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RESUMO 

  

O blog foi utilizado neste trabalho como ferramenta didática no ensino médio na modalidade 

regular presencial notadamente nos conhecimentos de Química. Para tanto fez-se uma breve 

contextualização legal e histórica da educação brasileira e das novas tecnologias no intuito de 

perceber a morosidade da efetivação das mudanças das práticas educativas e em seguida um 

estudo de caso numa escola pública da periferia de Fortaleza, capital do estado do Ceará, que 

pertence à rede estadual de ensino, funcionando com ensino médio. Inicialmente construiu-se 

um blog para cada turma com acesso privativo aos atores envolvidos seguindo-se com o 

cadastramento dos alunos. Desenvolveu-se ações com os mesmos no laboratório de 

informática dentro de um projeto “As biografias e o ensino de Química” durante os dois 

primeiros bimestres do ano letivo de 2010.  Ao final do projeto aplicou-se um questionário a 

todos os alunos do ensino médio dos turnos manhã e tarde presentes em determinado dia 

letivo, em anexo, e efetuou-se um análise quantitativa destes dados para a tabulação e 

construção dos gráficos respectivos o que permitiu traçar um perfil dos alunos com relação ao 

acesso a computadores e internet nos focos contemplados pelo questionário. A observação nos 

momentos do laboratório de informática bem como as postagens nos blog permitiu detectar-se 

os alunos com mais afinidade com esta ferramenta o qual serviu de critério de escolha para 

participação de aulas de Química, especificamente sobre Ácidos e Bases, em outra etapa desta 

pesquisa. No curso foram trabalhados conhecimentos que pudessem ser desenvolvidos, sem 

prejuízo na aprendizagem, por alunos de qualquer um das séries do ensino médio. Para avaliar 

a aprendizagem foi aplicado um mesmo questionário em três momentos diferentes: no início, 

ao final e uma semana após o término do curso gerando dados que foram também analisados 

por tabelas e gráficos. Turmas controle foram submetidas à mesma sistemática avaliativa. A 

implementação do blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química nos cursos 

presenciais regulares da educação básica possibilita desenvolver habilidades e competências 

diferenciadas e úteis no mundo atual. Os alunos que desenvolveram suas atividades letivas 

com o uso de blog tiveram progresso no processo de apropriação do conhecimento de modo 

constante e permanente mesmo posterior ao encerramento das aulas. 

  

Palavras chaves: Blog educativo. Ensino de Química. Educação. Blog. 
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ABSTRACT 

  

The blogs was used in this work as a teaching tool in high school knowledge of chemistry. A 

brief historical of Brazilian education and new technologies was realized and then a case 

study in a public school on the Fortaleza -CE. Initially built up a blog for each class with 

private access to the actors involved following up with the enrollment of students. Developed 

with the same actions in the computer lab within a project "The biographies and teaching 

chemistry" during the first two marking periods of the year 2010. At the end of the project 

applied a questionnaire to all high school students the morning and afternoon shifts present in 

a given school day, attached, and we performed a quantitative analysis of these data for the 

calculation and construction of their graphs allowing draw a profile of students with regard to 

access to computers and internet foci covered by the survey. The observation times in the 

computer lab as well as posts in the blog is possible to detect students with more affinity with 

this tool which served as the criterion for choosing to attend classes in chemistry, specifically 

about Acids and Bases, in another step of this research. In the course have been worked 

knowledge that could be developed without prejudice on teaching students of any of the 

middle schools. To assess learning the same questionnaire was applied on three different 

occasions: at the beginning and end one week after the end of the course generating data that 

were analyzed by tables and graphs. Control groups were subjected to the same systematic 

evaluation. The implementation of the blog as a pedagogical tool in teaching Chemistry in the 

regular education classroom courses enables you to develop basic skills and competencies 

differentiated and useful in today's world. Students who have developed their activities with 

the use of instruction a blog have been also in the process of appropriation of knowledge 

constantly and permanently even after the closure of classes. 

 

Keywords: Educational blog. Chemistry Teaching. Education. Blog.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Motivação e Justificativa 

  

O ensino de Química apresentou nos últimos tempos pouca evolução em relação 

às ferramentas pedagógicas adotadas na melhoria da aprendizagem, o que pode ser percebido 

ao se ler as Orientações Educacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) onde no capítulo 

referente aos conhecimentos de Química, refere-se sobre a disciplinaridade dos conteúdos em 

contraposição às ações interdisciplinares e abordagens transdisciplinares recomendadas pelos 

PCNEM e DCNEM: 

  

... propostas pedagógicas configuradas nos diferentes materiais didáticos mais 

utilizados nas escolas – apostilas, livros didáticos, etc. Os autores desses materiais 

afirmam, muitas vezes, que contemplam os PCNEM, referindo-se a conteúdos 

ilustrados e a exemplos de aplicações tecnológicas. Um olhar mais acurado mostra, 

no entanto, que isso não vai além de tratamentos periféricos, quase que para 

satisfazer eventuais curiosidades, sem esforço de tratar de dimensão ou do 

significado conceitual e, muito menos, de preocupação por uma abordagem referida 

no contexto real e tratamento interdisciplinar, com implicações que extrapolem os 

limites ali definidos (BRASIL, 2006, p. 101). 
  

O Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC), o 

poder legislativo e as demais instituições se esforçam para uma evolução do ensino, ao 

conceberem leis, orientações, parâmetros, diretrizes. Neste sentido, referindo-se ao ensino 

tradicional Schnetzler e Aragão (1995) referem-se à ineficiência das licenciaturas na formação 

dos professores ao afirmarem: 

  

Principalmente devido a cursos de licenciatura pouco eficientes para a formação de 

professores, é comum encontrarmos em inúmeros colegas uma visão muito simplista 

da atividade docente. Isto porque concebem que para ensinar basta saber um pouco 

do conteúdo específico e utilizar algumas técnicas pedagógicas, já que a função do 

ensino é transmitir conhecimentos que deverão ser retidos pelos alunos. Esse ensino, 

usualmente denominado "tradicional" (SCHNETZLER e ARAGÃO, 1995, p. 27). 
  

O que foi exposto até este momento deixa evidente que muito tempo já se foi e 

que urge acelerar, acompanhar as mudanças de estratégias tendo em vista aproveitar melhor o 

momento com intuito de vislumbrar melhoras na educação nacional. Na escola pública, salvo 

algumas intervenções pontuais, observa-se que as aulas continuam sendo dadas nos moldes de 

séculos anteriores, tendo como recurso didático unicamente o quadro verde ou branco 

(apresentado como um grande avanço ao anteriormente negro por cansar menos à visão no 

caso do quadro verde e pela eliminação da condição insalubre provocado pelo pó.) e o velho e 
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conhecido giz, um dos grandes responsáveis pela condição insalubre do magistério. Percebe-

se a existência de escolas da rede estadual com quadros para marcador de quadro branco 

(pincel) apesar de que seja também visível a racionalidade na distribuição dos mesmos tendo 

o professor que, muitas vezes, completar o mês usando as barras de giz. 

  

Encontra-se em Guimarães (2000) um relato das práticas educacionais sem 

reflexão, sem que seja dada a devida importância ao conhecimento efetivo o qual comunga 

com o que estamos a expor com relação à falta de mudança, ou a pouca mudança, nos 

procedimentos de ensino. Este tipo de ensino acontece por ser centralizado na suposta 

sabedoria professor em detrimento do objetivo maior que é o aprimoramento do 

conhecimento do educando. Reforça ainda Guimarães (2000), referindo-se ao interesse do 

discente diante do discurso pedagógico que lhe é imposto: 

  

… geralmente, o aluno não tem interesse naquilo que está sendo trabalhado, a não 

ser por uma motivação artificial, criada apenas para assegurar a continuidade da 

instituição escolar, bem como a autoridade do professor (GUIMARÃES, 2000, P. 

30). 
  

Várias incursões do Governo Federal foram realizadas na tentativa de melhora 

dessa realidade, como é o caso da “Lei Nº. 9.424 de 24 de dezembro de 1996 que dispõe sobre 

o Fundo de Valorização e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) o que estava previsto no sétimo parágrafo do artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias” (BRASIL, 1996) substituído pela “Lei Nº. 11.494 

de 20 de junho de 2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB)” 

(BRASIL, 2008), a “Proposta da Emenda Constitucional (PEC) do FUNDEB”, da 

distribuição de livros das diferentes disciplinas do ensino médio (BRASIL, 2006) (até bem 

pouco tempo só os alunos da educação infantil e do ensino fundamental tinham acesso a essa 

tão valiosa ferramenta do processo de ensino-aprendizagem tendo em vista que foco o 

principal das políticas de governo era o provimento deste  nível de ensino), instalação de 

laboratórios de Ciências e Matemática (multidisciplinares e/ou monodisciplinares), 

provimento de laboratórios de informática com acesso à internet por intermédio do 

“Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) criado pela Portaria nº 522/MEC, 

de 9 de abril de 1997”, ainda que lento e disponibilização de computador na escola com 

acesso à internet (BRASIL, 1997). 
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Apesar dessas iniciativas, pelo que se observa no cotidiano da escola, é notório o 

descompromisso político na efetivação dessas ações nas escolas. As aulas não evoluíram 

suficientemente, pelo menos o esperado pela repercussão do discurso ensejado por ocasião da 

aquisição dos bens ou o início/inauguração das “obras”. 

  

No tocante aos laboratórios de informática, em particular, a deficiência acontece 

por conta inicialmente da baixa relação existente entre o número de computadores da escola 

disponibilizados nos laboratórios e o número de alunos. Já nos laboratórios de Ciências 

(Física, Química, Biologia e Matemática) a realidade da grande maioria das escolas é a 

existência de um único ambiente para atender todas estas disciplinas para todas as turmas. 

  

Pode-se observar também uma carência de recursos humanos nos laboratórios 

durante a integralidade do horário de funcionamento das escolas (isso é observado tanto nos 

laboratórios de informática como no de Ciências e Matemática). Além disso, percebe-se 

também um grande despreparo dos professores de um modo geral para o uso dessas 

ferramentas, apesar de existirem profissionais aptos ou que pelo menos se disponibilizam a 

capacitar-se para esta tarefa nos parcos cursos com esta destinação. Em muitos casos, até 

mesmo aqueles que são destinados a monitorarem os laboratórios enfrentam tal situação sem 

qualquer inclinação para a atividade. Outro fator complicador é a burocracia requerida para o 

acesso aos laboratórios, tanto exigida ao professor como ao aluno que demonstre desejo de 

acessar ao ambiente, em horários em que tanto o aluno como o laboratório, estejam livres. 

  

Nota-se a ausência de políticas públicas eficazes de alfabetização digital dos 

professores e por consequência os alunos não percebem a necessidade de usarem este 

conhecimento no aprimoramento de suas habilidades e competências uma vez que não vêem 

em seus professores um espelho nesta direção. Historicamente os alunos percebem nos 

professores um exemplo a ser seguido, principalmente quando a relação de empatia é positiva, 

desta forma, se os alunos detectam no professor esse hábito de usar o cibermundo em seu dia-

a-dia, perceberão como algo a ser seguido. 

  

Para ocorrer aprendizagem significativa, o material ou ferramenta utilizada deve 

ser potencialmente significativa, permitindo que o aluno tenha uma disposição para 

relacionar, o novo conhecimento, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva. Há a 

necessidade de que as aulas sejam modernizadas, com o uso das novas tecnologias tais como 
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a internet e simuladores de ambientes virtuais, tornando-as atrativas, promovendo ações 

motivadoras, e acessíveis para o aluno. Ao mesmo tempo, elas devem ser eficazes e práticas 

viabilizando a assimilação dos conceitos científicos numa práxis de aprendizagem 

significativa por parte do educando. É crucial que esta aula, ou parte dela, esteja 

disponibilizada para que o aluno possa rever as estratégias e os conceitos trabalhados e, será 

de grande valia, se esta aula tiver continuidade em tempo extra-escolar possibilitando ao 

educando a interação, produzindo e vendo produções de seus colegas e participar de um 

processo de construção coletiva do conhecimento. A internet, com a diversidade de 

sites/portais que lhe constitui, afigura-se como um componente importante na viabilização 

destas atividades cruciais no processo ensino-aprendizagem. 

 

1.2 O ensino de Ciências naturais do Brasil ao longo da história 

  

A meta de estudiosos da educação em ensino de Ciências os quais, dias após dias 

buscam novas estratégias para vencer o desafio de tornar este processo ensino-aprendizagem 

mais prazeroso, principalmente para o educando é estimular nas crianças, jovens e 

adolescentes o gosto pelas ciências naturais, Biologia, Física e Química. 

  

O ensino de Ciências Naturais na educação básica é relativamente novo, e tem se 

efetivado em conformidade com diferentes concepções educacionais. Segundo BRASIL 

(1998), olhando-se a legislação educacional num tempo anterior superior a cinquenta anos 

percebe-se que não se ensinava Ciências Naturais em todas as séries do que se chamava 

"ginasial" e que “apenas a partir de 1971, com a Lei 5.692, Ciências passou a ter caráter 

obrigatório nas oito séries do primeiro grau” (BRASIL. 1998). Pode-se perceber nas 

características tradicionais do ensino a ideia de neutralidade no conhecimento científico:  

  

Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, o cenário 

escolar era dominado pelo ensino tradicional, ainda que esforços de renovação 

estivessem em processo. Aos professores cabia a transmissão de conhecimentos 

acumulados pela humanidade, por meio de aulas expositivas, e aos alunos a 

reprodução das informações. No ambiente escolar, o conhecimento científico era 

considerado um saber neutro, isento, e a verdade científica, tida como inquestionável 

(BRASIL, 1998, p. 19). 

 

A metodologia de trabalho, a sistemática de avaliação e os recursos didáticos 

recorrentes durante esta época eram definidos pela quantidade dos conteúdos transpostos, 

selecionados pelo professor. No entanto, com o passar do tempo, alguns professores mais 
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interessados, perceberam que os conteúdos requeriam metodologias complementares, como a 

experimentação para garantir a aprendizagem dos conhecimentos científicos. Observa-se que, 

segundo o relato nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): Ensino Fundamental em 

BRASIL (1998), reportando-se ao ensino em geral e o de Ciências, em especial, à época 

afirma que: 

  

Muitas práticas, ainda hoje, são baseadas na mera transmissão de informações, tendo 

como recurso exclusivo o livro didático e sua transcrição na lousa; outras já 

incorporam avanços, produzidos nas últimas décadas, sobre o processo de ensino e 

aprendizagem em geral e sobre ensino de Ciências em particular (BRASIL, 1998, p. 

19). 
  

No ano de 1998 já se propunha tratar as Ciências Naturais com uma abordagem 

mais humanizada e contextualizada como se pode apreender da leitura dos PCN para o ensino 

de Ciências de BRASIL (1998). Na carta de apresentação do Relatório Pedagógico do Exame 

Nacional do Ensino Médio de 2002 (ENEM/2002) do então Ministro de Educação Paulo 

Renato Souza temos a leitura de que, até então, não se teve um avanço significativo no ensino 

como um todo já que em seu (dele) relato os examinados demonstraram, em sua maioria, não 

haverem assimilados habilidades e competências básicas e que sem as quais fica muito difícil 

a compreensão de conceitos fenomenológicos inerentes às ciências naturais (Física, Química e 

Biologia) onde os resultados a elas atribuídos também foram um fiasco. Desta forma, entende-

se que as proposta dos PCN não surtiram efeito ou não foram seguidas. 

  

Em abril de 1998 aconteceu o Seminário Internacional Imagem, Cultura & 

Educação realizado pelo Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) que teve como um dos objetivos, debater sobre o novo sistema comunicativo 

que dominava outros espaços do homem. O encontro produziu a Carta para o Século 21 que 

se encontra na íntegra em BRASIL (1999) de importância relevante pelo alerta que foi dado 

tendo em vista às considerações abordadas como também pelas recomendações propostas. 

Aqui cita-se duas últimas considerações por referirem-se à escola e ao professor, 

respectivamente e igual número de recomendações pela mesma opção de escolha feitas para 

as considerações: 

  

...considerando que a escola não é mais o único lugar legítimo do saber e que o livro 

não é mais o centro que articula a cultura; 
considerando a necessidade de valorização do professor como condição básica para 

a atualização e a real melhoria da instituição escolar,  os professores reunidos no 

Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o 

Seminário Imagem, Educação e Cultura, em abril de 1998, recomendam: 
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●  que os educadores trabalhem as novas “linguagens audiovisuais” como 

linguagens pedagógicas, admitindo que são tão legítimas quanto a linguagem escrita; 
●  que os educadores aprendam a lidar com as novas formas de aprender e de se 

comportar geradas pelas “linguagens audiovisuais”, assumindo a produção do saber 

escolar com e a partir dessas linguagens; … (BRASIL, 1999, p. 109/110). 
  

 Mais uma vez percebe-se uma propositura, uma preocupação mais do que legítima, 

para que os vários segmentos, inclusive a escola, despertem para este outro modo de ver, ler, 

pensar e aprender. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo Geral 

 

 Esta pesquisa possui o objetivo de avaliar a inserção de blogs nos processos de ensino-

aprendizagem de Ciências naturais, a Química em particular, como uma estratégia que 

apropria-se de ferramentas do cibermundo na tentativa de tornar mais atrativa esta interação, 

ao mesmo tempo que transforma conceitos na área das ciências pré-existentes em outros 

melhor elaborados e cientificamente mais aceitos numa construção colaborativa. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

  

1- Diagnosticar a utilização do blog como instrumento em escolas brasileiras. 

2- Utilizar o blog no ensino de Química como meio para construção dos conceitos. 

3- Identificar a influência do uso do blog como ferramenta didático-pedagógica no ensino 

de Química. 
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

  

3.1 A internet hoje 

          

A internet é, conforme definição usada por DUARTE (1997) uma “rede mundial 

de computadores, com milhões de usuários espalhados pelo mundo, e com incalculáveis 

informações abrangendo todas as áreas do conhecimento humano”. Não obstante a sua 

criação ter apenas três décadas de anos e sua chegada ao Brasil distá apenas de duas dezenas e 

meia de anos a sua influência no nosso convívio tornou-se imprescindível como podemos 

perceber no relato de ABREU (2003) referindo-se à comercialização da Internet no relato que 

segue: 

 

Muitas mudanças vêm acontecendo em função da penetração das novas tecnologias 

da informação em fábricas, escritórios, hospitais, bancos, lojas, escolas, etc. Assim 

sendo, estão em mutação os processos de trabalho, as relações produtivas e o próprio 

mercado de trabalho. Algumas atividades estão sendo extintas, passando a ser 

executadas pelas máquinas, outras estão se reestruturando e se adaptando ao uso das 

novas ferramentas e outras ainda estão surgindo em função das novas tecnologias 

digitais.(ABREU, 2003, pag. 27) 

 

Observando-se o cotidiano, as convivências, detecta-se que o envolvimento da 

humanidade no mundo virtual é cada vez mais crescente como também que ocorre a 

democratização do cibermundo nas camadas mais carentes da sociedade, quer por força da 

pressão da mídia, quer por conta dos investimentos na produção de celulares, tablets e 

smartphone e outros equipamentos com internet com funções específicas para os sítios de 

relacionamentos sociais a preços cada vez mais acessíveis, quer ainda por força das crescentes 

facilidades de crédito para as camadas menos abastada da sociedade. 

  

Por sua vez, os jovens e adolescentes demonstram grande e fervorosa paixão pela 

web, ainda que de um modo muito mais vultoso para os sites de entretenimento os quais se 

mostram cada vez mais atrativos. Neste segmento percebe-se um grande interesse para os 

portais de interação social tanto de modalidades síncronas como assíncronas. Já os sítios de 

busca têm se mostrado cada vez mais atrativos por suas versatilidades de aplicações nas 

atividades diversas do cotidiano permitindo que ao se inserir um único termo ou expressão 

seguidos de um clique se obtenha uma variedade enorme de sugestões de endereços 

eletrônicos. 
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Esta evolução do envolvimento pode ser comprovada, no que se refere ao 

universo populacional brasileiro, a leitura do gráfico 01 disponibilizado pela IBOPE Nielsen 

Online (2011) nos remete à construção da tabela evolução do número de usuários ativos no 

segmento domicílios no Brasil tendo como referência o mês de maio nos anos de 2009, 2010 e 

2011. 

  

Percebe-se, então, pelo gráfico 01, que ocorreu uma evolução no número de 

domicílios ativos na internet em maio de 2010, 28,5 milhões(vinte e oito milhões e cinco 

décimos de milhão) de domicílios ativos, em relação a maio de 2009, com seus 25,6 

milhões(vinte e cinco milhões e seis décimos de milhão) de domicílios ativos, de 2,9 

milhões(dois milhões e nove décimos de milhão) que corresponde a um adicional de 11,3%. 

No entanto, em maio de 2011, relativo a maio de 2009, tem-se um acréscimo de 11,6 milhões 

de domicílios ativos, os quais relativos aos 25,8 milhões (vinte e cinco milhões e oito décimos 

de milhão) de domicílios ativos na internet existentes em maio 2009 traduz uma evolução de 

45,3%. 

  

Gráfico 01 – Evolução do número de usuários ativos na internet – domicílios – trabalho e domicílios – 

Brasil – maio de 2009, maio de 2010 e maio de 2011 

 

Fonte do gráfico 1: Disponível em: http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/Calandra 

Redirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=1DF

70A3258D06A32832578C60059A967. Acesso em 07/07/2011. 

  

A sétima edição da pesquisa F/Radar referente aos hábitos de utilização da 

internet no Brasil realizada em abril de 2010 numa parceria entre a Agência de Publicidade 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=1DF70A3258D06A32832578C60059A967
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=1DF70A3258D06A32832578C60059A967
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F/Nazca Saatchi & Saatchi (F/Nazca) e a Datafolha, constou que de 2.247(dois mil duzentos e 

quarenta e sete) entrevistas realizadas em 143(cento e quarenta e três) municípios, pelo que 

F/Nazca quantificou os internautas nacionais, com uma margem de erro de 2(dois) pontos 

percentuais, dentro de um nível de confiança de 95%, com desenho amostral elaborado com 

base em informações do Censo 2000 e estimativas de 2009 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), levando em conta onde, quanto e quando acontece a 

webnavegação considerando vários aspectos tais como: compras, transversatilidade das 

mídias, categorias de notícias e jogos eletrônicos (F/NAZCA SAATCHI & SAATCHI, 2010). 

Os resultados da sétima F/Radar são surpreendentes e a escola não pode ficar alheia a estes 

números: 

  

Entre a população brasileira com mais de 12 anos, 54% costumam acessar a internet, 

isto é, 81,3 milhões de pessoas. O principal local de acesso é a lan house, com 31%, 

seguido da própria casa, com 27%, e da casa de parente de amigos, com 25%. Eles 

também são os que mais tempo passam conectados em cada acesso – em média 3 

horas por dia – e os que mais costumam postar conteúdo de própria autoria, 57%, 

sendo que 30% para se relacionar, principalmente pelo Orkut (40%) e pelo MSN 

(32%).( F/NAZCA & SAATCHI, 2010). 
  

Uma ferramenta de comunicação jovem que a apenas 22(vinte e dois) anos após 

sua chegada ao Brasil, consegue fazer parte dos costumes de 54% da população brasileira 

acima de 12(doze) anos de idade os quais se estivessem na formação escolar na idade certa, 

referente à relação idade/série escolar, deveriam ter cursado ou estar cursando as séries finais 

do ensino fundamental ou até mesmo iniciando o ensino médio, que acontece aos 13(treze) 

anos de idade. 

  

O potencial destes adolescentes e/ou jovens, possuindo a qualificação esperada 

para a sua idade e formação, apropriando-se das ferramentas que a internet lhes propicia, 

teriam um potencial esplendoroso de apropriar-se do conhecimento bem como de contribuir 

com mais efetividade na sua construção de um conhecimento científico mais elaborado. 

  

Não menos preocupante é a informação desnudada pela pesquisa F/Radar & 

Saatchi (2010) no que se refere à migração no setor do entretenimento onde os usuários de 

cinema, rádio e televisão com idade de 12(doze) a 24(vinte e quatro) anos começam a 

consumir os mesmos produtos na internet. Referente a esta situação relata F/Radar. 

                   

A pesquisa revelou que 60% dos internautas brasileiros já substituíram a plataforma 

tradicional (TV, rádio ou cinema) para assistir ou ouvir programas ou filmes. 
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Daqueles que têm o costume de navegar na rede, na faixa de 12 a 24 anos, 38% já 

assistiram a alguma novela, filme, reality show, evento esportivo ou seriado na 

internet, em vez de consumi-los no televisor, percentual semelhante àqueles que o 

fizeram com programas de rádio. Já em relação ao cinema, o número cai para 27% 

na mesma faixa etária.(F/NAZCA & SAATCHI, 2010). 
  

Segundo a pesquisa publicada por IBOPE Nielsen Online(em 07/07/2011) o 

“Número de usuários ativos de internet cresceu 23% em um ano" e segundo o mesmo 

relatório “Em residências o uso da internet cresceu ainda mais: 30% em um ano e 46% em 

dois anos”. O relato revela que o total de pessoas com acesso à internet no trabalho ou em 

domicílios chegou a 58,6 milhões(cinquenta e oito milhões e seis décimos de milhão), e que, 

“Considerando somente os domicílios, o número de pessoas que moram em residências em 

que há a presença de computador com internet já é de 55,5 milhões”.(IBOPE Nielsen 

Online.07/07/2011). 

  

 Certamente que todo este volume de acessos à internet tem seu reflexo na 

sociedade. Os professores percebem mudanças comportamentais em seus alunos demandando 

novas abordagens e métodos de ensino no exercício de sua profissão referindo-se inclusive à 

superficialidade aparente dos alunos no pensar e agir pelo modo com que transitam de uma 

fonte de informação para outra deixando a impressão que estes não refletem nem criticam 

sobre as informações que absorvem. Para Veen & Vrakking (2009) a preocupação do 

comportamento das crianças viventes no mundo digital não permeia apenas entre os 

professores. Todo e qualquer projeto que tenha público alvo pessoas com idade de 12(doze) a 

24(vinte e quatro) anos, e a escola com dedicação especial, tem que estar atento a estas 

pesquisas, o que leva a toda uma reformulação cultural. As linguagens passam a ser 

readequadas, os processos motivacionais também devem estar em ressonância com estas 

novas tendências comportamentais. Lévy (1993) na introdução de seu livro “AS 

TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA: o futuro do pensamento na era da informática” numa 

tradução de Carlos Irineu da Costa, já se referia a este processo envolvente das novas 

tecnologias e suas influências nas diversas relações da sociedade numa percepção ao que 

existia e de como a evolução das tecnologias era percebida. A força influenciadora das novas 

tecnologias no convívio social já era bastante evidente no início da década de 90. 

  

 As visitas efetuadas aos ambientes virtuais sociais de relacionamentos, tais 

como orkut, badoo, facebook, twitter, etc. permitem concluir que a internet é pactuada por 

pessoas de todas as classes, credos, cor, etc, mesmo no Brasil, com todas as suas 
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desigualdades que lhe é peculiar. Esta democratização da internet ainda possui muitos 

excluídos, mas, percebe-se ações de entidades governamentais e não-governamentais 

amenizando esta problemática. Encontra-se eco nestas observações no texto de VEEN & 

VRAKKING(2009) que afirma: 

  

É claro que ainda há o fato de nem todas as pessoas poderem comprar o hardware 

necessário, mas a questão não é mais a de poder comprar um computador, e sim de 

ter acesso à tecnologia. As escolas, bibliotecas, cafés com internet e outros espaços 

públicos atualmente oferecem acesso à internet e, portanto, à participação em 

comunidades virtuais.(VEEN & VRAKKING. 2009, p. 44). 

  

A observação dos convívios diversos do dia-a-dia em que se tem a necessidade do 

uso das novas tecnologias tais como caixas eletrônicos, celulares, lan houses, games, 

computadores, internet, etc. revela que grande parte dos adultos demonstra rejeição e/ou 

dificuldades aos seus manuseios. Pelo que já foi comentado e pelas citações desenvolvidas, 

urge a necessidade de buscar estratégias de inserir as crianças, adolescentes e jovens, enfim, a 

comunidade escolar no processo de apropriação das habilidades e competências necessárias 

para um salutar convívio com a cibercultura. 

  

3.2 Caracterização de blogs 

  

Uma ferramenta foi criada na internet e que muito se popularizou pela praticidade 

de manuseio, facilidade no acesso, quantidade e variedade de informações suportada, caindo 

no gosto de todas as gerações. Esta ferramenta, chamada inicialmente de weblog é 

posteriormente denominada simplesmente de blog é caracterizado por VEEN & 

VRAKKING(2009) como “uma coluna on-line, com interatividade e multimídia” e, ainda na 

concepção de VEEN & VRAKKING(2009) os blogs “... são diários digitais que todos podem 

acessar. É possível escrever sobre qualquer coisa: histórias, convicções, experiências, fotos, 

jogos, qualquer coisa que você deseje compartilhar com o mundo”. 

  

Do glossário de PALFREY E GASSER (2011) retiramos o conceito: Blogs: 

materiais online escritos por indivíduos, em geral a voz não editada de uma única pessoa. O 

termo deriva de “weblog”. Os blogs podem ser classificados segundo sua finalidade em blogs 

de interação (e aqui estão os milhares de blogs sociais) e de aprendizado, que ainda são raros 

na literatura (fig 01). 
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Figura 01 – Modalidades dos blogs na educação (BARRO et al, 2008) 

 
Fonte da imagem: Barro et al, 2008. 

  

A ideia do uso de blogs como ferramenta pedagógica, deriva primeiramente do 

fato de que, segundo PALFREY E GASSER (2011), “cada vez mais pessoas, jovens e velhas, 

estão escrevendo e lendo blogs” e ainda os blogs propiciar aos educandos e professores 

postarem na internet textos selecionados prontos, construir textos, narrativas, colocar 

questões, registros de aprendizado, opinião sobre atualidades, partilhar ideias, relatórios de 

visitas, experimentos e excursões de estudos, publicar trabalhos, fotos, desenhos, vídeos, 

músicas e o que mais a imaginação permitir, participando de uma construção coletiva, 

colaborativa do conhecimento nas postagens ou por intermédio dos comentários em 

momentos síncronos ou assíncronos de forma mais fácil e rápida. Estes predicados 

consolidam a esta outra característica do blog como ferramenta de apoio ao ensino no 

processo de desenvolvimento de trabalho colaborativo isto tudo sem as dificuldades de 

atualização requeridas pelos sites tradicionais (BALTAZAR & GERMANO (2006), SANTOS 

(2008), BARRO, FERREIRA & QUEIROZ (2008)). A análise do uso de blogs educacionais 

como uma possibilidade de contribuição desta tecnologia como ferramenta pedagógica, é o 

objeto de estudo da presente dissertação. 

  

Com o advento do Blogger, que “é uma ferramenta baseada na web que ajuda a 

publicar instantaneamente na web sempre que você quiser” (GOOGLE.COM, 2011) ficou 

muito simples trabalhar com os blogs possibilitando, inclusive, a sua atualização, a qualquer 

momento independente do lugar que se encontre do planeta sem a menor complicação ou 

conhecimento de programação desde que tenha acesso à internet. Esta facilidade influenciou 

na escolha do Blogger na elaboração dos blogs educacionais utilizados neste trabalho. 
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 Esta facilidade no manuseio dos blogs pode ser claramente percebida pelo que 

está garantido pelo Tutorial Google ao esclarecer que: 

  

O Blogger fornece uma maneira de automatizar e acelerar consideravelmente o 

processo de publicação em blogs sem necessidade de criar códigos ou de se 

preocupar em instalar softwares de servidor ou scripts. Ainda assim, permite que 

você tenha total controle sobre a aparência e o local de seu blog. Mais 

especificamente, em vez de codificar manualmente suas postagens de blog e de 

enviar frequentemente a versão mais recente de sua página, você posta em seu blog 

enviando um simples formulário no site do Blogger. Os resultados aparecem 

imediatamente em seu site, com seu design (GOOGLE.COM, 2011). 
  

Outro motivo desta escolha é o fato da ferramenta ser disponibilizada 

gratuitamente. Seu uso é livre a quem tem uma conta google para qual é suficiente cadastrar o 

endereço de e-mail, permitido para vários provedores tais como, yahoo, hotmail, uol, etc, e 

escolher um senha de acesso.  

  

Figura 02 – Captura de tela de portal não google logado. 

Fonte da imagem: Disponível em <https://www.google.com.br>, acesso em 18/08/2011. 

  

Para quem tem gmail a conta google foi criada automaticamente por ocasião da 

criação do gmail e para ter acesso a esta conta é necessário apenas entrar com o endereço do 
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gmail e a senha o qual é feito no endereço www.google.com.br, procedimento este que fará 

aparecer a tela que segue. 

  

Aberta a página, “conta google logado”, tem-se alguns caminhos diferentes que 

poderão viabilizar a construção do blog da blogger. O procedimento que será seguido nas 

etapas que seguem foi preferido por possuir uma sequência mais intuitiva. 

  

O que deve ser feito neste momento é levar o cursor do mouse até o lado direito 

onde consta o nome do proprietário do e-mail e clica-se na seta revelando uma caixa de 

diálogo com a opção “Configurações da conta”, conforme figura 03, abaixo. 

  

Figura 03 – Captura de tela de conta google logado. 

Fonte da imagem: Disponível em https://www.google.com.br (logado), acesso em 

18/08/2011. 

  

 Clicando em “configurações da conta“ será levado para a página com layout 

ilustrado abaixo com vários links que correspondem aos serviços disponibilizados pelo 

Google para quem tem uma conta nela cadastrada. Aqui deverá ser escolhido o link blogger e 

http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
https://www.google.com.br/
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clicá-lo. Neste momento aparecerá a página, painel de conta Blogger ilustrada abaixo, figura 

04, onde deve ser clicado em criar blog. 

 

Figura 04 – Painel de conta Blogger. 

Fonte da imagem: Disponível em <https://www.blogger.com/home?pli=1>, acesso em 

18/08/2011. 

  

Aparecerá então uma tela onde deverá ser iniciado efetivamente a criação do blog. Aqui 

deverá ser escolhido o título do blog (neste exemplo foi escolhido o título “so aprendendo muito”), 

que pode ser mudado quando achar necessário, e logo abaixo será escolhido o endereço do blog tendo 

a estrutura “xxxxxxxxxxxxx.blogspot.com”. A sequência de “x” será substituído por uma sequência 

escolhida pelo proprietário do blog e este endereço terá que ser submetido a um teste de 

disponibilidade clicando em “verificar disponibilidade”. Caso a sequência de dígitos (ou palavras) não 

esteja disponível, ela deve ser alterada até encontrar uma disponível. A etapa se completa ao se 

repetir uma palavra sugerida na “verificação de palavras” e clicar em “continuar”. Assim 

procedendo abre-se uma página com alguns designers de blogs para sua escolha. Clique em 

um deles e em seguida em continuar. 
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Pronto, você criou um blog. Os blogs não foram criados inicialmente com a 

intenção de serem ferramentas pedagógicas, no entanto eles apresentam características 

técnicas tais como interatividade que suscitam seus usos pedagogicamente. Desta forma, se o 

blog possui conteúdos ligados a educação será categorizado como um blog educacional, cujas 

especificidades e funcionamento será tratado em seguida. 

  

3.3 Os blogs educacionais 

  

É inegável que a web apresenta-se como uma potente ferramenta geradora de um 

banco de conhecimentos para o professor e para a sociedade, que passa a vislumbrá-la como 

um excepcional recurso didático-pedagógico no binômio ensino-aprendizagem. Ressalta-se 

que o uso dos ambientes virtuais gera custos tanto na sua implantação como na sua 

manutenção (recursos humanos, materiais e imateriais) dificultando (não inviabilizando) a 

escola pública, por iniciativa própria, fazer uso de tais tecnologias. 

  

Isto remete à instituição de ensino público e de um modo especial, ao professor de 

instituição pública, fazer uso da criatividade, que lhe é peculiar, no sentido de viabilizar o uso 

dos ambientes virtuais. Neste sentido, percebe-se a possibilidade dos blogs (weblogs) que são 

pequenos sites, os quais, apesar de pré-formatados, permitem uma vasta variedade de 

publicações (Ex.: textos, fotos, vídeos, mapas, tabelas, etc.) sem a necessidade de 

conhecimento de alguma linguagem de programação por parte de seu usuário, requerendo 

apenas as habilidades inerentes ao uso do e-mail e/ou dos sites sociais, não perdendo em nada 

à robusteza do volume de informações que podem ser adicionados comparativo aos sites. 

  

A disponibilização de uma diversificada variedade de serviços de blogs e suas 

ferramentas de interação e acessórias em diversos portais em vários idiomas, inclusive em 

português, sendo oferecidos, sem que se tenha de efetuar algum pagamento por seus usos é 

uma vantagem adicional, como também tutoriais em nosso idioma com passo-a-passo de 

como se construir blogs novos ou como personalizar um antigo também gratuitamente. No 

momento em que se apropria da ferramenta do blog para uso didático-pedagógico, 

alimentando-o com conteúdos coerentes com este propósito, passa-se a ter o blog inserido 

num universo especial de blogs categorizado como blog educacional. 
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Na visão de Moresco (2006), a utilização de weblogs no processo ensino-

aprendizagem proporciona ao educando uma variedade de ações educativas a serem 

desenvolvidas síncronas ou não. Neste sentido Moresco (2006) afirma que “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.” 

Tudo isto pode acontecer dentro ou fora do ambiente escolar em seu horário de permanência 

da sua instituição de ensino ou fora dela possibilitando assim a ampliação da ocupação do 

educando no processo formativo contribuindo para que o mesmo fique menos vulnerável às 

influências impróprias que o levaria à provável marginalidade. 

  

Os blogs são dotados de recursos que permitem a interação entre o autor do blog e 

os visitantes. Estes, ao verem as postagens podem fazer uso do espaço “comentário”, que fica 

logo após cada postagem, ou do livro de visitas ou ainda dos murais virtuais, e desenvolverem 

seus comentários os quais ficarão visíveis e identificados som nome e imagem (uma foto, 

provavelmente, à escolha do postador), à escolha do autor do blog. Os elementos de 

identificação, nome e foto, funcionarão como hiperlink permitindo que, ao se clicar, enviar 

uma mensagem direta o proprietário da foto. Demais alunos que visitarem o blog de modo 

síncrono, ou a posteriori, de modo assíncrono, poderão efetuar comentários tanto direto da 

postagem principal como de cada comentário postado ou ainda direto para o autor da 

postagem ou do comentário. Estas ações poderão promover uma calorosa discussão 

proporcionando uma aprendizagem colaborativa. Desta forma, o educando sai da condição de 

receptor passivo para co-autor do conhecimento construído (PAGÁN 2000 in GERMANO. 

2006). Tem-se então, neste processo, o reforço da socialização do conhecimento associado à 

construção colaborativa. Com relação ao uso de blogs educacionais na pesquisa, na análise, na 

reflexão e na busca de soluções, Moresco (2006) declara ainda que 

  

Este estudo também possibilita a interação ente os sujeitos, o trabalho cooperativo e 

colaborativo, 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. (MORESCO 2006, p. 2). 
  

Percebe-se, assim, no implemento de blogs no processo de aprendizagem, uma 

possibilidade do desenvolvimento de valores de grande importância para a formação do 

cidadão. 
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A estratégia do uso de blogs propicia o desenvolvimento do pensamento crítico do 

discente haja vista que o próprio educando se manifestará para aprimorar as contribuições de 

seus precedentes ou por intermédio de participações em tempo real. Neste mecanismo enseja-

se a possibilidade das discussões que, com certeza, acarretam um lapidamento do 

conhecimento. Com as devidas interveniências do conjunto de educadores vislumbra-se a 

possibilidade do êxito possível na relação trabalho educacional em “contraposição” ao 

trabalho político. Neste caso, contraposição não tem sentido antagônico e sim de desabrochar 

atitudes políticas por ocasião do desenrolar do trabalho educacional. 

  

Em harmonia com essa ideia encontra-se em Moresco (2006) ao discorrer que “... 

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”. E arremata ainda Moresco (2006) “A 

orientação e o acompanhamento do professor são muito importantes neste sentido”. As 

atividades educacionais a serem desenvolvidas pelos profissionais da educação não podem 

ficar amarradas aos currículos tradicionais, recheados de conteúdos estanques e 

descontextualizados. Seus procedimentos devem permitir que o educando se desenvolva e 

detecte o jogo de interesses que está por trás de cada ação do outro e consiga ter um cotidiano 

consciente. É pertinente ao afirmar que o uso de blogs educacionais revela importantes 

perspectivas ao afirmar que “Desta forma, são ampliadas as possibilidades de um diálogo 

mais autêntico e profundo com outras formas de saber, outros pontos de vista, favorecendo a 

interdisciplinaridade, ajudando a construir redes sociais e redes de saberes.” 

  

Exemplos do uso destas novas tecnologias já se manifestam em algumas escolas 

no estado do Ceará, de forma pontual, porém, fazendo uso mais criativo da internet como os 

Projetos: “Uso do Blog na Interação Escola-Comunidade” (BRENNO et al, 2009), “Jovens 

Profissionais na Linha Digital” apresentado pela Escola Profissional de Russas “JORNAL 

VIRTUAL SENADOR FERNANDES TÁVORA (SFT)” apresentado na III Feira Estadual de 

Ciências e Cultura, em Fortaleza. 

  

Em outros estados do Brasil, encontra-se ativo o blog da Escola Municipal CAIC 

Mariano Costa da Rede Pública Municipal de Joinville-SC e em Rio Pardo no Rio Grande do 

Sul o blog é utilizado para aprendizagem de Física e Química (MORESCO & BEHAR, 2006), 

nos qual os autores concluem que cada blog pode ser considerado um laboratório dinâmico 
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que pode colaborar no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao 

estudante no mundo atual. 

  

Nos exemplos apresentados, apesar de outros registros sobre o tema, percebe-se o 

uso do blog na relação da escola com a sua comunidade local e/ou na interação com os demais 

segmentos que configuram a comunidade escolar, os quais são muito importantes para o 

sucesso, mas não fazem parte da dinâmica da sala-de-aula. Dos relatos destas escolas conclui-

se, portanto não haver nenhuma inovação no sentido da apropriação do conhecimento digital 

dos professores e/ou alunos na dinâmica do processo ensino-aprendizagem em suas aulas ou 

numa extensão destas na própria escola ou fora dela. 
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4 METODOLOGIA 

  

Inicialmente e durante todo o desenrolar da construção do presente trabalho, de 

modo permanente e contínuo foi feito um levantamento teórico, numa busca tanto de 

referenciais teóricos em meios físicos, livros e revistas, como também de e-books, 

dissertações, teses e artigos disponibilizados na web relativos ao objeto de estudo. O primeiro 

passo foi selecionar o tema do primeiro blog dentro do universo de conteúdos temáticos 

existentes. Para orientar esta seleção utilizou-se como indicador, o público a que se destinou a 

pesquisa e os conteúdos previstos nos currículos e decidiu-se aplicar o uso de blogs como 

ferramenta pedagógica a dois temas: “As Biografias e o Ensino de Química” e “Ácidos e 

Bases".  

 

O tema “As Biografias e o Ensino de Química” foi trabalhado com todos os 

alunos das turmas que tinham este pesquisador como professor de Química durante o 

desenvolvimento projeto do mesmo nome com a finalidade de viabilizar um acesso 

introdutório às ferramentas educacionais virtuais, em especial aos blogs bem como servir de 

oportunidade para que pesquisador percebesse os alunos com menor e maior aptidão para o 

uso de tais ferramentas, futuros selecionados para os cursos “Ácidos e Bases" com e sem uso 

de blogs. 

  

4.1 Caracterização do público-alvo 

  

A escola em questão situa-se na região praiana de Fortaleza, Ceará, pertence à 

rede estadual de ensino atendendo o ensino fundamental do sexto ao nono ano nos turnos 

manhã e tarde e os 03 (três) anos do ensino médio nos 03 (três) turnos, sendo que a grande 

maioria dos alunos encontra-se na faixa de idade própria para as suas devidas escolaridades. 

Possui um laboratório de informática com 15 (quinze) computadores e 01 (um) servidor, 

todos em rede interna e com acesso à internet. Possui também 01 (um) laboratório de Ciências 

naturais, Física, Química e Biologia. 

  

No laboratório de Informática, que é vinculado ao centro de multimeios existe 01 

(um) professor de Geografia licenciado efetivo de 40 (quarenta) h semanais com o título de 

especialista que toma conta de dois turnos, tarde e noite, e 01 (um) professor de Física 

temporário de 20 (vinte) h/semana, ainda acadêmico em Licenciatura em Física, que fica no 
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turno da manhã. Já no laboratório de Ciências, também vinculado ao centro de multimeios 

existe 01 (um) professor de Física efetivo, de 40 (quarenta)  h semanais, com Licenciatura 

Plena em Física o qual responde pelo turno da tarde e 01 (um) professor de Biologia efetivo, 

de 40 (quanrenta) h/semana, com Licenciatura Plena em Biologia que é responsável pelo 

turno da manhã. 

 

A escola onde estudam os alunos pesquisados, pelo que pode ser concluído da 

análise da tabela 01, possui um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) muito 

baixo principalmente quando se atenta para a escala de pontuação que é de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos. Comparado com os outros resultados registrados de universos mais abrangentes, a 

escola tem se mostrado acima das médias dos pontos alcançados pela rede pública de 

Fortaleza nos 03 (três) anos explicitados, os números também estão revelando supremacia as 

médias dos pontos das escolas da rede do estado. 

 

Quando se compara o desempenho dos estudantes da escola pesquisada no IDEB 

(TABELA 01) com as medições das instituições da rede particular do estado começa-se a 

desnudar o déficit desta escola e registre-se que as médias das entidades escolares da rede 

particular, também não são boas, uma vez que atingem em torno de 50% da pontuação 

máxima estabelecida. 

 

Tabela 01 – IDEB: Resultados da Escola, das regiões de Fortaleza e Ceará 2005, 2007 e 2009 

Ano Escola 
Fortaleza Ceará 

Rede pública Rede privada Pública Privada Todas 

2005 3,6 2.5 3,0 2,8 5,5 3,1 

2007 4,1 2,7 3,3 3,3 5,4 3,5 

2009 3,6 3,3 3,6 3,6 5,4 3,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=2034758. Acesso em 

15/03/2012. 

 

Um outro destaque a se fazer da análise da tabela 01 é o fenômeno da oscilação do 

resultado do IDEB desta escola em foco nos exames acontecidos em 2005, 2007, 2009 em que 

foram registrados os índices 3,6 (três pontos e seis décimos), 4,1 (quatro pontos e um décimo) 
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e 3,6 (três pontos e seis décimos), respectivamente, um progresso 0,5 (5 décimos) quando se 

observa 2007 em comparação a 2005 e um retrocesso do mesmo 0,5 (5 décimos) quando se 

observa o IDEB de 2009 da escola comparativamente a 2007. Registrado, portanto, uma 

repetição dos valores de 2009 e 2007, computando-se assim um retrocesso no IDEB da escola 

do resultado de 2009 de 3,6 (três pontos e seis décimos) comparado a 2007 de 4,1 (três pontos 

e seis décimos).                                                                                                      

 

O público-alvo do presente estudo consta de alunos de 14 (catorze) turmas 

contemplando os 03 (três) anos do ensino médio, 1º, 2º e 3º anos, de uma escola pública da 

periferia de Fortaleza, com abrangência nos turnos manhã e tarde de ambos os sexos, na faixa 

etária de 14 (catorze) a 17 (dezessete) anos, no decorrer o ano letivo de 2010 (dois mil e dez). 

  

Todos os alunos que estavam presentes no dia 03 (três) de setembro de 2010 (dois 

mil e dez), um total de 360 (trezentos e sessenta) alunos, foram convidados a responder a um 

questionário de 14 (catorze) perguntas de múltipla escolha aplicado com o objetivo principal 

de perceber a afinidade dos alunos com as novas tecnologias para a elaboração do perfil deste 

público no contexto analisado (APÊNDICE C). 

  

4.2 “As Biografias e o Ensino de Química” 

  

O tema “As Biografias e o Ensino de Química” foi selecionado possibilitando ao 

estudante ser inserido na História da Ciência, conteúdo que normalmente não é contemplado 

nos currículos das escolas. A introdução da História da Ciência na educação é defendida por 

permitir aos estudantes, a concepção do conhecimento científico no contexto de que a ciência 

pode ser situada social e historicamente (TERNES et al, 2009). Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) indicam que esta área de pesquisa é importante na compreensão 

das concepções científicas absorvidas pelos estudantes. 

  

O trabalho foi aplicado nas 14 (catorze) turmas distintas de alunos do Ensino 

Médio 6 (seis) do turno da manhã e 8 (oito) do turno da tarde. Salas estas que correspondiam 

às turmas de lotação, como professor, do pesquisador na referida escola. 

 

A pesquisa de campo desenvolveu-se em várias etapas sucessivas. Na primeira 

etapa, após a realização da aplicação do questionário preliminar citado acima, efetuou-se uma 
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atividade de capacitação em comunicações virtuais dos alunos da escola selecionada para que 

os mesmos aprendessem e ou aprimorassem as habilidades necessárias ao manuseio de blogs 

com a finalidade de minimizar as dificuldades nestes conhecimentos. Trabalhou-se, para 

tanto, habilidades de enviar e receber mensagens por e-mail, postar comentários em blogs e 

sites, pesquisar em sites de busca, etc., com a implementação do tema “As Biografias e o 

Ensino de Química”. 

  

Na segunda etapa, o blog privativo foi construído pelo autor da pesquisa para cada 

uma das 14(catorze) turmas. Estes blogs criados são ditos privativos devido o acesso que está 

restrito aos alunos das respectivas turmas, ao professor, a um coordenador escolar e à 

orientadora da pesquisa, caracterizando deste modo a “Sala de Aula Virtual” de cada uma das 

turmas envolvidas no projeto. 

  

O título de cada blog foi constituído do termo “QUÍMICA GERAL. 

COM_[REFERENCIA DA TURMA], como por exemplo, para a turma A do 2º ano o título 

atribuído foi “QUÍMICA GERAL.COM_2A” podendo ser encontrado no endereço eletrônico 

<http://quimicageralcom-2a.blogspot.com> como pode ser visto na figura 05 na página que 

segue. 

  

Para que cada um dos participantes do processo tivesse acesso aos blogs se fez 

necessário que lhes enviasse um convite para o seu endereço de e-mail a partir do blog de 

cada turma, sendo que só seria permitida a interação com a sala de aula virtual após o aceite 

do convite que deveria ser feito clicando no link constante da mensagem do convite a ser 

enviado por e-mail de cada participante do projeto. Todas as vezes que o aluno necessitasse 

ter acesso ao blog de sua sala teria que identificar-se, escrevendo seu endereço de e-mail e 

senha. 

 

Foi feita uma postagem, veja figura 05, no dia 8 (oito) de maio de 2010 (dois mil 

e dez) de apresentação do blog de cada turma (Sala de Aula Virtual) contendo um passo-a-

passo da primeira atividade a ser desenvolvida com o nome do projeto “As biografias e o 

ensino de Química” que consistiu de uma listagem de 50 (cinquenta) cientistas envolvidos 

com os conhecimentos de Química, ou afins. A íntegra  desta postagem está presente apêndice 

A. Foi estipulado um prazo em que cada aluno teria até 15 (quinze) dias para a conclusão 

deste seu trabalho. 
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Figura 05 – Captura de tela do Blog construído para uma das turmas, 2ºA, na fase I com a 

postagem “As Biografias e o Ensino de Química”.  

 

Fonte de imagem: Captura de imagem do blog QUÍMICA GERAL.COM_2A disponível em < 

http://quimicageralcom-2a.blogspot.com.br/? zx=86d370981b661bc2> Acesso em 20/08/2011 

  

Na primeira sessão de cada turma no laboratório de informática foi apresentado o 

blog portal, não privativo, o seu endereço eletrônico, http://quimicageralcom.blogspot.com, 

através do qual seria feito o acesso ao blog de cada turma. Oportunamente, os alunos com 

mais dificuldade de desenvolverem suas tarefas eram convidados, individualmente ou em 

dupla, a ir até a sala dos professores para se apropriar das habilidades em carência ou 
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simplesmente pela oportunidade do acesso. Nesta atividade, cada aluno deveria escolher um 

dos cientistas relacionados na postagem, pesquisar a biografia e fazer uma publicação na 

forma de comentário desta postagem da sua sala virtual tendo a obrigação de transformar a 

linguagem dando a conotação de uma auto-biografia. 

 

Figura 06 – Captura de tela do Blog construído para uma das turmas na fase I com a postagem 

“As Biografias e o Ensino de Química - parte II”. 

 

Fonte de imagem 1: Captura de imagem do blog QUÍMICA GERAL.COM_2A disponível em 

<http://quimicageralcom-2a.blogspot.com.br/2010/05/as-biografias-e-o-ensino-de-quimica_2 

4. html?zx=1442009f8ef2684> Acesso em 20/08/2011. 

Fonte de imagem 2: (Foto de Svante August Arrhenius. Visto em: <http://global. 

britannica.com/EBchecked/topic/ 36084/Svante-August-Arrhenius> Acesso em 20/08/2011. 

  

A avaliação dos comentários correspondeu a uma nota que compôs parcialmente a 

nota do primeiro período letivo de 2010 (dois mil e dez) do aluno, sendo que para os alunos 
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que, por um motivo ou outro, não desenvolveram a atividade tiveram suas médias compostas 

apenas pelas demais atividades do referido período, como se a atividade não tivesse existido. 

 

Durante este período os alunos foram levados ao laboratório de informática para 

desenvolverem suas pesquisas sob a orientação dos professores do laboratório e de Química. 

Para vários alunos estes encontros ainda foram insuficientes tendo sido viabilizado momentos 

individualizados e/ou em duplas na sala dos professores para habilitar as contas virtuais dos 

alunos e orientá-los na sua movimentação. Todo este esforço teve como meta viabilizar, o 

máximo possível, a realização da atividade da sala de aula virtual por parte dos alunos. 

 

Em seguida foi programada uma segunda atividade postada no dia 24 (vinte e 

quatro) de maio de 2010 (dois mil e dez) visto na figura 06 (seis), com prazo de cerca de 03 

(três) meses para a finalização da atividade, que consistiu de uma visita ao ambiente virtual da 

turma, ler a postagem “As Biografias e o Ensino de Química - parte II”, disponível anexo , e 

seguir o passo-a-passo ali descrito. Nesta tarefa, os alunos tinham duas incumbências. Sendo 

que a primeira era a de escolher um cientista entre os 50 (cinquenta) da listagem da primeira 

atividade que não tenha sido trabalhado por ele, ler a biografia desse cientista postada por um 

colega seu e assumir a postura de entrevistador diante do cientista e elaborar 15 (quinze) 

perguntas (devendo envolver a identificação, a produção científica e a vida pessoal/social do 

vulto) cujas respostas sejam encontradas na biografia postada por seu colega na primeira 

atividade, sem, no entanto, respondê-las pois quem irá responder será um outro aluno. 

  

Figura 07 – Captura de tela do Blog QUÍMICA GERAL.COM_2E com a espontaneidade de 

um aluno na atividade “As Biografias e o Ensino de Química - parte II”. 

 

Fonte de imagem: Captura de tela do Blog QUÍMICA GERAM.COM_2E disponível em < 

http://quimicageralcom-2e.blogspot.com.br/2010/05/as-biografias-e-o-ensino-de-quimica.htm 

l#comment-form> Acesso em 20/08/2011 

 

http://quimicageralcom-2e.blogspot.com.br/2010/05/as-biogra%20fias-e-o-ensino-de-quimica.html#comment-form
http://quimicageralcom-2e.blogspot.com.br/2010/05/as-biogra%20fias-e-o-ensino-de-quimica.html#comment-form


39 

 

A segunda tarefa foi a de escolher uma entrevista postada por um colega e assumir 

o papel do cientista diante do repórter e responder as 15 (quinze) perguntas postadas pelo 

colega. O aluno, neste momento, não poderá trabalhar com o cientista do qual elaborou a 

entrevista nem com o do que postou a biografia, de modo que ao final da atividade, o aluno 

deverá ter trabalhado com 03 (três) cientistas diferentes, do 1º postou a biografia, do 2º 

publicou a entrevista e do 3º respondeu as 15 (quinze) perguntas. 

 

 Durante toda a atividade, os alunos postavam também as impressões sobre o uso 

da ferramenta bem como interagiam buscando alternativas para amenizar seus esforços, como 

é o caso do discente que fez o comentário afirmando “O BOYLE é meu em galera' BJo pras 

gatas'” conforme está explicitado na figura 07, ficando claro a espontaneidade, a iniciativa, a 

criatividade e a liberdade em que se desenvolveu a atividade pedagógica. O aluno quis evitar 

que um colega postasse sobre Boyle enquanto ele estivesse ainda pesquisando o que 

ocasionaria ter que buscar outro cientista e refazer a sua pesquisa. 

  

4.3 “Ácidos e Bases" 

  

Alguns conhecimentos são fundamentais na Química e permeiam por várias áreas 

estando presentes no cotidiano de todos. São temas transversais, citados nos PCNs (BRASIL. 

2012), e um desses temas é "Ácidos e Bases". Devido estes fatores, este tema foi selecionado 

para a aplicação desta atividade. Outro motivo é o fato de que este tema pode ser utilizado nas 

três séries do Ensino médio, pois podem ser assimilados sem conhecimentos prévios mais 

aprofundados de Química. 

  

O uso dos blogs na aplicação do tema ácidos e bases foi realizado com quatro 

grupos de vinte alunos convidados/voluntários, dois grupos de cada turno, manhã e tarde. Os 

grupos foram formados com alunos que já haviam tido as aulas sobre os blogs, como recurso 

didático por ocasião do desenvolvimento do projeto “AS BIOGRAFIAS E O ENSINO DE 

QUÍMICA” e que tiveram satisfatório desempenho nesta etapa preparatória. Foi considerado 

desempenho satisfatório o cumprimento de todas as etapas do projeto e interagiu com os 

colegas por intermédio dos comentários nos blogs. 

  

Inicialmente os estudantes participaram de uma avaliação virtual mostrado na 

figura 08 e no apêndice D, que funcionou como um pré-teste sobre os conhecimentos já 
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existentes sobre o conteúdo, preparado no google docs e aplicado no dia 23 (vinte e três) de 

janeiro de 2011 (dois mil e onze) no blog, constituído de 20 (vinte) questões objetivas de 05 

(cinco) opções das quais uma única é verdadeira. Para cada questão respondida corretamente 

foi atribuído o valor 0,5 (cinco décimos) de modo que, se a prova fosse respondida em sua 

integralidade correta, as 20 (vinte) questões, o aluno faria jus à nota 10,0 (dez) pontos. 

 

Figura 08 – Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química” 

com a postagem “Ácidos e bases, avaliação”. 

 

Fonte de imagem: Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de 

Química” disponível em<http://matematica-com01.blogspot.com.br/ 2011/01/carregando 

.html> Acesso em 20/08/2011 

  

Antes da ação da primeira aula, foi construído pelo professor pesquisador, um 

blog na web locado num portal gratuito, no caso o Blogspot da blogger, o qual pode ser visto 

nas figuras 08, 09 e 10, contendo orientações a serem utilizadas pelos alunos. Posteriormente 

foram ministradas 10 (dez) horas-aulas sobre ácidos e bases, distribuídos em 6 (seis) tempos 

de aula. Dos 4 (quatro) grupos, 2 (dois), 1 (um) de cada turno, trabalharam em aula 

http://matematica-com01.blogspot.com.br/%202011/01/carregando%20.html
http://matematica-com01.blogspot.com.br/%202011/01/carregando%20.html
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convencional (sem o uso do blog), e os outros 2 (dois), 1 (um) de cada turno, desenvolveram 

atividades letivas usando o blog como ferramenta didática. Os 2 (dois) grupos que receberam 

aulas sem o auxílio do blog, serviram como grupo de controle. 

 

Esses eventos pedagógicos aconteceram do dia 23 (vinte e três) a 28 (vinte e oito) 

de janeiro de 2011 (dois mil e onze) no próprio laboratório de informática da escola em que os 

alunos estudavam em seus turnos correspondentes, sendo que as aulas dos grupos sem blog 

aconteceram no 2º e 3º tempos de aula, antes do intervalo, enquanto que os encontros com o 

uso do blog se deram no 4º e 5º tempos, após o intervalo. 

 

Figura 09 – Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química” 

com a postagem “Sobre ácidos e bases: para o ensino médio”. 

 

Fonte de imagem: Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de 

Química” disponível em <http://matematica-com01.blogspot.com. br/2011/01/sobre-acidos-e-

bases-para-o-ensino.html> Acesso em 20/08/2011 
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 As atividades desenvolvidas com o uso do blog foram principalmente aulas 

virtuais e listas de exercícios postadas em ambiente virtual específico, ou  seja, no blog "O 

blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química" com endereço eletrônico 

"<http://matematica-com01.blogspot.com>", as quais podem ser observadas, respectivamente, 

nas figuras 08, 09 e 10 que seguem, respectivamente. 

 

Figura 10 – Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química" 

com a postagem "ÁCIDOS E BASES: LISTA DE EXERCÍCIOS 01". 

 

Fonte de imagem: Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de 

Química” disponível em <http://matematica-com01.blogspot.com.br/2011/01/acidos-e-bases-

lista-de exercicios-0.html> Acesso em 20/08/2011 
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Em 03 (três) momentos distintos do curso propriamente dito foram efetuadas 

umas avaliações que consistiu de uma mesma prova que foi aplicada no pré-teste, ao final do 

curso e uma semana após a última aula. A aplicação da mesma prova escrita aconteceu a com 

o mesmo critério de pontuação, de modo que a mesma prova foi aplicada em 03 (três) 

oportunidades. Na aplicação destas avaliações o que se tem de diferencial é o princípio de que 

os grupos que não trabalharam com blogs tiveram acesso às avaliações em meio físico, 

impressas que foram a partir da ferramenta google docs para garantir o layout o mais 

igualitário possível entre as duas modalidades de curso. A mesma avaliação foi aplicada pela 

terceira vez, uma semana após o encerramento das aulas, para todos os alunos que 

participaram da pesquisa. 

 

Figura 11 – Captura de tela do “Blog Química na Prática" construído por alunos com a 

postagem BASES".  

 

Fonte de imagem: Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de 

Química” disponível em <http://quimicanapratica01.blogspot.com/2011/01/bases.html> 

Acesso em 20/08/2011 

 

Fez parte das atividades do penúltimo encontro a construção de blogs por cada 

equipe de discentes envolvidos no projeto cujas aulas se deram com o uso do blog onde 

teriam que postar um resumo de algum texto pesquisado na internet citando a fonte. Foram 
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construídos 14 (catorze) blogs pelos alunos dos 2 (dois) turnos envolvidos na pesquisa. Na 

figura 11 ilustra-se com o blog "Química na Prática", um dos 14 (catorze) blogs construídos 

por uma das equipes do projeto com a postagem "Bases". Com este procedimento tem-se 

inicio o ciclo de produção do conhecimento de forma coletiva comentada no tópico "1.1 

Justificativa e motivação" deste trabalho de pesquisa". 

 

Atendendo o prognosticado no objetivo geral deste trabalho no que diz respeito à 

construção colaborativa solicitou-se a cada grupo de educandos que navegasse pelos blogs de 

seus colegas, efetuassem uma leitura nos textos ali postados referentes ao assunto "Ácidos e 

Bases", pesquisassem na internet sobre este tema e postassem, em forma de comentários nos 

blogs dos colegas visitados, conteúdos que complementassem ou que melhor explicassem ao 

que já estava postado. Um exemplo desta tarefa executada está ilustrada com o blog "Química 

na Prática" na figura 13. 

 

Concomitantemente, também deveriam acompanhar o que estava sendo postado 

pelos demais grupos nos comentários de seu blog e tecer um texto argumentando uma adesão 

ou rebate ao ali postado. Estes procedimentos são suficientes e necessários para configurar a 

utilização destes blogs como educacionais a serviço do ensino de Química num processo de 

construção coletiva dos conceitos. 

Figura 12 – Captura de tela do “Blog Química na prática" construída por alunos com o 

comentário avaliativo de um grupo sobre a postagem "BASES". 

Fonte de imagem: Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de 

Química” disponível em <http://quimicanapratica01.blogspot.com/2011/01/bases.html> 

Acesso em 20/08/2011 

 

Como tarefa, também avaliativa, foi pedido a cada grupo de discentes que 

acessassem aos blogs dos demais grupos e postassem um comentário explicitando suas 

impressões sobre a atividade desenvolvida pelo grupo de autores do blog visitado. Estes 
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comentários referentes às postagens dos blogs, construídos por cada grupo de alunos dos 2 

(dois) turnos envolvidos nas aulas com uso de blog, desenvolvidas pelos próprios discentes, 

encontram-se exemplificado na figura 12 o qual refere-se ao blog “Química na prática”, fruto 

autoral de um dos grupos de alunos, que atingiu a marca de 23 (vinte e três) postagens 

recebidas em forma de comentários avaliativos. 

 

Os alunos também deram sugestões, "dicas" sendo fiel à linguagem por eles 

empregada, de como melhorar os trabalhos dos seus colegas. Durante a aplicação da 

atividade, os estudantes postaram várias informações, além de impressões sobre o uso do blog 

pertinentemente exemplificado na figura 12. 

 

Como etapa final da pesquisa, foi construída uma planilha no google docs com a 

tabulação dos dados resultantes das questões avaliativas dos 3 (três) diferentes momentos 

desenvolvendo-se o cálculo das médias dos grupos, a análise da evolução das médias dos 

grupos ao longo das 3 (três) provas, em valor absoluto e percentual da evolução, ou regressão 

dos valores dessas médias, e a implicação destes resultados no processo de ensino-

aprendizagem de cada grupo estratificados por turnos, ano de escolaridade, por cada prova e 

total, para os alunos que participaram do curso sem blog. 

 

Figura 13 – Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química” 

com comentário feito por alunos à postagem “Funções inorgânicas 02” 

Fonte de imagem: Captura de tela do “Blog como ferramenta pedagógica no ensino de 

Química” disponível em <http://quimicanapratica01.blogspot.com/2011/01/bases.html> 

Acesso em 20/08/2011 
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Os alunos que participaram da atividade com blog tiveram suas provas construídas 

direto no formulário do google docs e desta forma seus resultados foram encaminhados 

automaticamente para a planilha preparada pelo próprio docs. Neste caso teve-se apenas que 

formatar as estratificações semelhantes às que foram feitas para a turma controle. Em seguida 

foi feita uma análise crítica dos resultados, em paralelo com a fundamentação teórica e o 

estado da arte sobre o uso de blogs como ferramenta pedagógica. 
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5 RESULTADOS 

 

 5.1 Resultados de “As Biografias e o ensino de Química” 

 

O resultado geral do primeiro questionário aplicado se encontra na tabela 02 

abaixo. Este quadro, fruto das respostas apresentadas pelos 360 (trezentos e sessenta) 

educandos é bastante esclarecedor no que se refere ao perfil destes (discentes) diante das 

novas tecnologias. 

 

Percebe-se pelo olhar às repostas à primeira e à segunda perguntas (ver 

questionário em anexo e tabela 02) proporcionadas pelos 360 (trezentos e sessenta) alunos, 

diferenciados pela série em curso, referentes à frequência de acesso a computadores e à 

internet detalhadas na tabela 03 e gráfico 02 e 03 ilustrados abaixo que praticamente o mesmo 

percentual, 39,72% e 39,44% respectivamente, dos 360 (trezentos e sessenta) alunos 

respondentes têm acesso a computador e a internet fora da escola todos os dias, enquanto que 

34,72%  e 36,39% do mesmo universo de alunos têm acesso a computador e à internet pelo 

menos uma vez por semana. 

 

Ao estudar o gráfico 03 é percebe-se que 75,83% dos 360 discentes pesquisados 

neste trabalho manuseiam a internet, também na pior das hipóteses, pelo menos uma vez por 

semana. Aqui também vale o argumento de que sem saber a dimensão desta operação, de uma 

ou duas vezes por semana, não se tem a certeza de que esta(s) oportunidade(s) seja(m) 

suficiente(s), se nesta(s) finalidade(s) fosse(m) o(s) uso(s) do computador neste(s) 

momento(s), para desenvolver tarefas de química ou de outra disciplina. 

  

Detecta-se a possibilidade de uma incongruência nas respostas haja vista que 

1,67% dos questionados afirmaram ter acesso à internet ao menos uma vez por semana muito 

embora não fosse essa a sua frequência de acesso a computador. 0,28% o que pode ser 

explicado pela diferença no percentual de alunos que afirmaram ter acesso a computador 

todos os dias e o percentual de alunos que afirmaram ter acesso a internet todos os dias 

restando uma diferença de 1,39% o qual pode ser justificado pela possibilidade de acesso à 

internet por celular. 
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Tabela 02 – Perfil dos Alunos diante das Tecnologias Virtuais 

 

Fonte: Pesquisa realizada em 03 de setembro de 2010 pelo mestrando na escola objeto. 
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Na dita análise, nota-se que 12,22% têm acesso a computador uma vez por mês e 

11,94% têm acesso a internet uma vez por mês, 6,67%  têm acesso a computador 2(duas) 

vezes por mês e que 5,83% acesso a internet 2 (duas) vezes ao mês. 

 

Tabela 03 – Respostas dadas à primeira e à segunda questões do questionário de pesquisa do 

projeto “as biografias e o ensino de química” 
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a. Todos os dias 44 32,12 69 44,81 30 43,48 143 39,72 

b. 1 vez por semana 50 36,50 48 31,17 27 39,13 125 34,72 

c. 1 vez por mês 23 16,79 15 9,74 6 8,70 44 12,22 

d. 2 vezes por mês 8 5,84 10 6,49 6 8,70 24 6,67 

e. Nunca 12 8,76 12 7,79 0 0,00 24 6,67 

2 
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a. Todos os dias 46 33,58 65 42,21 31 44,93 142 39,44 

b. 1 vez por semana 52 37,96 55 35,71 24 34,78 131 36,39 

c. 1 vez por mês 21 15,33 16 10,39 6 8,70 43 11,94 

d. 2 vezes por mês 6 4,38 7 4,55 8 11,59 21 5,83 

e. Nunca 12 8,76 11 7,14 0 0,00 23 6,39 

Fonte: Pesquisa realizada em 03 de setembro de 2010 pelo mestrando na escola objeto. 

Observação: O total da frequência absoluta é superior a 360 (trezentos e sessenta) bem como 

o somatório das frequências percentuais ultrapassa a 100 % por ter sido permitido aos 

discentes apresentar mais de uma resposta. 

 

No tocante às duas questões em que se analisa a frequência de acesso a 

computadores e à internet, verifica-se que em torno de 1/4 (25,56%) do universo de 360 

(trezentos e sessenta) alunos não têm acesso à computador ou que o acesso é no máximo a 

duas vezes ao mês e que aproximadamente a mesma fração (24,16%) do universo de 360 

(trezentos e sessenta) alunos não têm acesso à internet ou que o acesso é no máximo a duas 

vezes ao mês. Esta fatia é considerável haja vista inclusão digital proclamada aos 4 (quatro) 

ventos pela propaganda governamental. 
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Na terceira questão do questionário de pesquisa do projeto “AS BIOGRAFIAS E 

O ENSINO DE QUÍMICA” buscou-se perceber a frequência de acesso a computadores em 

cinco locais tidos como mais prováveis de acesso: escola, casa, lan house, trabalho, casa de 

amigos e não ter acesso de nenhuma das formas enumeradas. Foi permitido ao aluno marcar 

mais de uma opção em caso de ter acesso a mais de um lugar. Na tabela 03 consta a tabulação 

das informações por resposta dada pelo aluno à pergunta " Você tem acesso a computadores 

fora da escola" como também `indagação " Você tem acesso a internet fora da escola ". 

 

Gráfico 02 – Acesso a computadores fora da escola percentual (%) 

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa do projeto ― As Biografias e o Ensino de Química‖ realizada 

na escola em 03 de setembro de 2010. 

 

Assim, entende-se que, pelo tabulado para a terceira questão na tabela 01, dos 

360(trezentos e sessenta) alunos respondentes, 12(doze) tem acesso a computador somente na 

escola o que corresponde a 3,33%, 77(setenta e sete) alunos, correspondente a 21,39% dos 

360(trezentos e sessenta) pesquisados responderam que usam computadores somente em casa 

enquanto que 6(seis) alunos responderam ter acesso a computadores na escola e em casa, 
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simultaneamente, 1,67%. 8(oito) discentes responderam nunca ter acesso a computadores, 

2,22%. Nenhum aluno respondeu ter acesso a computador por todas os meios disponibilizados 

na terceira pergunta do questionário. 

 

Ao estudar o gráfico 03 é percebe-se que 75,83% dos 360 discentes pesquisados 

neste trabalho manuseiam a internet, também na pior das hipóteses, pelo menos uma vez por 

semana. Aqui também vale o argumento de que sem saber a dimensão desta operação, de uma 

ou duas vezes por semana, não se tem a certeza de que esta(s) oportunidade(s) seja(m) 

suficiente(s), se nesta(s) finalidade(s) fosse(m) o(s) uso(s) do computador neste(s) 

momento(s), para desenvolver tarefas de química ou de outra disciplina. 

 

Gráfico 03 – Acesso a internet fora da escola percentual (%) 

 

Fonte: Questionário de pesquisa do projeto ―As Biografias e o Ensino de Química‖ realizada 

na escola em 03 de setembro de 2010. 

 

A análise da questão 3 pela tabela 01(um) revela que 237 (duzentos e trinta e sete) ou 

seja 65,84% dos pesquisados têm acesso a computador por apenas um dos meios questionados 

sendo a maior incidência na lan house com frequência de 123 (cento e vinte e três) 

respondentes equivalente a 34,17% seguido de 77 (setenta e sete) respostas dadas (21,39%) a 

“em casa”. O menor número de respostas aconteceu para “no trabalho” com 6 respondentes 

(1,67% ). 
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A tabela 02 revela que 9 (nove) inquiridos (2,50% ) tem acesso a computadores 

em 4(quatro) das 5 (cinco) possibilidades viabilizadas pela questão 03 (três) já 40 (quarenta) 

dos 360 (trezentos e sessenta)  alunos pesquisados (11,12%) têm acesso a computador por 3 

(três) da 5(cinco) possibilidades listadas. 

  

A partir dos dados da questão 03 compilados na tabela 02 formatou-se a tabela 03 

totalizando-se todas as respostas dadas para cada modalidade de acesso. Por exemplo, 12 

(doze) alunos responderam que tinham acesso a computadores apenas na escola, 6 (seis) 

alunos responderam ter acesso na escola e em casa, 4 (quatro) discentes responderam usar 

computador em casa, na escola e na lan house, 5 (cinco) externaram fazer uso de computador 

na escola, em casa,  na lan house e em casa de amigos, 2 (dois) afirmaram usar o computador 

na escola, em casa e no trabalho e assim, continuando neste raciocínio tem-se que 86 (oitenta 

e seis) alunos dos 360 (trezentos e sessenta) tem acesso a computador na escola independente 

de acesso em outros lugares o que totalizou 23,89% dos discentes pesquisados revelando que 

274(duzentos e setenta e quatro) alunos, (76,11%), não mencionaram a escola como local de 

acesso a computador. 

 

Tabela 04 – Respostas dadas à terceira questão do questionário de pesquisa do projeto “As 

Biografias e o Ensino de Química" 

Questão Pergunta Argumento Frequência 

Abs % 

3 

T
em

 a
ce

ss
o
 a

 

co
m

p
u
ta

d
o
re

s Na escola 86 23,89 

Em casa 114 31,67 

Na lan house 220 61,11 

No trabalho 17 4,72 

 Casa de amigos 88 24,44 

 Nunca 8 2,22 

Fonte: Pesquisa realizada em 03 de setembro de 2010 pelo mestrando na escola objeto. 

Observação: O total da frequência absoluta é superior a 360 (trezentos e sessenta) bem como 

o somatório das frequências percentuais ultrapassa a 100 % por ter sido permitido aos 

discentes apresentar mais de uma resposta. 

 

Mas como isto aconteceu com quase 3/4 (três quartos) dos alunos pesquisados se 

todas as turmas foram levadas ao laboratório de informática durante o projeto? Observando e 
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dialogando com os alunos observou-se que os mesmos desconsideraram estas visitas ao 

laboratório por não fazer parte de suas rotinas escolares, pois quando acontecia, era uma vez 

por semana e por não terem a liberdade de manusear os computadores com atividades que não 

sejam as planejadas pelo professor que os conduza. 

 

Ao se consultar a tabela 03 teve-se o cuidado de observar que ela foi elaborada, 

bem como o gráfico 03, levando-se em conta a frequência das respostas ao lugar específico de 

acesso em comparação ao total de alunos pesquisados. No mesmo procedimento verifica-se 

pela tabela 03 que apenas 31,67% dos alunos respondentes possuem computador em casa, ou 

seja, a quantidade de alunos que não possuem computador em seu domicílio é o dobro dos 

que possuem. 

 

Gráfico 04 – Respostas dadas à terceira questão do questionário de pesquisa do projeto “As 

Biografias e o Ensino de Química” 

 

  

Fonte: Pesquisa realizada na escola em 03 de setembro de 2010 pelo mestrando na escola 

objeto. 
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Apenas 17 (dezessete) alunos do todos questionados responderam ter acesso a 

computador “no trabalho”, ou seja, 4,72 % resultado este que é coerente, por serem alunos 

diurnos e, consequentemente, poucos trabalham. 88 (oitenta e oito) alunos afirmaram ter 

acesso a computador em “casa de amigos” correspondente a 24,44 % o que é muito próximo 

aos números revelados para o acesso na escola, 86 (oitenta e seis) respondentes equivalente a 

23,89 %, pela tabela 04. 

  

A quarta pergunta do questionário indagava do total de alunos se eles possuíam 

“msn”, um site de relacionamentos sociais bastante popular no Brasil. Obteve-se 279 

(duzentas e setenta e nove) respostas afirmativas à pergunta se os alunos possuíam “msn”, que 

em forma percentual corresponde a 77,50%, quantitativo muito próximo ao de alunos que não 

mencionaram a escola como local de acesso a computador ao responderem a questão 03 da 

mesma pesquisa. 

 

A pergunta 06 da pesquisa “Você tinha e-mail antes do trabalho de Química na 

internet?” que foi feita no dia 03 de setembro de 2010, logo em data anterior à primeira 

postagem a ser comentada pelos alunos que aconteceu em 03 de maio de 2011. Como os blogs 

eram privados e só os convidados confirmados por e-mails poderiam ter acesso, fica claro que 

o conhecimento preliminar sobre e-mails foi tratado adequadamente pelo mestrando 

pesquisador bem como pelo professor do laboratório. Os discentes abriram contas de e-mails 

apenas para ter acesso ao msn e/ou orkut e com o passar do tempo, muitas vezes trocavam as 

senhas do acesso ao msn e/ou orkut sem mudar a senha de acesso ao e-mail. Passado algum 

tempo a senha do e-mail era esquecida e, desta forma, ficava perdida a conta do e-mail. 

Enviou-se os convites de participação dos blogs aos e-mails dos alunos que tinham msn e/ou 

orkut. Para muitos deles foi necessário criar uma conta nova de e-mail uma vez que as senhas 

do msn e/ou orkut não lhes dava acesso à conta de e-mails. 

  

Perguntados se tinham blog antes do trabalho de Química responderam 

afirmativamente 24,44% dos pesquisados. Ao se indagar aos pesquisados detentores de blog 

sobre as especificidades destes verificou-se que a grande maioria está inativo, um número 

significativo destes apenas criaram e não chegaram nem a fazer a primeira postagem, a 

maioria dos alunos tiveram seus blogs criados por terceiros tais como gestores de lan houses, 

o que aconteceu também com a maioria das outras contas virtuais tais como e-mails, orkut, 
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msn, facebook. Muitos demonstraram desinteresse muitas vezes por inabilidade por esta 

ferramenta. 

  

A questão 10 indica que 80,28% afirmam ter feito uso de site de busca o que já 

representa o uso de uma ferramenta da internet que não seja para relacionamento em sites 

sociais, embora este uso relatado não significa necessariamente que essas buscas por estes não 

tenham sido na com foco no entretenimento. 

  

Essas informações por si só não são suficientes para garantir que uma inclusão 

digital mais efetiva na escola levaria a uma participação do aluno nas redes sociais, no 

entanto, permite a se pensar nesta possibilidade. Por outro lado, é inquestionável que as 

atividades pedagógicas da escola nos laboratório de informática não contribuíram de maneira 

efetiva para que os alunos se inserissem nas redes sociais virtuais. 

  

As questões 13 e 14 referem-se à frequência com que se deu a participação dos 

360 (trezentos e sessenta) alunos pesquisados nas atividades do projeto “As biografias e o 

ensino de Química”. O questionamento “Fez o primeiro trabalho?” revela que 162 (cento e 

sessenta e dois) alunos responderam afirmativo o que corresponde percentualmente a 45,00 

%. (quarenta e cinco por cento),  Estes resultados estão muito próximos ao que se obteve à 

indagação “Consultou um dicionário na internet?”, questão 12 do questionário de pesquisa 

indicando 44,72 % (quarenta e quatro por cento e setenta e dois centésimos de por cento),  

revelando talvez, que eles tenham utilizado esta ferramenta na realização do trabalho. 

  

Os alunos que concluíram a primeira atividade do projeto, “As biografias e o 

ensino de Química”, e tão somente estes, foram convidados a desenvolver a segunda parte do 

projeto onde teriam de ter duas incumbência, de entrevistador e de entrevistado, 

respectivamente, assumindo o papel de um cientista, enquanto entrevistado. Os Cientistas a 

serem trabalhados nesta segunda etapa são os que os alunos postaram suas biografias na 

primeira fase do projeto. Estas limitações contribuíram negativamente na desenvoltura dos 

alunos como pode ser observado na frequência dos resultados. 

  

A segunda etapa do projeto “as biografias e o ensino de Química” foi cumprida 

em sua totalidade por 18,89 % (dezoito por cento e oitenta e nove centésimos de por cento),  

dos estudantes, 23 (vinte e três) discentes, ou seja, 6,39%  (seis por cento e trinta e nove 
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centésimos de por cento),  cumpriram apenas 1 (uma) das 2 (duas) etapas previstas, e a grande 

maioria, 74,72 %  (setenta e quatro por cento e setenta e dois centésimos de por cento),  não 

cumpriram nenhuma das 2 (duas) etapas do projeto que é confirmado no gráfico 04. 

   

Gráfico 05 – Respostas dadas à décima quarta questão do questionário de pesquisa do projeto 

“As Biografias e o Ensino de Química” 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada na escola em 03 de setembro de 2010 pelo mestrando na escola 

objeto. 

 

A análise dos dados registrados no gráfico 06, referentes à pergunta 14 da 

pesquisa (APÊNDICE C) ― "Você já conseguiu fazer o segundo trabalho de Química na 

internet (no blog de sua sala)?", revela que a segunda atividade foi de relativo êxito, apesar de 

todos os contratempos explicitados em parágrafos anteriores, por levar em conta o verdadeiro 

público-alvo para esta atividade que são os 162 (cento e sessenta e dois) alunos pesquisados 

que conseguiram concluir a primeira atividade a contento.  

 

Destacamos, então, que 41,97 % (quarenta e um por cento e noventa e sete 

centésimos de por cento), dos 162 (cento e sessenta e dois) alunos que completaram a 1ª 

atividade conseguiram desenvolver as 2 (duas) etapas da 2ª atividade, 43,83 % (quarenta e 

três por cento e oitenta e três centésimos de por cento), deste mesmo público-alvo 

conseguiram desenvolver apenas a 1ª parte da 2ª atividade, ou seja, apenas conseguiram 

produzir a simulação de entrevista ao cientista não postando a 2ª parte que seria a simulação 
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de cientista entrevistado. A análise do gráfico 06 revela ainda que apenas 23 (vinte e três) 

discentes dos 162 (cento e sessenta e dois) alunos que completaram a 1ª atividade não 

produziram nenhuma postagem por não conseguir vencer as dificuldades comentadas 

anteriormente ou por outro motivo não destacado aqui.  

 

Gráfico 06 - Respostas dadas à décima quarta questão do questionário de pesquisa do projeto 

– "As Biografias e o Ensino de Química" – Público alvo real 

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa do projeto ― "As Biografias e o Ensino de Química" 

realizada na escola objeto em 03 de setembro de 2010 pelo mestrando. 

 

Serão estes 162 (cento e sessenta e dois)  alunos que iremos envolver no projeto, 

ou melhor, que estarão aptos a se envolver no projeto de pesquisa do uso do blog como 

ferramenta pedagógica no ensino de Química, ou seja, no grupo de discentes que assistirão 

aulas fazendo uso do blog. Nem todos desse público se envolveram, haja vista que a adesão 

foi voluntária, muito embora bastante incentivada. Saliento que os demais 138 (cento e trinta 

e oito) alunos restantes entre os respondentes do questionário também tiveram a oportunidade 

de participar fazendo parte dos que assistiram aula sem a utilização do blog. 
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 5.2 Resultados das avaliações das aulas sobre o tema "Ácidos e Bases" 

  

5.2.1 Aulas com blog 

  

Nesta modalidade de aula, percebe-se, que os alunos do turno da tarde 

conseguiram nota 3,48 (três pontos e quarenta e oito centésimos de ponto) enquanto que os 

alunos do turno da manhã atingiram 3,00 (três) pontos. Desta maneira detecta-se um 

rendimento um pouco maior, embora sem relevância em valores absolutos, para o turno da 

tarde comparado ao turno da manhã em 0,48 ponto (48 centésimos de ponto) mas que 

relativamente destaca-se um percentual de 16 % (dezesseis pontos percentuais) de diferença 

os quais não podem ser desprezados como pode ser observado no gráfico 07.  

 

Gráfico 07 – Comparação entre as médias das notas por turno e geral das 03 (três) avaliações 

mini curso com blog 

 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião de aulas com blog 

acontecidas de 24/01/2011 a 28/01/2011. 

 

Para o 3º ano, os dados da tabela 05 revelam uma melhora de 15,93 % (quinze por 

cento e noventa e três centésimos de por cento) se comparado a média do 1º ano, devido a 

maior escolaridade que acarreta maior desenvoltura.  
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Quando se diferencia as séries, obteve-se os dados abaixo. 

 

Tabela 05 – Médias das 3 avaliações por ano do ensino médio e geral com blog. 

Série do ensino médio Médias 

1º anos 2,82 

2º anos 3,89 

3º anos 3,93 

Geral 3,26 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião de aulas com blog 

acontecido de 24/01/2011 a 28/01/2011. 

  

Para o 3º ano, os dados da tabela 05 revelam uma melhora de 15,93 % (quinze por 

cento e noventa e três centésimos de por cento) se comparado a média do 1º ano, devido a 

maior escolaridade que acarreta maior desenvoltura.  

 

Observou-se que a cada prova aplicada as médias dos alunos que participaram das 

aulas com uso do blog melhoraram. Na 3ª prova, que aconteceu 10 (dez) dias após a 2ª prova 

e término das aulas do curso, a média dos alunos que se apropriaram do conhecimento por 

intermédio do blog foi 3,84 (três pontos e oitenta e quatro centésimos de ponto) 

correspondendo a um aditivo percentual de 24,27 % (vinte e quatro por cento e vinte e sete 

centésimos de por cento). 

  

5.2.2 Aulas sem blog 

  

Os dados das médias dos alunos sem blog estratificada por prova, por ano do 

ensino médio e geral das 3 (três) avaliações acontecidas antes, ao final e 10 (dez) dias depois 

de encerrado o curso, verificamos que a média geral das notas para os pesquisados do 1º ano 

foi 3,26 (três pontos e vinte e seis centésimos de ponto)  pontos em detrimento da média das 

notas para os discentes do 2º ano que foi 3,04 pontos (três pontos e quatro centésimos de 

ponto) prevalecendo uma vantagem na aprendizagem equivalente a 7,24 % (sete por cento e 

vinte quatro centésimos de pro cento). 
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Tabela 06 – Médias das 3 avaliações por prova, por ano e geral sem blog. 

 1ª  

Prova 

2ª  

Prova 

3ª  

Prova 

Geral (3 

provas) 

1º ano 3,31 3,80 2,28 3,26 

2º ano 3,21 3,63 2,32 3,04 

Geral 3,26 3,74 2,30 3,15 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião do mini-curso sem blog 

acontecido de 24/01/2011 a 28/01/2011. 

  

5.2.3 Comparação do desempenho dos alunos nas aulas com blog e sem blog 

  

         Os dados obtidos com as respostas de todos os alunos permitiram 

elaborar os gráficos 08, 09 e 10 e desenvolver os pensamentos que na sequência relatamos. 

 

Gráfico 08 – Comparação entre as médias das notas obtidas por todos os alunos por ano. 

 

 

 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião de aulas sem blog e com 

blog acontecidas de 24/01/2011 a 28/01/2011. 

 

Na análise dos gráficos acima que desenvolveram as atividades do curso no turno 

com e sem blog deduz-se para os alunos que fizeram a opção de trabalharem sem blog, 
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revelando que os que trabalharam com blog tinham menos conhecimento nos conteúdos 

cobrados na prova, do que os alunos que trabalharam sem a ferramenta virtual, uma diferença 

de 0,33 (trinta e três centésimos) ponto, ou seja, uma vantagem de 11,26 % (0nze por cento e 

vinte e seis centésimos de por cento) a favor dos alunos que cursaram sem blog. A evolução 

observada não foi suficiente sequer para permitir que a média dos alunos com blog na 2ª 

verificação ultrapassa-se a média dos alunos que estudaram sem blog na 1ª prova. 

 

Gráfico 09 – Comparação entre as médias das notas obtidas por todos os alunos que 

utilizaram o blog como ferramenta pedagógica.  

 

 

 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião de aulas com blog 

acontecidas de 24/01/2011 a 28/01/2011.  

 

Destaca-se, portanto, a consistência do conhecimento revelado pela avaliação após 

o término do curso ter sido bem diferente entre as duas metodologias usadas nesta pesquisa. 

Enquanto os alunos que trabalharam fazendo uso de ferramentas da internet evoluíram da 2ª 

para a 3ª prova percentualmente 24,27 % (vinte e quatro por cento e vinte e sete centésimos 

de por cento), os pesquisados que se submeteram ao curso que usou metodologias sem blog 

desencadearam uma regressão de 3,74 (três pontos e setenta e quatro centésimos de ponto) 
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para 2,30 (dois pontos e trinta centésimos de ponto) percentualmente equivalente a 38,50 % 

(trinta e oito por cento e cinquenta centésimos de por cento) de retrocesso. 

Gráfico 10 – Comparação entre as médias das notas obtidas por todos os alunos que não 

utilizaram o blog como ferramenta pedagógica por turno, por prova e geral. 

 

 

 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião de aulas sem blog 

acontecidas de 24/01/2011 a 28/01/2011. 

 

Observando as postagens dos alunos em forma de comentários percebe-se a 

viabilidade de blogs como ferramenta no processo educativo num trabalho de modo 

colaborativo, mesmo que os alunos, em sua maioria, tenham construído suas contribuições nas 

postagens imitando o que já está pronto na internet, relevado por conta de o momento ainda 

ser de apropriação da ferramenta, e mesmo assim encontramos respostas bem distintas, 

conforme pedido na tarefa, o que só é possível perceber lendo o que já está postado por 

colegas e o encontrado usando uma das ferramentas de busca da internet e dando sua versão 

pessoal. 
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Gráfico 11 – Comparação entre as médias das notas obtidas por todos os alunos que 

utilizaram o blog ou não como ferramenta pedagógica por prova. 

 

Fonte: Tabulação das notas das avaliações realizadas por ocasião de aulas com blog e sem 

blog acontecidas de 24/01/2011 a 28/01/2011. 

 

5.3 Dificuldades encontradas no uso de blogs como ferramenta educacional 

  

O uso do blog como ferramenta do processo ensino-aprendizagem escolar na 

modalidade presencial, de um modo generalizado, na hipótese desta pesquisa revelar a sua 

viabilidade, terá de imediato que vencer a resistência estabelecida no convívio do magistério 

da educação básica pública que consiste na quebra de sua rotina pedagógica como nos afirma 

CARVALHO (1999, apud CARVALHO. 2002): “Um problema que encontramos em nossas 

investigações diz respeito à dificuldade do professor em realizar mudanças na “sua 

didática”.(CARVALHO. 1999, apud CARVALHO. 2002, p. 59) 

  

Entende-se que a mudança de atitudes dos profissionais da educação na direção de adotar 

as novas tecnologias como recurso didático na prática de sua sala de aula deverá ser estimulada. 

Talvez o caminho seja o de promover cursos de capacitação para os professores, oficinas de 

capacitação do uso de blogs em aulas e mostrando para eles as possibilidades diversas de aplicação 

desta ferramenta e com os resultados eles possam aderir a esta nova estratégia. 
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O número de professores familiarizados com as novas tecnologias não é muito favorável 

ao que estamos propondo no projeto ensejando a necessidade de políticas públicas de qualificação 

destes profissionais o que pode ser feito por intermédio da formação continuada em serviço. 

  

Reportando-se à necessidade de reverter o quadro crítico apresentado nos resultados do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica referentes aos alunos que concluíram o segundo grau no 

Estado de São Paulo, os quais não diferem muito dos demais estados brasileiros, NARDI (2005 apud 

MORAES 2008) admite ser imperativo reformular a realidade da educação científica desde os grandes 

centros urbanos às regiões rurais mais inacessíveis, e se conceber novas ações, políticas e parcerias 

público-privadas enquanto VALENTE (2003 apud MORAES, 2008) afirma ser uma das metas a 

priorizar a reestruturação da forma inicial e continuada de professores de ciências, destacando-se o uso 

das tecnologias digitais como ferramenta de apoio pedagógico. 

  

Na verdade, a probabilidade da alfabetização digital dos professores vir a ser feita por 

intermédio da educação continuada, a qual, certamente, é uma possibilidade valiosa a se levar em 

conta, tem problemas a começar na configuração de seu conceito. No Brasil, historicamente, os cursos 

de formação têm se revelado insuficientes na capacitação dos profissionais para o exercício pleno das 

atividades que lhes são inerentes. Desta forma, a volúpia do conhecimento não permitiu a devida 

atualização das graduações de preparação destes profissionais acarretando um grande descompasso 

entre as exigências do mercado e o nível de preparação dos profissionais. 

  

Assim, problemas concretos das redes inspiraram iniciativas chamadas de educação 

continuada, especialmente na área pública, pela constatação, por vários meios (pesquisas, concursos 

públicos, avaliações), de que os cursos de formação básica dos professores não vinham (e não vêm) 

propiciando adequada base para sua atuação profissional. Muitas das iniciativas públicas de formação 

continuada no setor educacional adquiriram, então, a feição de programas compensatórios e não 

propriamente de atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados com a 

finalidade de suprir aspectos da má formação anterior, alterando o propósito inicial dessa educação - 

posto nas discussões internacionais -, que seria o aprimoramento de profissionais nos avanços, 

renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de grupos 

profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas e culturais ( GATTI, 2008). 
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6 CONCLUSÕES 

  

Na desenvoltura dos alunos por ocasião da aplicação do projeto “As Biografias e o 

Ensino de Química”, se percebe no comentário postado por um aluno do 1º ano do ensino 

médio, incorporando o cientista Fritz Haber e narrando a Biografia do cientista como se fosse 

a sua própria, nos revela que é possível o uso de blogs educacionais na 

educação/ensino/aprendizagem uma vez que para a concretização de tal tarefa o aluno citado, 

assim como os demais que participaram ativamente, desenvolveram habilidades e 

competências tais como leitura, escrita, produção textual, concordância gramatical, 

familiarizou-se com a vida pessoal e acadêmica do cientista, apropriou-se de vários termos 

específicos da Química bem como de algumas áreas de atividades que lhe são próprias. O 

nível de informação e de interação com o próprio blog da turma é bastante diferenciado e 

mesmo assim o resultado foi bastante satisfatório e encorajador. 

  

Os alunos que concluíram todas as atividades do projeto “As Biografias e o 

Ensino de Química”, não chegaram a 20 % (vinte por cento) dos que iniciaram o projeto. 

Durante este percurso, estes 68 (sessenta e oito) alunos se apropriaram de conhecimentos, que 

os outros não tiveram, e se entusiasmaram pela empreitada educacional, tanto pelo teor das 

informações obtidas, como pela nova habilidade gerada na construção deste recurso 

informacional, que é o blog. De forma geral, concluímos que esta atividade foi utilizada com 

sucesso no treinamento destes alunos nesta metodologia que é o uso e a construção de blogs 

como ferramenta didática. 

  

Em relação a segunda etapa do projeto de pesquisa, que utilizou o tema Ácidos e 

Bases, apesar de todo o esforço desprendido neste trabalho, percebeu-se que as médias foram 

muito baixas, no entanto, todo o projeto aconteceu numa tentativa de propiciar condições 

igualitárias de ambiente, conteúdo, tempo, horário, agenda do curso, nível de intervenção do 

professor, etc. Estas médias baixas se devem a vários fatores os quais não fazem parte do 

objeto de estudo deste projeto e, com certeza, não seria o uso de novas tecnologias que iriam 

resolver significativamente tais problemas. O importante realmente é a diferença de médias de 

pontuação adquirida nas avaliações entre os alunos que participaram de blogs e os que não 

fizeram uso desta ferramenta em suas aprendizagens. 
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Os alunos que desenvolveram suas atividades letivas com o uso de blog tiveram o 

resultado de seu pré-teste com média 2,93 (dois pontos e noventa e três centésimos de ponto) 

inferior 0,33 (trinta e três centésimos de ponto) a dos alunos que não manusearam blogs 3,26 

(três pontos e vinte e seis centésimos de ponto) em suas aprendizagens correspondendo a uma 

vantagem de resultado de 35,93 % (trinta e cinco por cento e noventa e três centésimos de por 

cento) dos alunos sem blog sobre os que usaram blog no resultado da primeira prova (pré-

testes), no entanto, isto não foi impedimento para que os alunos que se apropriaram da 

ferramenta virtual (blog) tivessem progresso no processo de aquisição do conhecimento de 

modo constante e permanente mesmo posterior ao encerramento das aulas. 

 

O uso do blog como ferramenta pedagógica desencadeou nos aluno participantes 

uma desenvoltura muito mais acentuada como podemos perceber pelo resultado da 3ª 

(terceira) prova, aplicada uma sema posterior ao final do mini-curso em que os alunos 

blogueiros conseguiram 3,84 ( três pontos e oitenta centésimos de ponto)  que corresponde a 

1,54 (um ponto e cinquenta e quatro centésimos de ponto) a mais daqueles 2,30 (dois pontos e 

trinta centésimos de ponto) obtidos pelos alunos que não se utilizaram do blog, 

correspondendo a uma vantagem de 1,54 (um ponto e cinquenta e quatro centésimos) pró 

alunos do mini-curso com blog o que corresponde 66,96 % (sessenta e seis pontos percentuais 

e noventa e seis centésimos de ponto percentual) que é muito expressiva. 

 

 A metodologia aplicada no uso de blogs conseguiu despertar no aluno novo 

interesse com o conhecimento, além do que lhe foi socializado por ocasião das aulas quer para 

rever os conteúdos, quer para saciar suas curiosidades dando-lhes uma aprendizagem mais 

significativa como podemos perceber pela diferença percentual do resultado da 3ª (terceira) 

nota em termos percentuais embora, em termo absolutos não seja. 

  

Durante o processo de aprendizagem fazendo uso de blogs o aluno desenvolve 

habilidades e competências tais como autonomia na busca de conteúdos, liberdade de escolha 

dos textos, sons e imagens mais adequados à sua postagem, necessidade de tomada de 

decisões, desenvolve o processo de produção textual, aprimora a criticidade ao observar o que 

foi feito por um colega e o que pode ser aproveitado no seu trabalho e o que melhoraria no 

trabalho do colega, bem como na busca do que está disponibilizado em outros sites na 

internet. Estas desenvolturas fizeram a diferença e foram responsáveis pelo aprendizado 
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significativo revelado pelo resultado das médias das avaliações ocorridas mesmo mais de uma 

semana posterior ao encerramento do curso. 

  

A implementação do blog como ferramenta pedagógica no ensino de Química nos 

cursos presenciais regulares da educação básica possibilita um contato a mais do aluno com o 

professor de modo síncrono ou assíncrono como sala de aula virtual. O professor, nesse 

contexto funciona como mediador desse diálogo que se forma tendo-se conhecimento gerando 

conhecimento num processo colaborativo. Quando o professor intervém num comentário de 

um aluno em forma de outro comentário, estará atuando num atendimento individualizado, 

levando em conta os subsunçores percebidos pelo professor para o referido aluno na(s) 

participação(ões) feita(as) até o momento de sua intervenção, possibilitando uma 

aprendizagem significativa que será aproveitada por todos aqueles que ao blog tiver acesso a 

qualquer tempo. 

  

A leitura nos textos referenciados, a análise das postagens dos alunos em suas 

salas de aula virtuais, o diálogo com os alunos por ocasião nas interações nas salas de aula e 

no laboratório de informática da escola levam a concluir na direção da possibilidade do uso 

dos blogs como ferramenta auxiliar no processo de ensino aprendizagem de todas as 

disciplinas do ensino básico e inclusive Química. 
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http://www.interdidatica.com.br/blog/
http://www.interdidatica.com.br/blog/
http://www.interdidatica.com.br/blog/index.php/2008/10/15/blogs-como-recursos-didaticos/
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GLOSSÁRIO 

 

– Assíncrona: Interação pela internet de modo não simultâneo. 

– Backbone: Rota de grande capacidade ou elevado fluxo de dados que interliga os 

grandes centros de informação do país (SIQUEIRA. 2007, P.64). 

– Blog: Abreviatura de “weblog”, um formato de publicação periódica on-line, muito 

parecido com um diário, em que a pessoa que o mantém é responsável pela publicação 

de novos artigos, imagens ou referências a outras informações. tem a vantagem principal 

de oferecer às pessoas que leem os artigos publicados a opção de comentá-los 

publicamente (VEEN & VRAKKING. 2009, p. 125). 

– Blogger: Ferramenta baseada na web que ajuda a publicar instantaneamente na web 

sempre que você quiser. É a principal ferramenta na área de publicação na web 

conhecida como weblogs ou "blogs". Tutorial Google com disponível em <http://www. 

google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=41354> acesso em 

3/8/2011). 

– Blogueiro: Que faz uso de blogues como postador de mensagens. 

– Caic: Centro de Atenção Integral à Criança. Criados no Brasil para permitir a algumas 

crianças passar mais tempo na escola. Chamam-se Centros Integrais porque funcionam 

de manhã ao fim da tarde. Os alunos de manhã têm as aulas do currículo normal de 

estudos e durante a tarde freqüentam oficinas de trabalho. Os edifícios dos diferentes 

CAICs, arquitetonicamente falando, são iguais em todo o Brasil. (BRASIL, CÂMARA 

FEDERAL. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/ 

comissoes-mistas/cpcms/siglario2/c/CAIC.html> acesso em 3/8/2011). 

– Cibercultura: “Conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 

de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço” (LEVY, 1999, p. 17). 

– Ciberespaço: “É o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga , assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo.”(LEVY, 1999, p. 17). 

– Ebook (ou e-book): "É uma abreviação do termo inglês eletronic book e significa livro 

em formato digital. Pode ser uma versão eletrônica de um livro que já foi impresso ou 

lançado apenas em formato digital."(SIGNIFICADOS.com.br. Visto em <significados. 

http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=41354


73 

 

com.br/ ebook/> acesso em 2/8/2011). 

– Hardware: Conjunto de unidades físicas, componentes, circuitos integrados, discos e 

mecanismos que compõem um computador ou seus periféricos. Ou conjunto de 

requisitos mínimos de hardware necessários para que um pacote específico de 

programas possa funcionar. Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno 

/portugues/index.php?lingua= portugues-portugues&palavra=hardware> acesso em 21 

de jul de 2011. 

– Hiperlink: É uma referência. Pode ter a forma de uma palavra sublinhada em um texto 

ou uma imagem, na qual você clica com o mouse. Os hiperlinks remetem  outra parte do 

mesmo texto ou recurso ou podem apontar para recursos diferentes. Os hiperlinks são 

caminhos que unem milhões de recursos separados na internet.(VEEN, WIN & 

VRAKKING, BEN. 2009 p.128). 

– Hipermídia: Quando o hipertexto envolve conteúdo baseado em multimídia (textos, 

imagens e sons).(SIQUEIRA. 2007, P.189). 

– Hipertexto: Forma de organizar informação no computador, permitindo estruturá-la de 

maneira não-sequencial, não-linear, usando conexões analógicas, e semanticamente 

associativas ou para revelar a origem da ideia ou complexos de ideias identificadas com 

um hiprelink.(SIQUEIRA. 2007, P.189). Para Lèvy (1993), o termo hipertexto é “um 

conjunto de nós ligados por conexões. 

– Hipervídeo: O hipervídeo pode ser definido como uma forma de estruturação de 

conteúdos audiovisuais em ambientes digitais, articulando imagens em vídeo com a 

linguagem da hipermídia e viabilizando uma nova forma de estruturação discursiva. 

– Internauta: Aquele que navega na internet. 

– Internet: Rede mundial de computadores, com milhões de usuários espalhados pelo 

mundo, e com incalculáveis informações abrangendo todas às áreas do conhecimento 

humano.(DUARTE, 1997). 

– Lan house: Centro de internet pago.(SIQUEIRA. 2007). 

– Laptop: Computador de mão. 

– Link: Mesmo que hiperlink. 

– MSN: (Microsoft Network) Diz respeito a todos os serviços de internet oferecidos pela 

Microsoft, mas seu uso dominante é o MSN messenger, um programa para conversa em 

tempo real com uma ou mais pessoas, usando-se texto, voz e vídeo.(VEEN & 

VRAKKING. 2009). 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=hardware
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=hardware
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– Navegar: Transitar em uma página, em várias páginas de um site ou/e de um site para 

outro. 

– On line: Conectado na internet. 

– Perfil: A interface digital de um usuário e a característica principal de um site de rede 

social. Os perfis podem ser personalizados e contêm características interativas como 

seções para amigos e comentários.(PALFREY e GASSER. 2011). 

– Postagem: Publicação em blogs ou sites. 

– Síncrona: Interação pela internet em tempo real, simultâneo. 

– Site: O mesmo que website. 

– Target: modelo, alvo. 

– Tag: São palavras que você acrescenta a uma imagem para que as pessoas busquem e 

encontrem suas fotos com mais facilidade.(VEEN & VRAKKING. 2009). 

– Virtual: O que está na internet. 

– Web: World Wide Web (WWW) rede mundial de informações ou teia de âmbito 

mundial. Ou ainda coleção de websites em rede.(SIQUEIRA. 2007). 

– Weblog: Abreviado se diz blog. Veja blog. 

– Webnavegação: O mesmo que navegação. 

– Website: sítio eletrônico. 

– Zapear: Processo de troca de um fluxo de informação para outro, como se faz, por 

exemplo, com o controle remoto de uma televisão quando se troca de canal. Em geral, 

zapear é um método para aumentar a densidade de informações interessantes no menor 

tempo possível; é uma forma eficiente de gerenciamento do tempo.(VEEN & 

VRAKKING. 2009). 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – POSTAGEM NO BLOG DOS ALUNOS POR OCASIÃO DA 

PRIMEIRA ATIVIDADE DO PROJETO “AS BIOGRAFIAS E O ENSINO DE 

QUÍMICA” 

AS BIOGRAFIAS E O ENSINO DE QUÍMICA 

O bioquímico Albert Szent-Gyorgyi escreveu: "A pesquisa científica consiste em ver o que 

todo mundo já viu, mas pensar em algo que ninguém pensou ainda". (01. p. 34) 

 

Esta atividade refere-se a levantamentos biográficos de cientistas citados, quase que 

em sua totalidade, nos cadernos do "Projeto Primeiro Aprender"(02) na disciplina 

de Química os quais foram entregues a cada um dos alunos do 1o ano do ensino 

médio da rede pública da educação básica estadual do Ceará tendo-se o zelo de 

pesquisar os seus referidos nomes no livro "Princípios de Química" bem como no 

livro Química - A ciência central, devidamente citados na bibliografia.(02). 

Completamos a relação com cientistas agraciados com o Prêmio Nobel cujas 

descobertas estão relacionados a estudos desenvolvidos na educação básica. 

 

A referida tarefa está desdobrada nos seguintes passos: 

1 – Cada aluno deve escolher um dos vultos listados abaixo e que não tenha sido 

escolhido anteriormente por outro. 

2 – Pesquisar sua biografia. 

3 – Transformar(construção) sua linguagem para autobiografia incorporando o 

personagem. 

4 – Publicar o documento como comentário desta postagem tendo o cuidado de 

iniciar construindo um parágrafo inicial contendo sua identificação colocando na 

primeira linha apenas o nome do cientista (como ele é conhecido todo maiúsculo). 

5 – Ao final informe a fonte de seu trabalho. Caso tenha sido feito com base em 

informações da internet escreva o endereço eletrônico da página bem como a data e 

a hora da consulta. 

 

O trabalho deve está publicado até 24:00 horas do dia 14 de maio de 2010. 
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RELAÇÃO DE CIENTISTAS: 

  

-– ARRHENIUS, Svant(01, p. 106) 

– AVOGADRO, Amedeo(03, p. 77) 

– BECQUEREL, Henri(01, p. 817) 

– BOHR, Niels(01, p. 143) 

– BOLTZMANN, Ludwig(01, p. 399) 

– BORN, Max(01, p. 143) 

– BOSCH, Carl(01, p. 504) 

– BOYLE, Robert(01, p. 266) 

– BROGLIE, Louis de(01, p. 141) 

– BRONSTED, Johannes(01, p. 106) 

– CARNOT, Sadi(01, p. 341) 

– CHADWICK, James(03, p. 36) 

– CHARLES, Jacques(01, p. 267) 

– CURIE, Marie(03, p. 34) 

– DALTON, John(03, p. 32) 

– DEBYE, Peter(01, p. 203) 

– DEMÓCRITO, de Abdera(03, p. 31) 

– EHRLICH, Paul(01, p. 01) 

– FARADAY, Michael(03, p. 740) 

– GALVANI, Luigi(03, p. 747) 

– GAY-LUSSAC, Joseph Louis(01, p. 267) 

– GEIGER, Hans(01, p. 48) 

– GIBBS, Josiah Willard(01, p. 411) 

– HABER, Fritz(01, p. 503) 

– HEISENBERG, Werner(03, p. 193) 

– HOFF, van't(01, p. 502) 

– HUND, Friedrich(01, p. 159) 

– LAVOISIER Antoine(03, p. 67) 

– LEWIS, G. N.(03, p. 253) 

– LOWRY, Thomas(01, p. 106) 

– MARSDEN, Ernest(01, p. 48) 

– MARY, a Judia(01, p. 81) 
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– MAXWELL, James(01, p. 285) 

– MENDELEEV, Dimitri Ivanovich(01, p. 162) 

– MEYER, Lothar(01, p. 162) 

– MOSELEY, Henry(01, p. 48) 

– MULLIKEN, Robert(01, p. 203) 

– NOBEL, Alfred((03, p. 780)) 

– PAULI, Wolfgang(01, p. 157) 

– PAULING, Linus(03, p. 261) 

– PROUST, Joseph Louis(03, p. 6) 

– RUTHERFORD,Ernest(01, p. 48) 

– SOMMERFELD, Arnold Johannes Wilhelm(02, p. 123) 

– SCHRODINGER, Erwin(01, p. 143) 

– THOMSON, Joseph John(01, p. 47) 

– TORRICELLI, Evangelista(03 p.264) 

– WAALS, Johannes Van der(01, p. 289) 

– WERNER, Alfred(03, p. 885) 

– WINKLER, Clemens(01, p. 161) 

– WOHLER, Friedrich(03, p. 917) 
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APÊNDICE B – POSTAGEM NO BLOG DOS ALUNOS POR OCASIÃO DA 

SEGUNDA ATIVIDADE DO PRONETO “AS BIOGRAFIAS E O ENSINO DE 

QUÍMICA” 

  

AS BIOGRAFIAS E O ENSINO DE QUÍMICA – PARTE II 

 

 

Fonte de imagem: Foto de Svante August Arrhenius: Visto em <http://global.britannica.com/ 

EBchecked/topic/36084/Svante-August-Arrhenius> Acesso em 20/08/2011. 

 

Na primeira atividade do "PROJETO AS BIOGRAFIAS E O ENSINO DE QUÍMICA" você 

leu uma biografia de um cientista escolhido por você entre os 50 listados. Chegou o momento 

de você conhecer um pouco sobre alguns outros não trabalhados por você ainda. 

Nesta atividade lhe daremos duas incumbências. 

a) Assuma o papel de repórter e faça uma entrevista de 15 perguntas ( devem envolver a 

identificação, a produção científica e a vida pessoal/social do vulto) a um dos cientistas 

listados na primeira atividade na condição de que não seja o cientista estudado por você na 

primeira atividade e que tenha sido feita uma auto-biografia por um de seus colegas. Use 

como fonte de informação para elaborar suas perguntas o trabalho desenvolvido pelo seu 

colega na primeira atividade. 

Atenção: Elabore as perguntas mas não as responda. Quem irá responder as suas perguntas 

será um outro colega seu. 

b) Agora você vai incorporará a vida de um dos cientista cuja entrevista já esteja pronta e 

responda tendo sempre como fonte a publicação feita pelo seu colega de turma sobre o 

cientista que escolheste. 

Lembre-se que ao final desta atividade você deverá ter estudado três cientistas: 

– Do primeiro você elaborou a auto-biografia; 
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– Do segundo você produziu a entrevista; 

– E do terceiro respondeu uma entrevista a qual foi elaborado por outro colega seu. 

Em caso de dúvida envie-me uma mensagem clicando na minha foto que está em seguidores. 

Bom desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DO PROJETO “AS BIOGRAFIAS 

E O ENSINO DE QUÍMICA” PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PESQUISA: 

“O BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE QUÍMCA”. 

  

PROFESSOR CARLOS ALBERTO                FORTALEZA, ____ / ____ / 2010 

SÉRIE: __________ TURNO: _______________ 

ATENÇÃO: Este questionário contém 14 questões frente e verso. 

Não faça nenhum tipo de identificação e garantimos o seu anonimato. 

  

01. Você tem acesso a computadores fora da escola 

[   ] a. Todos os dias 

[   ] b. 1 vez por semana 

[   ] c. 1 vez por mês 

[   ] d. 2 vezes por mês 

[   ] e. nunca 

  

02. Você tem acesso a internet fora da escola 

[   ] a. Todos os dias 

[   ] b. 1 vez por semana 

[   ] c. 1 vez por mês 

[   ] d. 2 vezes por mês 

[   ] e. nunca 

  

03. Você tem acesso (usa) a computadores 

[   ] a. Na escola 

[   ] b. Em casa 

[   ] c. Na lan house 

[   ] d. No trabalho 

[   ] e. Casa de amigos 

[   ] f. Nunca 

  

04. Você tem msn? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

05. Você tem orkut? 
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Sim [   ]        Não [   ] 

  

06. Você tinha e-mail antes do trabalho de química na internet? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

07. Você tinha blog antes do trabalho de química na internet? 

Sim [   ]           Não [   ] 

  

08. Você acha importante saber usar um computador como usuário? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

09. Você acha importante saber usar a internet como usuário? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

10. Você já usou alguma vez um site de busca? 

Sim [   ]           Não [   ] 

  

11. Você consegue digitar um texto no computador? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

12. Você já consultou um dicionário na internet? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

13. Você já conseguiu fazer o primeiro trabalho de química na internet(no blog de sua sala)? 

Sim [   ]        Não [   ] 

  

14. Você já conseguiu fazer o segundo trabalho de química na internet (no blog de sua sala)? 

Sim [   ]         Não [   ]           Parcialmente [   ] 

  

O sucesso da pesquisa depende da exatidão de suas respostas. Agradeço. 
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO ESCRITA APLICADA. 

PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PESQUISA: "O BLOG COMO 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE QUÍMICA". DISPONÍVEL EM 

<http://matematica-com01.blogspot.com/2011/01/carregando.html> 

                   

NOME *Escreva seu nome completo sem abreviaturas. 

_____________________________________________________________ 

NÚMERO *Escreva seu número.( ) SUA TURMA *Marque qual é a sua turma.( ) 

SEU TURNO *Escreva qual é o seu turno.( ) 

                   

01. O conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes são denominadas de: 

Tarefa das mais importantes na atividade científica é reunir substâncias semelhantes em 

classes ou grupos, de modo a facilitar seu estudo.(FELTRE. 2004, p. 188) 

 

a) eletrolíticas 

b) não-eletrolíticas 

c) orgânica 

d) inorgânica 

e) função química 

  

02. (FGV-SP) Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram umas solução aquosa 

que conduz eletricidade. Dos compostos que seguem, 

 

I. Na2SO4;                                     IV. KNO3;   

II. O2;                                          V. CH3COOH; 

III. C12H22O11;                           VI. NaCl 

  

formam uma solução aquosa que conduz a eletricidade:(FELTRE. 2004, p. 190) 

Arrhenius verificou, no fim do século XIX, que algumas soluções aquosas conduziam 

corrente elétrica, e outras não..(FELTRE. 2004, p. 188) 

 

a) apenas I, IV, VI 

b) apenas I, IV, V e VI 

c) todos 

http://matematica-com01.blogspot.com/2011/01/carregando.html
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d) apenas I e VI 

e) apenas VI 

          

03. Em relação ao estudo dos ácidos e das bases, julgue os itens como certo e errado e marque 

a unica opção errada:(SANTOS. 2005, P. 460. Adaptada.) 

Um dos sérios problemas de poluição aquática está relacionado ao desequilíbrio das 

concentrações de espécies químicas presentes na água. Diversos fatores podem provocar 

diferentes desequilíbrios, entre os quais a chuva ácida, que provoca a acidez da água. 

(SANTOS. 2005, P. 446) 

 

a) Quando um composto iônico é dissolvido em água, os íons se separam. Esse processo é 

chamado de dissociação. 

b) Os termos dissociação e ionização são sinônimos. 

c) A teoria dos ácidos e bases de Arrhenius é restrita a soluções aquosas. 

d) Em  geral, ao se colocarem substâncias iônicas em água, elas formam uma solução capaz 

de conduzir a corrente elétrica. 

e) Todas as substâncias que são ácidas de acordo com a teoria de Bronted-Lowry, também 

serão ácidas pela teoria de Lewis. 

  

04. Relacione o nome do ácido a sua fórmula. 

ÁCIDOS FÓRMULAS 

A - Ácido clorídrico 1 - HNO3 

B - Ácido fluorídrico 2 - HCl 

C - Ácido nítrico 3 - H2SO4 

D -.Ácido sulfúrico 4 - HF 

  

Escolha a alternativa que reflete a associação.(CEARÁ. 2010 p. 116. Adaptada) 

Os ácidos têm sabor azedo. O limão, o vinagre, o tamarindo contêm ácido cítrico; é por isso 

que eles são azedos.(CEARÁ. 2010 p. 116) 

 

a) A - 1, B - 2, C - 3, D - 4. 
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b) A - 4, B - 2, C - 1, D - 3. 

c) A - 2, B - 4, C - 1, D - 3. 

d) A - 2, B - 4, C - 3, D - 1. 

e) A - 4, B - 3, C - 2, D – 1. 

          

05. (UFMA) HCl quando dissolvido em água origina íons hidrônio e cloreto. esse processo 

recebe o nome de:(CEARÁ. 2010 p. 118) 

A acidez é uma propriedade das soluções aquosas ( embora também possa ser considerada 

para outros solventes diferentes da água ) que afeta diretamente toda a vida do planeta. A ela 

está relacionada uma outra propriedade: a alcalinidade. Essas propriedades são mutuamente 

dependentes e inversamente proporcionais.(SANTOS. 2005, P. 446) 

 

a) dissociação 

b) neutralização 

c) eletroforese 

d) eletrólise 

e) ionização 

                   

06. (PUC-MG) A tabela apresenta algumas características e aplicações de ácidos. As fórmulas 

dos ácidos da tabela são respectivamente:(CEARÁ. 2010 p. 118) 

 

ÁCIDO CARACTERÍSTICAS/APLICAÇÕES                      

Ácido muriático  Limpeza doméstica e de peças metálicas (decapagem      

Ácido fosfórico Usado com acidulantes em refrigerantes e balas 

Ácido sulfúrico Desidratante, solução de bateria 

Ácido nítrico Indústria de explosivos e corantes 

  

a) HCl, H3PO4, H2SO4, HNO3. 

b) HClO, H3PO4, H2SO4, HNO2. 

c) HCl, H3PO3, H2SO4,HNO3. 

d) HClO2, H4P2O7, H2SO3, HNO2. 



85 

 

e) HClO, H3PO4,  H2SO3, HNO2. 

  

07. (Faap-SP) O vinagre te sabor azedo porque nele encontramos predominantemente: 

(CEARÁ. 2010 p. 118) 

Do ponto de vista prático, os ácidos apresentam as seguintes características: formam soluções 

aquosos condutoras de eletricidade; mudam a cor de certas substâncias(chamadas por esse 

motivo, de indicadores de ácidos.)(FELTRE. 2004, p. 191) 

 

a) Ácido sulfúrico                                     d) Ácido acético 

b) Ácido nítrico                                                e) Ácido carbônico 

c) Ácido sulfônico 

          

08. (U.S. Judas Tadeu-SP) O ácido cianídrico é o ácido de ação venenosa mais rápida que se 

conhece; uma concentração de 0,3 mg por litro é imediatamente mortal. é o gás usado nos 

estados americanos do norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira 

vítima foi seu descobridor Carl Wilhelm, que morreu ao deixar cair o vidro contendo solução 

de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é:(CEARÁ. 2010 p. 118) 

A palavra ácido vem do latim acidus e significa "azedo" ou "picante". Em geral, as soluções 

aquosas das substâncias classificadas como ácidas apresentam as seguintes propriedades 

químicas: reagem com certos metais (ferro, zinco, etc.)liberando hidrogênio; reagem com 

bicarbonatos e carbonatos, liberando gás carbônico; neutralizam soluções básicas.(SANTOS. 

2005, P. 448) 

 

a) HCOOH                                                      d) HCNO 

b) HCNS                                                          e) H4Fe(CN)6 

c) HCN 

  

9. (Mackenzie-SP) Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o individuo tem 

azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode está ocorrendo 

refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo do estômago. a fórmula e nome do 

ácido que, nesse caso, provoca a queimação no estômago, a rouquidão e mesmo dor torácica 

são: (FELTRE. 2004, p. 196) 
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Fonte da imagem:  Livro de Química do Ricardo FELTRE. 2004, p. 196 

a) HCl e ácido clórico                                                    d) HClO3 e ácido clórico 

b) HClO2 e ácido cloroso                                                      e) HCl e ácido clorídrico 

c) HClO3 e ácido clorídrico 

                   

10. (UVA-CE) Os ácido HClO4, H2MnO4, H3PO3, H4Sb2O7, quanto ao número de hidrogênios 

ionizáveis, podem ser classificados em: (FELTRE. 2004, p. 197) 

Os ácidos são muito comuns em nosso dia-a-dia: o vinagre contém o ácido acético, o limão, a 

laranja e demais frutas cítricas contém o ácido cítrico, a bateria de uma automóvel contém 

ácido sulfúrico; o ácido muriático, usado para a limpeza de pisos, azulejos etc., contém ácido 

clorídrico e assim por diante. Os ácidos são muito usados, na indústria química, para a 

produção de novos materiais.(FELTRE. 2004, p. 191) 

 

a) monoácidos, diácido, triácido, tetrácido. 

b) monoácidos, diácido, triácido, triácido. 

c) monoácidos, diácido, triácido, tetrácido. 

d) monoácidos, diácido, diácido, triácido. 

e) monoácidos, monoácidos, diácido, triácido. 

          

11. (CESGRANRIO-RJ) Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir, 

podemos concluir que o ácido mais forte é o: (FELTRE. 2004, p. 197) 

  

ÁCIDO GRAU DE IONIZAÇÃO 

HF 8% 

HCl 92% 
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HCN 0,08% 

H2SO4 61% 

H3PO4 27% 

  

a) HF                                              d) H2SO4 

b) HCl                                 e) H3PO4 

c) HCN 

          

12. (UFRGS-RGS) Admitindo-se 100% de ionização para o ácido clorídrico em solução 

diluída, pode-se afirmar que essa solução não contém a espécie: (FELTRE. 2004, p. 198) 

Ao apresentar em 1884, em sua tese de pós-doutorado, a idéia de partículas carregadas em 

soluções, Svante August Arrhenius quase foi reprovado pela banca examinadora. Em 1903, 

ganhou o prêmio Nobel defendendo a mesma teoria.(SANTOS. 2005, P. 456.) 

 

a) HCl             b) OH-                   c) H2O+                   d) H2O                   e) Cl
-
 

                   

13. (FAC-MG) Na indústria de sabão, usa-se gordura que é hidrolisada por uma base forte. 

Assinale nas alternativas abaixo a base usada na fabricação de sabão duro.(CEARÁ. 2010 p. 

122) 

A palavra álcali tem origem árabe e significa "cinzas vegetais". A partir do século XVI, essas 

substâncias passaram a ser também denominadas bases, que é atualmente o nome difundido. 

Já as soluções aquosas de bases apresentam, geralmente, sensação escorregadia ao tato 

(cuidado: essas substâncias são corrosivas) e neutralizam ácidos.(SANTOS. 2005, P. 448.) 

 

a) H2CO3                                                         d) NaOH 

b) KMnO4                                                   e) CaO 

c) MnO2 

          

14. O couro cabeludo possui milhares de glândulas sebáceas produtoras de gorduras, e esta, ao 

se acumular, junto com células descamadas, forma a seborréia. No processo de fabricação dos 

xampus é utilizada uma base, que deixa o pH deste produto alcalino, ideal para a limpeza dos 

cabelos (secos normais ou oleosos), sendo aconselhável utilizar duas ou mais marcas 

diferentes alternadamente, pois os cabelos acabam se acostumando aos produtos, que perdem 
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sua eficácia estética. Esta capacidade de limpar dos xampus se deve:.(CEARÁ. 2010 p. 122. 

Adaptada) 

Qualitativamente, podemos fazer testes visuais que indicam se os materiais são ácidos ou 

básicos(alcalinos). a forma mais simples é utilizar substâncias denominadas indicadores de 

ácidos e bases, como o extrato de repolho roxo ou indicadores comerciais produzidos por 

indústrias químicas. Além disso, os químicos contam com equipamentos que fornecem 

resultados mais precisos.(SANTOS. 2005, P. 448.) 

 

a) ao poder ácido das bases, que promove a limpeza dos cabelos. 

b) á capacidade das bases de reagir com as gorduras, transformando-as em substâncias 

solúveis em água. 

c) ao poder corrosivo das bases, que impede as glândulas sebáceas de produzirem gordura. 

d) á salinidade dos xampus que  reagem com as gorduras solubilizando em água. 

e) nenhuma das respostas 

          

15. Associe as colunas: 

A) soda cáustica, B) leite de magnésia, C) cal hidratada, D) amoníaco; 

I.( ) hidróxido de magnésio-Mg(OH)2, II.( ) hidróxido de sódio-NaOH, III.( ) hidróxido de 

amônio-NH4OH, IV.( ) hidróxido de cálcio-Ca(OH)2.(CEARÁ. 2010 p. 123. Adaptada) 

Já na Idade Média, ao estudar os materiais, os alquimistas perceberam que muitas substâncias 

e materiais podiam ser classificados quanto à alteração que produziam na cor de certos 

extratos vegetais, quando em contato com eles. Essa classificação deu origem a dois grupos. 

Um deles constitui os ácidos e o outro, os álcalis. Posteriormente, surgiu a teoria ácido-

alcalino, que classificava as substâncias de acordo com esse critério, sendo bem aceita pelos 

químicos da época.(SANTOS. 2005, P. 449.) 

 

Nome comercial Nome oficial/fórmula 

A) soda cáustica I.(  ) hidróxido de magnésio - Mg(OH)2 

B) leite de magnésia II.(   ) hidróxido de sódio - NaOH 

C) cal hidratada III.(  ) hidróxido de amônio - NH4OH 

D) amoníaco IV.( ) hidróxido de cálcio - Ca(OH)2 
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a) A-III, B-I, C-IV, D-II 

b) A-II, B-IV, C-I, D-III 

c) A-IV, B-I, C-II, D-III 

d) A-III, B-IV, C-I, D-II 

e) A-II, B-I, C-IV, D-III 

  

16. (U. São Juds-SP )Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana 

verde(não-madura. Que substância abaixo teria o sabor adstringente?.(CEARÁ. 2010 p. 124.) 

*Diversos frutos e flores possuem substâncias que são pigmentos sensíveis à variação da 

acidez do meio. Por isso, frutas maduras normalmente apresentam cores diferentes de quando 

estão "verdes".(SANTOS. 2005, P. 450.) 

 

a) CH3COOH                                  d) C12H222O11 

b) NaCl                                                      e) H3PO4 

c) Al(OH)3        

  

17. Uma das precauções que devemos tomar ao lidarmos com ácidos é o risco de 

queimaduras. Caso ocorra o contato dessa substância com a pele ou mucosa, é necessário 

lavar o local, o mais rapidamente possível, com bastante água corrente e depois colocar sobre 

a região atingida:(CEARÁ. 2010 p. 127.) 

Os álcalis também têm larga aplicação. Em nossa casa , por exemplo, eles estão presentes em 

materiais como sabões, detergentes e outros produtos de limpeza.(SANTOS. 2005, P. 450.) *  

 

Dependendo da gravidade do caso, procurar ajuda médica 

 

a) um sal, tipo cloreto de sódio, para poder anular o poder corrosivo do ácido. 

b) outro ácido mais fraco, para agredir menos a área atingida. 

c) uma base fraca, tipo leite de magnésia, para neutralizar o ácido não totalmente 

diluído/retirado pela água. 

d) alguns pedaços de gelo para aliviar a dor. 

e) nenhuma resposta correta. 
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18. (UFU-MG) Os desagradáveis odores da transpiração são provocados por alguns ácidos 

carboxílicos presentes no suor. O composto a seguir que pode ser utilizado para eliminar esse 

mau cheiro é:(CEARÁ. 2010 p. 128.) 

As bases são geralmente substâncias moleculares, sendo assim, o processo da liberação de 

íons H+ ocorre por ionização. Ou seja, há rompimento de ligações covalentes com formação 

de íons.(SANTOS. 2005, P. 455.) 

 

a) água. 

b) vinagre (solução diluída de ácido acético). 

c) sal de cozinha (cloreto de sódio). 

d) açúcar (glicose) 

e) leite de magnésia (hidróxido de magnésio) 

  

19. (OSEC-SP) Uma base forte deve ter ligado ao grupo OH-:(FELTRE. 2004, p. 201) 

Do ponto de vista prático, bases ou hidróxidos são substâncias que apresentam as seguintes 

características: formam soluções aquosas condutoras de eletricidade e fazem voltar a cor 

primitiva dos indicadores, caso essa cor tenha sido alterada por um ácido (essa característica 

das bases dá sentido ao nome indicadores ácido-base)(FELTRE. 2004, p. 198) 

 

a) um elemento muito eletropositivo. 

b) um elemento muito eletronegativo. 

c) um semimetal. 

d) um metal que dê três elétrons. 

e) um ametal. 

  

20. (Mackenzie-SP) O hidróxido de sódio, conhecido no comércio como soda cáustica, é um 

dos produtos que contaminaram o rio Pomba, em Minas Gerais, causando um dos piores 

desastres ecológicos no Brasil. Dessa substância é incorreto afirmar:(FELTRE. 2004, p. 201) 

As bases são também muito usadas na indústrias químicas(FELTRE. 2004, p. 198) 

 

a) tem fórmula NaOH 

b) é um composto iônico. 

c) em água, dissocia-se. 

d) é usada na produção de sabões. 
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e) é uma molécula insolúvel em água. 
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APÊNDICE E – GABARITO DA AVALIAÇÃO ESCRITA E APLICADA. PARTE 

INTEGRANTE DO PROJETO DE PESQUISA: “O BLOG COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO ENSINO DE QUÍMICA”. DISPONÍVEL EM: <http://matematica-

com01.blogspot.com/2011/01/ carregando. html> 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - E B B C E A D C E 

1 C B A D B E C C E A 

2 E          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://matematica-com01.blogspot.com/2011/01/carregando.html
http://matematica-com01.blogspot.com/2011/01/carregando.html
http://matematica-com01.blogspot.com/2011/01/carregando.html
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7 PRODUTO EDUCACIONAL 

  

TUTORIAL DO BLOG UTILIZADO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA EM 

ENSINO DE QUÍMICA. 

  

  

O blog é uma ferramenta criada na internet e que muito se popularizou pela 

praticidade de manuseio, facilidade no acesso, quantidade e variedade de informações 

suportada, caindo no gosto de todas as gerações. Esta ferramenta, chamada inicialmente de 

weblog é posteriormente denominada simplesmente de blog concebido como “uma coluna on-

line, com interatividade e multimídia” Segundo VEEN & VRAKKING (2009), os blogs “... 

são diários digitais que todos podem acessar. É possível escrever sobre qualquer coisa: 

histórias, convicções, experiências, fotos, jogos, qualquer coisa que você deseje compartilhar 

com o mundo.” 

  

Do glossário de PALFREY e GASSER (2011) retiramos o conceito: 

Blogs: materiais online escritos por indivíduos, em geral a voz não 

editada de uma única pessoa. O termo deriva de “weblog”. 

  

Os blogs podem ser classificados segundo sua finalidade em blogs de interação (e 

aqui estão os milhares de blogs sociais) e de aprendizado, que ainda são raros na literatura (fig 

01). 

Figura 01 – Modalidades dos blogs na educação (BARRO et al, 2008) 

 

Fonte da imagem: Barro et al, 2008. 

 

A ideia do uso de blogs como ferramenta pedagógica, deriva do fato de 

possibilitar e propiciar aos educandos e professores postarem na internet textos selecionados 

prontos, construir textos, narrativas, colocar questões, registros de aprendizado, opinião sobre 

atualidades, partilhar ideias, relatórios de visitas, experimentos e excursões de estudos, 
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publicar trabalhos, fotos, desenhos, vídeos, músicas e o que mais a imaginação permitir, 

participando de uma construção coletiva, colaborativa do conhecimento nas postagens ou por 

intermédio dos comentários em momentos síncronos ou assíncronos de forma mais fácil e 

rápida. Estes predicados consolidam a esta outra característica do blog como ferramenta de 

apoio ao ensino no processo de desenvolvimento de trabalho colaborativo isto tudo sem as 

dificuldades de atualização requeridas pelos sites tradicionais. BALTAZAR & GERMANO 

(2006), SANTOS (2008), BARRO, FERREIRA & QUEIROZ (2008). A análise do uso de 

blogs educacionais como uma possibilidade de contribuição desta tecnologia como ferramenta 

pedagógica, é o objeto de estudo da presente dissertação. 

  

Com o advento do Blogger que “é uma ferramenta baseada na web que ajuda a 

publicar instantaneamente na web sempre que você quiser. É a principal ferramenta na área 

de publicação na web conhecida como weblogs ou blogs” .(Tutorial Google com disponível 

em <http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=41354> 

acesso em 3/8/2011) ficou muito simples se trabalhar com os blogs uma vez que possibilitou a 

sua atualização, a qualquer momento independente do lugar que se encontre do planeta sem a 

menor complicação ou conhecimento de programação desde que tenha acesso à internet e por 

isso, o Blogger foi selecionado na elaboração dos blogs educacionais utilizados neste 

trabalho. 

  

Outro motivo desta escolha é o fato da ferramenta ser disponibilizada 

gratuitamente. Seu uso é livre a quem tem uma conta google para qual é suficiente cadastrar o 

endereço de e-mail, permitido para vários provedores tais como, yahoo, hotmail, uol, etc, e 

escolher um senha de acesso. Seguem-se os passos para a produção de um blog. 

          

Outro fator decisivo na escolha da ferramenta blogger foi que além de seu uso ser 

bastante simples, ela disponibiliza uma série de formatos prontos em sua biblioteca de estilos 

com manuseio facilitado pelos botões de comando semelhante aos existentes para editar e-

mails. Feita a sua edição, num editor de textos de seu computador ou direto na caixa de 

postagem, é clicar em publicar e a atualização acontece automaticamente. (Disponível em 

http://blogger.globo.com/br/about.jsp, acesso em 22/02/2012) 

  

 

  

http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=41354
http://blogger.globo.com/br/about.jsp
http://blogger.globo.com/br/about.jsp
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 Como criar um blog usando a ferramenta blogger? 

  

A blogger só permite a criação de blogs em sua plataforma aos detentores de uma 

conta google, o que não será empecilho pois esta conta pode ser criada de modo rápido e fácil. 

O processo de criação de um blog na ferramenta blogger é muito intuitivo como será visto nas 

etapas descritas deste ponto em diante. 

  

1. Inicialmente você tem que criar uma conta google. 

  

1.1. Se você tem gmail a conta google foi criada automaticamente por ocasião da 

criação do gmail e para ter acesso a esta conta é suficiente entrar com o endereço 

do gmail e a senha o qual é feito na página www.google.com.br, onde você verá a 

imagem: 

  

Figura 02 – Portal google 

Fonte da imagem: Disponível em <https://www.google.com.br>, acesso em 18/08/2011. 

  

http://www.google.com.br/
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1.2. No lado direito da parte superior ver-se o link “Fazer login” que deve ser clicado 

para desenvolver o próximo passo. 

  

1.3. Clicando no link “fazer login” abre então uma página com a caixa de diálogo que 

permite entrar com login e senha, conforme figura abaixo. 

 

1.4. No campo direito, na metade superior da tela encontram-se duas caixas de 

diálogo: a superior onde deve ser inscrito seu endereço de e-mail e outra inferior 

onde deve ser digitado a senha correspondente ao endereço de e-mail. 

 

1.5. Digitados os endereços de e-mail e a senha é só clicar no botão login que fica logo 

abaixo das caixas de diálogo e se abrirá a página personalizada da sua conta 

semelhante à ilustrada na figura 04. No lado direito superior da imagem aparecerá 

o nome que escolhido por você para identificar sua conta, normalmente o primeiro 

e o último nome.  

 

Figura 03 – Portal google de acesso à conta 

 

Fonte imagem: Em <https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?ht=pt-BR&continue=ht 

tp://www.google.com.br/>, acesso em 18/08/2011. 

   

O aparecimento de sua identificação do lado direito é uma confirmação de está 

usando a conta de sua propriedade. Acontece algumas vezes de, ao usarmos um computador 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?ht=pt-BR&continue=http://www.google.com.br/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?ht=pt-BR&continue=http://www.google.com.br/
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utilizado por várias pessoas, alguém deixar o site aberto e você, inadvertidamente poderá usar 

pensando que é o seu. 

 

Figura 04 – Página inicial da conta google 

 

Fonte da imagem: Em <https://www.google.com.br>(logado), acesso em 18/08/2011. 

  

1.6. Nesta página virtual leva-se o cursor do mouse até o lado direito do nome do 

proprietário do e-mail e clica-se na seta revelando uma caixa de diálogo com a 

opção “Configurações da conta”, conforme figura abaixo. 

 

1.7. Clicando em “configurações da conta“ é levado para a página com layout 

ilustrado na figura 06 com vários links que correspondem aos serviços 

disponibilizados pela Google para quem tem uma conta nela formalizada. Todos 

esses serviços estão disponibilizados na versão grátis com uma formatação mais 

simplificada e na versão paga mais completa e robusta. 
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Figura 05 – Página inicial da conta google com caixa de diálogo aberta revelado a opção 

“configurações da conta”. 

 

Fonte imagem: Em <https://www.google.com.br>(logado), acesso em 18/08/2011. 

 

Figura 06 – Página da conta google contendo perfil, configurações pessoais e elenco de 

produtos da google disponibilizado para a conta. 

 

Fonte imagem: Em <https://www.google.com.br/accounts/ManageAccount>, acesso em 

18/08/2011. 
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1.8.abaixo onde deve ser clicado em criar blog, veja a figura ilustrativa da página 

abaixo. 

  

2. Aqui começa a criação do blog. É só cumprir o passo-a-passo que segue. 

  

2.1. De início deve ser escolhido o link “blogger” na página da conta google contendo 

perfil, configurações pessoais e elenco de produtos da google disponibilizado para 

a conta semelhante à figura 06, e clicá-lo, surgindo a página ilustrada na figura 07. 

  

2.2. Satisfeita a etapa 2.1 aparecerá a página painel da blogger onde é possível 

personaliza-la inclusive com uma foto do proprietário da conta. Nesta página é 

permitido o acesso e gerenciamento do s blogs de sua propriedade já existente. Em 

destaque ver-se o link “criar blog” onde deve se clicado para ter-se inicio as etapas 

da criação do blog propriamente dito, objeto do presente tutorial. Observe com 

atenção a figura 07 ilustrativa da página que segue. 

  

Figura 07 – Página da blogger contendo o painel e perfil, e link para criação de blog. 

 

Fonte  imagem: Em <https://www.blogger.com/home?pli=1>, acesso em 18/08/2011. 
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Figura 08 – Página da blogger de registro do nome e endereço do blog. 

 

Fonte imagem: Em <https://www.blogger.com/crete-blog.g>, acesso em 18/08/2011. 

  

2.1. Ao se clicar  em criar blog, como solicitado na etapa 2.1, aparecerá a página ondei 

deverá ser escolhido o título do blog (neste exemplo foi escolhido o título “so 

aprendendo muito”), que pode ser mudado quando achar necessário, e logo abaixo 

será escolhido o endereço do blog tendo a estrutura 

“xxxxxxxxxxxx.blogspot.com”. A sequência de “x” será substituído por uma 

sequência alfanumérico escolhida pelo proprietário do blog. A terminação 

“.blogspot.com” é domínio da blogger que lhe servirá de identificação se o blogger 

está ou não na ferramenta blogger. 

  

2.2. Submeter  o endereço do blog escolhido a um teste de disponibilidade clicando 

em “verificar disponibilidade”. Caso a sequência de dígitos (ou palavras) não 

esteja disponível, veja aviso em vermelho na figura 08, ela deve ser alterada até 

encontrar uma disponível. 
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Figura 09 – Página da blogger com endereço do blog disponível. 

 

 

Fonte imagem: Em  <https://www.blogger.com/crete-blog.g>, acesso em 18/08/2011. 

  

2.3. Esta nova etapa se completa ao se repetir uma palavra sugerida na “verificação de 

palavras” e clicar em continuar”. 

  

2.4. Assim procedendo abre-se uma página com alguns designers de blogs para sua 

escolha. São modelos de blogs pré-formatados. Clique em um deles e em seguida 

em continuar.  

 

 2.5. Pronto, você criou um blog. Este modelo escolhido nesta etapa pode ser 

posteriormente editado ou permutado por outro personalizado. 
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Figura 10 – Página da blogger com biblioteca de modelos de blogs. 

 

Fonte imagem: Em <https://www.blogger.com/choose-template-new.gID=?blog84636586125 

9809019>, acesso em 18/08/2011. 

  

Com o último clique dado fez aparecer uma nova página com a mensagem de que 

seu blog está pronto para ser usado, como se observe na figura 10 

 

3. Começar a usar o blog. Como seu blog é novo, ele ainda não tem nenhuma postagem: 

texto, foto, vídeo, etc. Esta etapa se orientará como inserir textos em seu blog. 

 

3.1. Clicando em “começar a usar o blog”, veja figura 10, abre-se uma caixa de 

diálogo onde deverá ser feita a primeira postagem. Na próxima figura 

ilustrativa, figura 11, tem-se uma réplica do que aparecerá. 

 

3.2. Encontre a caixa de diálogo com o nome “Título” clique dentro e escreva um 

título para sua postagem. Neste caso estamos exemplificando com o título “so 
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aprendendo muito”. Quando for feita a publicação da postagem este será o 

título da postagem. 

 

Figura 11 – Página da blogger confirmando blog pronto. 

 

Fonte da imagem: Disponível em <https://www.blogger.com/signup-done.g?blogID=8463658 

612599809019>, acesso em 18/08/2011 

 

3.3. Esta nova caixa de diálogo na realidade é uma página com várias 

opções(links). Entre estas opções existem as abas com as alternativas de 

“postagem”, “comentários”, “detalhes”, “design”, “gerar receita”, 

“estatísticas”. Destas a aba com o título de “postagem” aparece com tonalidade 

diferente por ser ela a que se encontra aberta oferecendo três opções de novas 

abas disponíveis: “nova postagem”, “editar postagens” e “editar páginas”. a 

que está  aberta é a aba “nova postagem”, com cor diferenciada, que oferece 

uma caixa de diálogo com duas abas: “editar html” e “escrever”. Na figura 11 

está selecionada a aba “escrever” onde se escreve como se estivesse 
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elaborando uma mensagem de e-mail com o auxílio com das ferramentas de 

edição localizadas na parte superior da área e trabalho. Também é possível se 

construir a mensagem em um editor de texto, dar a sua formatação e após 

concluído você copia e cola dentro da caixa de edição do blog. A mensagem 

terá o mesmo Layout que estava no editor de texto. Após escrito ou colado 

clica-se em publicar o que fará aparecer uma mensagem de que sua postagem 

foi feita com sucesso. 

 

Figura 12 – Página da blogger com ferramenta de edição e postagem do blog. 

 

Fonte da imagem: Disponível em <https://www.blogger.com/poste-

create.g?blogID=8463658612599809019>, acesso em 18/08/2011. 

 3.4. Para exemplificar, escreveu-se como título da postagem “so aprendendo 

muito” que também é o título deste blog da ilustração. Observe que, na 

ilustração abaixo, existem dois links, um de cor alaranjada, “publicar no blog” 

e outro azul “salvar agora”. Ao clicar em “publicar no blog” o que foi escrito 

será publicado no blog e ter-se-á, assim a primeira postagem e ao se clicar em 
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“salvar agora” será criado um rascunho de sua postagem que pode ser editada e 

publicada posteriormente. 

   

 Figura 13 – Página da blogger com edição da 1ª e postagem do blog. 

 

Fonte da imagem: Disponível em <https://www.blogger.com/poste-create.g?blogID=8463658 

612599809019>, acesso em 18/08/2011. 

  

Desta forma para que a postagem seja publicada se faz necessário clicar em 

“publicar no blog” o que abrirá uma outra página, ilustrada abaixo, figura 12, 

com uma mensagem de confirmação da publicação da postagem e com links os 

quais ao serem clicados  permitirá a visualização da postagem ou do blog com 

todas as postagens que foram configuradas para aparecer em “configurações” e 

em “postagens e comentários”. Nesta página também possui links nos quais 

serão possíveis editar a postagem feita, criar uma nova postagem além do que 

está disponibilizado nas abas. 

 

3.5. Clicando em “visualizar blog” ter-se-á a visão do blog com todas as postagens 

e targets disponibilizadas e na caixa de endereços aparecerá o endereço 

original do blog, neste exemplo, mostrado na imagem abaixo, 

http://soaprendendomuito.blogspot.com, com as postagens dispostas do topo 

http://soaprendendomuito.blogspot.com/
http://soaprendendomuito.blogspot.com/
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para baixo da mais recente para a mais antiga. No entanto, se a clicagem 

houver acontecido no link “visualizar postagem” ocorrerá o surgimento do 

blog apenas com a postagem produzida ou editada no momento e na caixa de 

endereços conterá o endereço específico da postagem e não o geral do blog. 

  

Figura 14 – Página da blogger com mensagem de postagem publicada. 

 

 
Fonte da imagem: Disponível em <https://www.blogger.com/publish-confirmation.g?blogID= 

8463658612599809019&postID=7304838175349920600&timestamp=131238433232>, 

acesso em 18/08/2011. 

  

Um blog pode ser classificado como esportivo, pessoal, imobiliário, financeiro, 

etc em conformidade com o conteúdo que contenha e seus links serão direcionados a páginas 

correlatas. 

 

Desta forma, os blogs não foram criados inicialmente com a intenção de serem 

ferramentas pedagógicas, no entanto eles apresentam características técnicas tais como 

interatividade que suscitam seus uso pedagogicamente. Desta forma, se o blog possui 

conteúdos ligados a educação será categorizado como um blog educacional, cujas 

especificidades e funcionamento será tratado em seguida. 
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Figura 15 – Blog pronto com 1ª postagem com mensagem de postagem publicada. 

 
Fonte da imagem: Disponível em <soaprendendomuito.blogspot.com>, acesso em 

18/08/2011. 

  

  

Tem-se que, no entendimento de MORESCO & BEHAR(2006), verifica-se que: 

  

Cada blog pode ser considerado um laboratório de vida, um atelier ou um seminário 

maiêutico, 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 de Jean Piaget. 

(MORESCO & BEHAR. 2006, p. 06) 

  

Na verdade, portanto, é que contém no blog que irá caracterizar o blog 

pedagógico, bem como, é o como será trabalhado que irá definir a pedagogia  aplicada. 

Assim, os conteúdos, os vídeos,  as imagens, os links, etc e a interação, a dinâmica do uso 

destes elementos definirá a possibilidade de um trabalho colaborativo, interacionista, levando 

a uma aprendizagem significativa ou não. 

  

O administrador é o proprietário do e-mail usado para criar o blogspot, no caso, o 

professor. 

  

Em clicando no link configurações como mostra a figura - 05 abrir-se-á uma caixa 

de diálogo com a aba configurações em cor destacada para indicar em qual caixa de diálogo 
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você se encontra e aqui deve ser clicado no link permissões, como mostra a figura - 06, lhe 

dando acesso a outra caixa de diálogo como mostra a figura 07. 

  

Nesta caixa de diálogo deve-se clicar em adicionar autores caso seja este o desejo 

e em adicionar leitores se for esta a necessidade. Somente os que constarem nesta relação 

terão acesso ao blog por escolha dos administradores. 

           

Tem-se que no pensamento de LEVY(1999, p. 11) a cibercultura necessita ser 

refletida, discutida, não como a solução de todos problemas mas no sentido de algo mais que 

temos de ter o domínio para dela tirar o que tiver de melhor. Assim se expressa LEVY: 

  

Pensar  a cibercultura: esta é a proposta: … contudo, não promete que a internet 

resolverá, em um passe de mágica, todos os problemas culturais e sociais do planeta. 

Consiste apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do 

ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para 

experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as 

mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura de 

um novo espaço de comunicação e cabe apenas a nós explorar as potencialidades 

mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. 

LEVY(1999, p. 11) 

  

Do mesmo modo o uso dos blogs não será a redenção da educação mas, com 

certeza, é uma ferramenta poderosa e que muito pode contribuir para o sucesso do educando 

se for adequadamente usada. 

  

  

  

  

 REFERÊNCIA 

  

1. BALTAZAR, N. & GERMANO, J. Os weblogs e a sua apropriação por parte dos 

jovens universitários. O caso do curso de Ciências da Comunicação da Universidade 

do Algarve. Prisma.com – Revista         de Ciências da Informação e da Comunicação do 

CETAC. n. 3. on line.Out. 2006 <http://prisma.cetac.up pt/ artigospdf/1_neusa_ 

baltazar_e_joana_germano_prisma.pdf> ISSN 1646 3153. Acesso em 20 out. 2010. 

  

2. BARRO, M. R., FERREIRA, J.Q. & QUEIROZ, S. L.. Blogs: Aplicação na Educação 

em Química. Química Nova na Escola. N. 30, Nov. 2008. Disponível em: <http:// 

qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/03-EQM-5108.pdf>. Acesso em 20 Out. 2010. 

  

3. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo. Editora 34. 1999. 

 

4. MORESCO, Silvia F. S. & BEHAR, Patricia Alejandra. Blogs para a aprendizagem de 

Física e Química. Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE). V. 4 No. 1, 

Porto Alegre, 2006. Disponível em: <http://seer.ufrgs. br/renote/article/download/ 

14121/7996> Acesso em 03//11/2010. 

  

https://docs0.google.com/document/d/1ToacCNKIht3Y6fTfUZDFpL2BJ4TOkJcZidu2xU__Tjc/edit?hl=pt_BR
https://docs0.google.com/document/d/1ToacCNKIht3Y6fTfUZDFpL2BJ4TOkJcZidu2xU__Tjc/edit?hl=pt_BR
https://docs0.google.com/document/d/1ToacCNKIht3Y6fTfUZDFpL2BJ4TOkJcZidu2xU__Tjc/edit?hl=pt_BR
https://docs0.google.com/document/d/1ToacCNKIht3Y6fTfUZDFpL2BJ4TOkJcZidu2xU__Tjc/edit?hl=pt_BR


109 

 

5. PALFREY, JOHN e GASSER, URS. Nascidos na era digital: entendendo a primeira 

geração de nativos digitais. Tradução: Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 

2011. 

  

6. VEEN, WIN & VRAKKING, BEN. homo zappiens: educando na era digital. Porto 

Alegre. Artmed. 2009.                                 

  

 


