ser comprovados através do gráfico a seguir ratificam as observações constatadas 

através das entrevistas dos alunos e confirmam a utilização de ferramentas tecnológicas 

como uma prática pedagógica positiva: 
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Figura 2: Gráfico de desempenho e frequencia 

 

A análise desses dados permite concluir que houve uma maior motivação dos 

educandos em aprender com a utilização de ferramentas tecnológicas, confirmando o que 

Stefanello (2009) afirma e que foi descrito na seção 3, de que o uso de diferentes 

tecnologias pode colaborar para tornar o conteúdo de Geografia atual e dinâmico. 

A observação desses aspectos comprova a importância da inserção das TICs na 

educação, pois contribuem para que a escola se transforme em um espaço atraente, 

estimulante, inclusivo e comprometido com a formação social de seus educandos. No 

entanto, essa transformação depende necessariamente de uma boa formação docente, 

que prepare o educador para utilizar pedagogicamente as TICs na educação. Nesse 

sentido, é crescente a necessidade de investir-se cada vez mais na formação de 

educadores capazes de atender essas exigências, pois de acordo com Moran (2007): 

 

Necessitamos dos educadores tecnológicos, que nos tragam as melhores 
soluções para cada situação de aprendizagem, que facilitem a 
comunicação com os alunos, que orientem a confecção dos materiais 
adequados para cada curso, que humanizem as tecnologias e as mostrem 
como meios e não como fins, (MORAN, 2007, p. 38). 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 
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O objetivo desse trabalho foi verificar e comprovar a contribuição do uso das 

tecnologias da informação e comunicação na educação, de forma mais específica na 

disciplina de Geografia. 

A análise dos resultados pode comprovar que o uso de ferramentas tecnológicas, 

em especial a ferramenta blog, proporciona um ambiente de interação e construção do 

conhecimento, fatores necessários dentro de uma perspectiva de educação sócio – 

interacionista. 

A escola e os educadores precisam apropriar-se de meios e conhecimentos 

necessários para habilitar-se no uso dessas ferramentas capazes de contribuir para uma 

educação inclusiva, de qualidade e eficaz na formação intelectual dos educandos. A 

formação de mentes pensantes, críticas e comprometidas com seu papel social é dever 

da escola. E esse tipo de formação só é possível quando a escola e seus educadores dão 

oportunidades para a construção de conhecimentos. Como realizar esta tarefa sem a 

utilização de ferramentas que conectem educandos e educadores a todos os 

acontecimentos e mudanças que ocorrem a cada dia, a cada hora no mundo? 

Diante do trabalho realizado e dos resultados expostos, comprova-se que o uso 

das tecnologias da informação e da comunicação é uma necessidade dentro do processo 

educativo do mundo contemporâneo, tornando-se ferramentas indispensáveis na 

disciplina de Geografia, pois favorecem uma aprendizagem onde educando torna-se 

sujeito desse processo e contribui para o desenvolvimento da criticidade, autonomia e 

comprometimento do educando com o objeto de estudo. Vive-se uma realidade onde as 

informações são repassadas de forma muito rápida, porém muitas vezes confusa. É tarefa 

da escola e de seus docentes organizar essas informações e transformá-las em 

conhecimento. Para isso, é necessário fazer uso dessas tecnologias. 

Pretende-se dar continuidade a esse trabalho, intensificando o uso do blog dentro 

da disciplina de Geografia, abordando uma nova proposta de trabalho e possibilitando que 

os educandos tenham o tempo necessário para explorar melhor essa ferramenta, que 

mesmo não sendo específica de uso pedagógico, comprovou-se sua eficácia no uso 

educativo promovendo uma aprendizagem colaborativa. 
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