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Resumo: Este artigo reflete a irnportância dos blogues educativos corno fator de
aproximação entre a familia e a escola. As tecnologias digitais tél,, grande impacto na
educação, criando novas formas de aprendizagern, divulgação do conhecirnento e,
especialmente, novas relaçOes entre o professor! o aluno e a sua farnilia
(pais/encarregados de educacao). 0 objetivo da investigação realizada foi 0 de verificar
qual o contributo dos blogues educativos corno fator de aproxirnaçäo entre a familia e a
escola. A investigação foi realizada nurna escola de 1.0 CEB e no 1.0 ano de
escolaridade, onde participararn 25 alunos corn idades entre Os 6 e 7 anos. A
metodologia aplicada para a realizaçäo desta investigaçao foi a de carácter qualitativo
corn urna abordagern rnista, onde se efetuou urna investigaçâo que se reporta a urn
estudo de caso e a uma investigaçao-ação. A anélise dos dados dernonstrou que tanto
os alunos como os pais/encarregados de educação referirarn ter sido importante
explorar os blogues educativos corno forma de motivar os alunos pelo caracter intuitivo
que os mesmos proporcionarn ao terern contribuldo para urna rnelhoria de
aprendizagern dos alunos.

Palavras-chave: Tecnologia da Informaçào e Comunicaçao; famiia; escola; alunos;
blogue

Abstract: This article reflects the importance of educational blogs as an approximation
factor between family and school. Digital technologies have great impact on education!
creating new ways of learning! dissemination of knowledge and! especially, new
relationships between the teacher, the student and his family (parents/guardians). The
aim of the investigation was to verify the contribution of educational blogs as an
approximation factor between family and school. The research was conducted in a
school of 1st CEB and 1st grade! attended by 25 students aged between 6 and 7 years.
The methodology used to carry out this research was the qualitative character with a
mixed approach! where it conducted an investigation which refers to a case study and a
research-action. Data analysis showed that pupils and parents/guardians reported being
important to explore the educational blogs as a way to rnotivate students by the intuitive
character that they provide to have contributed to an improvement of student learning.
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Introducão

No contexto atual, imerso em tecnologias, foi bastante interessante realizar esta

investigaçao, que foi implements numa escola de 1.0 Ciclo do Ensino Básico, no

ãmbito da Prática de Ensino Supervisionada. As tecnologias digitais tém grande

impacto na educaçao criando novas formas de aprendizagem, divulgação do

conhecimento e, especialmente, novas relaçOes entre o professor, o aluno e a sua

familia (pais/encarregados de educaçao). Neste sentido, as tecnologias permitem ir

mais alem, ou seja, sair do meio formal onde se realiza a processo de ensino e

aprendizagem, fazendo uma “ponte” com a familia. Usando ferramentas digitais, como

o blogue, e possivel criar condiçoes para que o “espaço escolar” possa chegar 80

“espaço familiar”. 0 blogue e uma ferramenta digital da Web 2.0 ou web social,

apresentando-se coma urn rneio ou recurso que ira permftir a padilha de conteQdos, de

materias e de atividades realizadas na sala de aula que podem ser complementadas

corn os pais/encarregados de educaçáo.

o usc das TIC e uma realidade indispensavel na sociedade atual, pelo que o sistema

educativo deve acompanhar essas modificaçoes e promover a sua integração,

contribuindo para que a introdução de um novo contexto, o contexto digital, possa ter

lugar nas escolas.

A importancia das TIC na sociedade e em contexto educativo

A evoluçao e dinamizaçao do uso das TIC forçam a que a sociedade convirja no

sentido de se adaptar as novas exigências promovidas pelas tecnologias digitais.

Segundo Gil (2014), a Web 2.0 ou Web social é “C•) uma alteraçao drastica na forma

como as utilizadores começaram a lidar com as novas ferramentas digitais que Ihes

eram disponibilizadas que assentavam num novo conceito, a conceito de partilha

(share) onde se começam adotar interaçaes do tipo (read-write).” De acordo com 0

que foi referido, podemos afirmar que as blogues e as redes sociais facilitam e

estimulam a interação social, possibilitando uma comunicaçáo interativa onde a

partilha é a norma de utilização entre todos os seus utilizadores. Todas estas

rnudanças revolucionaram a funcionamento da sociedade e do sistema educativo.

Neste contexto, tal como e referido par Faria (2007) “C..) a recurso as TIC surge

quase de uma imposição da sociedade digital, onde as nossos alunos são as mais

lidimos portadores desse admiravel novo mundo.” (p. 52). Neste contexto podem

atribuir-se-Ihes propOsitos educativos, nomeadamente, pars apoiar e melhorar as
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aprendizagens dos alunos e desenvolver ambientes de aprendizagens, ao poderern

proporcionar urna diferente maneira de aprender e de cornunicar.

Corn a implernentagão das TIC no ensino criou-se urna major diversificação de fontes

do saber, prornovendo novas e diferentes formas de aprender. Por essa razão, e tao

irnpodante dorninar ferrarnentas digitais básicas, corno saber er, saber escrever,

saber desenhar, saber contar, de forms a conseguir criar condiçoes para que todas

estas cornpetências possarn ser interligadas e rentabilizadas. Logo, a escola e 0

professor tern que acompanhar as rnodiflcaçOes e as evoluçoes da presente

sociedade digital. 0 processo de ensino e de aprendizagern Corn as TIC, de acordo

corn a opinião de Pereira (2011), passa pela produçao e consurno; pelo dorninio de

reflexao; pela cornunicaçäo e participaçao; por práticas sociais e rnediáticas; pelo

pensamento e atitudes criticas. Pois, as rnudanças que ocorrem no carnpo educativo

são semelhantes as mudanças que ocorrern no carnpo da tecnologia. 0 rápido avanço

das tecnologias digitais velo, de certa forms, contribuir pars essas mudanças de rnodo

a melhorar a forma corno se ensino e corno se podem fornentar as aprendizagens dos

alunos. No entanto, em contexto educativo a utilização dos rneios inforrnáticos ainda

não atingiu a qualidade de ser ‘irnprescindivel’ no processo de ensino e de

aprendizagern (Gil, 2011).

De acordo corn Miranda (2007), “C.) quando estas tecnologias são usadas pars fins

educativos, norneadarnente pars apoiar e rnelhorar a aprendizagern dos alunos e

desenvolver ambientes de aprendizagern, podemos considerar as TIC corno urn

subdorninio da Tecnologia Educativa.” (p. 43). As tecnologias digitais tern grands

irnpaCto na educaçao desenvolvida hoje ern dia, criando novas forrnas de

aprendizagern, divulgaçao do conhecimento e, especialrnente, novas relaçoes entre

professor e aluno. Tarnbern a Internet tern contribuido para uma rnudança nas práticas

de comunicação e, consequenternente, no contexto educativo. Deste rnodo, as TIC

influenciam diversos dorninios que englobarn a leftura, a forms de escrever, a

pesquisa e ate como instrurnento cornplernentar na sala de aula ou como estratégia de

diversificaçao e de acesso a informaçao.

Blogues; sua caraterizacão e implicação em contexto educative

Poder-se-á afirrnar que urn blogue é urn “diario virtual” atualizado corn frequencia e

pode ser descrito corno sendo urn Website onde a flexibilizaçao e nota dorninante.

Como refere Coutinho (2006), urn blogue possui urn conjunto de rnensagens
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organizadas por ordern cronolôgica reversa associada a urna interface de ediçao muito

simplificada, onde o autor vai inserindo novos “post”. No geral, o blogue e mantido por

urns sá pessoa e usualmente possui referencias a outras pãginas, funcionando como

se de urn diario pessoal se tratasse.

o blogue e provavelrnente a ferramenta rnais utilizada nos diferentes Contextas

sociais e educativos, verificando-se a sua crescente utilizaçäo. Par sua vez existe

tarnbérn Os blogues educativos que se distinguem por serern urn recurso e uma

estratégia pedagogica. Tal corno e afirrnado por Games (2005), a criação e

dinarnização de urn blogue corn fins educacionais, deve ser urns forms pars

desenvolver mUltiplas competéncias, associadas a pesquisa e seleção de inforrnaçao,

de textos e dorninios de diversas ferrarnentas da internet. 0 blogue vem corresponder

a urn espaço na Web onde rnensagens podern ser publicadas, editadas e cornentadas

cam respostas de urn irnediatismo irnpossivel de concretizar ern situaçoes tradicionais

de uso de papel.

A utilização dos blogues em contextos de ensino e de aprendizagern tern vantagens

para as alunos que, segundo Martin, Ordax e Martinez (2005), são os seguintes:

conhecirnento do seu prOprio espaço de aprendizagern; desfrutar do espaço de

participaçao; os alunos são os protagonistas da sua aprendizagern; estirnulam a

iniciativa e o sentido de responsabilidade sobre 0 que se publics e prornove a

cornpetência de reflexao e de sintese. Neste sentido os blogues, ampliam

aprendizagens, pois são exercicios que resultarn do dialogo de autores, coautores e

leitores e que estirnularn a reflexao critica, e reinterpretação de conceitos, práticas e

atitudes (Martin et a!. 2005). Os blogues trazern beneficios a educação, criando novas

possibilidades pars as aprendizagens e arrnazenamento do conhecirnento, alern do

que possibilitarn urns major aproxirnação no relacionarnento entre professor, aluno e

farnilia. Sendo assim, as blogues perrnitem que haja urn acompanhamento dos pais ou

do professor nas atividades desenvolvidas pelos alunos; discussOes alérn do espaço

formal das aulas; urns troca rapids de informaçOes; uma integração Corn outro tipo de

conteüdos e outros instrumentos de informação multimedia; conexão entre alunos,

professores e pais ern diferentes lugares para resolver problernas, receber

inforrnaçOes e trocar experiências; desenvolver competências; e ensino da linguagem

digital. Como ainda e referido por Fonseca e Gomes (2007), a blogue pode ser 0

resultado de urn trabalho colaborativo a que significa que poderão ser vários os

autores, o que vai perrnitir urn espaço de verdadeira partilha e de interação entre todos

aqueles que utilizam este recurso digital.
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Blogues educativos: a sua caracterização

A crescente e diversificads forms de inclusao dos blogues em contextos escolares,

tern vindo a dar origem a urna nova dimensão, a qual se poderá designar por:

Thiogosfera escolar. A blogosfera escolar tern vindo a registar urn crescirnento e

diversificaçao crescentes, tornando-se objeto tie interesse e relevo pars professores e

investigadores no dorninio da eduCação. Nurna pesquisa Sabre a blogosfera ern

Portugal, Gornes e Silva (2010), citando Barbosa e Granado, afirmarn que “C..) ha

urna area onde as weblogs podern ser utilizados coma ferramentas de cornunicaçáo e

de troca de experiências corn excelentes resultados, essa ares é, sem düvida, a da

educação” (p. 282). Pelo que, Os blogues, de acordo corn Redecker, AIa-Mutka,

Bacigalupo, Ferrari, & Punie, (2009), possibilitarn a aplicaçao dos rnesmos ern

diferentes contextos:

a) A utilizaçäo em contexto institucional no sentido de criar arnbientes de

aprendizagem dinârnicos nos quals podem ser publicadas inforrnaçoes

relevantes ou responder aos alunos;

b) A constituiçâo de pohefólios digitais nos quais as alunos podern partilhar o

resultado dos seus trabaihos;

c) A constituigão de redes de conhecimento partindo de blogues individuais de

estudantes nos quais a inforrnação é partilhada, comentada e relacianada,

contribuindo pars a criaçäo de arnbientes colaborativos.

d) A criaçäo de ligaçoes entre diferentes grupos de alunos e professores que

podern subscrever as blogues comuns criando cornunidades heterogéneas.

Na verdade, tal coma afirrna Games (2005):

Ha blogues criados e dinarnizados par professores ou alunos individusis, he

blogues de autoha coletiva, de professores e alunos, ha blogues focalizados em

ternáticas de disciplinas especificas e outros que procurarn alcançar uma

dirnensão transdisciplinar. Ha blogues que se constituern coma podefOlios

digitais do trabaiho escolar realizado e blogues que funcionarn corno espaço de

representaçäo e presença na Web de escolas, departarnentos ou associaçöes

de estudantes. (p.311)
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Os blogues como fator de aproximaçäo entre a familia e a escola

A evoluçao das TIC na sociedade tern desencadeado urns reflexäo da sua utilidade e

das suas potencialidades no processo de ensino e de aprendizagern e o facto de hoje

ern dia não haver urna grande participação ativa PCI parte dos pais/encarregados de

educaçao junta da escola, fez corn que esta investigaçäo levasse a conciliar estes dois

fatores pars uma rnelhor aproxirnação e interaçao entre a escola, os alunos e a farnilia

corn as TIC — Blogues Educativos.

Neste contexto, a objetivo principal consistiu em compreender e analisar, qual a

Contrlbuto dos blogues educativas corno fator de apraximaçao entre a familia e a

escola. Para a realizaçao deste objetiva foram intraduzidos os blogues educativos na

escola e em casa, atraves da realizaçao de atividades que pressupunham a

acornpanhamento dos pals? encarregados de educaçäo. Para este efeita, foram

realizadas intervençOes práticas na sala de aula e em casa para serem concretizadas

cam as pais! encarregados de educacão. E, deste modo, se pudesse proporcionar a

obtençao de dados mais completos e mais abrangentes pelo facto dos mesmos

poderem abarcar duas realidades diferentes: escola e casa. Para além, destas

intervengOes, foram também aplicados inquéritos par questionario aos pals!

encarregados de educaçao e sos alunos, foram registadas notas de campo, de modo

a ser realizada uma triangulaçao de dados que contribuisse pars urna analise mais

flável e sustentada.

No que respeita a realizaçâo das atividades em casa corn os pals? encarregadas de

educaçao (realizada de forrna diferida), pode-se afirmar que também fol bastante clara

e evidente a trabaiho colaborativo realizado entre as educandos e as respetivas pals?

encarregados de educaçao em que, urna vez mais, Os blogues surgiram coma

estimulo e foram capazes de promover novos contextos e novas experiencias de

aprendizagem. No mesrno sentido, de acordo com a análise dos inquéritos por

questionario, pode-se referir que tanto Os alunos como Os pals! encarregados de

educação afirmam que os blogues ajudam no processo de ensino e de aprendizagern

porque motivam e permitem estreitar a relaçao entre a escolaftamilia/alvnos.

A analise dos dados permitiu Concluir que os blogues parecem reverter as opiniOes

negativas inicials que os alunos tinharn relativarnente so processo de ensino e de

aprendizagem. Pois, as blagues nào erarn conhecidos pelos alunos e, apOs a

utilizaçao que fizeram dos mesmos vierarn a alterar a sua opiniäo inicial. Algurnas das

razães para esta rnudança podem ser da responsabilidade do blogue ter
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proporcionado urn conjunto de recursos de caráter multimedia, que possibilitou urna

utilização corn rnaior interatividade e onde tarnbérn foi possivel proporcionar-se urn

contexto mais lUdico.

Esta ferramenta digital, permitiu ainda que Os alunos se mantivessem mais motivados

e interessados na realizaçào das atividades, possibilitando tarnbêm urn

acornpanhamento rnais intenso dos pais? encarregados de educaçao. Tanto na opinião

dos alunos como dos pals! encarregados de educaçao, o papel do professor continua

a ser decisivo para a aprendizagem devendo, no entanto, funcionar colaborativarnente

corno ‘parceiros pedagOgicos’ no auxilio e na planificagäo no decurso do processo de

ensino e de aprendizagern recorrendo aos blogues educativos, selecionando e

apresentando conteUdos provenientes dos blogues. A investigaçao rnostrou a

irnportáncia do papel do professor corno rnediador relacionado corn o ensino e corn a

aprendizagern dos alunos. Tendo ern consideração as situaçoes observadas ao longo

desta investigaçao, conseguiu-se canfirrnar que, apesar de 0 blogue ser urn auxiliar

irnportante para 0 ensino, não e suficiente, requerendo, incontestaveirnente,

orientaçoes do professor. Desta forrna, o papel do professor torna-se indispensável

como orientador para construção do conhecimento.

Implementaçao da investigacão e principals conclusoes

A evoluçáo das TIC na sociedade tern desencadeado uma reflexao da sua utilidade e

das suas potencialidades no processo de ensino e de aprendizagem e o facto de hoje

ern dia não haver urna grande participaçao ativa por pane dos paisl encarregados de

educaçao junto da escola, fez corn que esta investigação levasse a conciliar estes dois

fatores para urns melhor aproxirnação e interação entre a escola, os alunos e a familia

corn as TIC — Blogues Educativos. Pars este efeito, foram realizadas intervençoes

práticas na sala de aula e atividades pars serern realizadas ern casa corn os

pais!encarregados de educaçao para que, deste modo, se pudessern proporcionar a

obtenção de dados rnais cornpietos pelo facto dos rnesmos estarern relacionados corn

duas realidades: escola e casa. Pars alérn, destas intervencOes, foram tarnbérn

aplicados inquéritos por questionãrio sos pals! encarregados de educaçao e aos

alunos, forarn registadas notas de campo, de rnodo a ser realizada uma triangulaçäo

de dados que contribuisse para uma análise mais fiãvel e sustentada.

No final das intervençoes práticas na sala de aula, pode-se aflrrnar que foi muito

positiva a utilizaçao dos blogues educativos, pela razão dos alunos terern rnantido
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altos niveis de envolvimento e de concentração. Ao mesmo tempo, também é possivel

afirmar-se que as aprendizagens foram realizadas de uma forma muito facil por todos

Os alunos. A utilizaçao do blogue foi, de facto, determinante para que as atividades

tivessem sido bem-sucedidas, ate mesmo na maneira de estar na sala de aula e na

participação ativa dos alunos.

No entanto, quanto a realizaçao das atividades em casa corn os pais/ encarregados de

eduCação (reahzada de forms diferida), tambem foi bastante clara e evidente a

trabalho colaborativo realizado entre as educandos e os respetivos pais/ encarregados

de educaçäo, em que uma vez mais, Os blogues surgiram corno estimulo e foram

capazes de promover novos contextos e novas experiéncias de aprendizagem.

De acordo com a anélise dos inquéritos por questionário, pode-se referir que tanto Os

alunos como os pais/ encarregados de educação afirmam que as blagues ajudam no

processo de ensino e de aprendizagem porque motivam e permitem estreitar a relação

entre a escola/familia/alunos.

A análise dos dados permitiu concluir que os blogues parecem reverter as opiniöes

negativas iniciais que as alunos tinham relativamente a inclusao dos Blogues no

processo de ensino e de aprendizagem. Os blogues não eram conhecidos pelos

alunos e, apôs a utilizaçao que fizeram dos mesmos vieram a alterar a sua opinião

inicial. Algumas das razOes pars esta mudança podem ser da respansabilidade do

blogue por tel proporcionado um conjunto de recursos de carãter multimedia, que

possibilitou uma utilizaçao cam maior interatividade e onde também foi possivel

verificar-se a existéncia de urn contexto mais lódico.

Esta ferramenta digital, permitiu ainda que Os alunos se mantivessem mais motivados

e interessados na realizaçao das atividades, possibilitando também urn

acompanhamento mais intenso e sistemético dos pais? encarregados de educaçäo.

Tanto na opinião dos alunos corno dos pais/encarregados de educaçao, o papel do

professor continua a ser decisivo para a aprendizagem devendo, no entanto, funcionar

calaborativamente como ‘parceiros pedagOgicos’ no auxilio e na planificaçäo no

decurso do processo de ensino e de aprendizagem recorrendo sos blogues

educativos, selecionando a apresentando conteUdos provenientes dos blogues. A

investigaçào rnostrou a importãncia do papel do professor como mediador no processo

de ensino-aprendizagem. Tendo em consideraçäo as situaçães observadas ao longo

desta investigaçao, conseguiu-se confirmar que, apesar de a blogue ser um auxiliar

irnportante para o ensino, não e suficiente, requerendo, incontestavelmente,

orientaçoes do professor. Neste sentido, 0 papel do professor torna-se indispensével
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como ohentador pars construção do conhecimento. Assim sendo, confirma-se a

opinião de BalIe (2003) sabre as ferramentas multimedia, que mostram que esta

ferramenta e muita mais do que urn simples auxiliar do professor, estabelecendo-se

um grande apoio nas atividades conjuntarnente corn o professor.
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