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RESUMO  

 

O presente artigo retrata uma breve contextualização do cenário educomunicativo 
como forma de aprendizagem junto ao cenário educacional atual. Dentro dessa 
argumentação o artigo busca propor a utilização de um blog como recurso 
pedagógico para que os alunos do ensino médio e vestibulandos possam através 
desta plataforma produzirem conteúdos e análises críticas em relação as literaturas 
exigidas nas provas do vestibular. O uso pedagógico do blog como ferramenta de 
aprendizagem tem como objetivo colaborar ativamente na construção e 
compartilhamento do conhecimento adquirido através análises literárias produzidas. 
Como consequência essa ferramenta também tem o poder de melhorar os níveis de 
leitura e de escrita dos estudantes. O blog também foi escolhido como uma 
ferramenta de aprendizagem pois motiva os estudantes na realização de atividades 
educativas já que antes mesmo da proposta a plataforma utiliza diversas mídias 
audiovisuais que fazem parte do universo jovem atual. 
 

Palavras-chave: Educomunicação. Blog. Vestibular.

                                                 
1 Acadêmico do curso de Comunicação Social: Jornalismo - Faculdade Sul Brasil – FASUL 

2 Acadêmico do curso de Comunicação Social: Jornalismo - Faculdade Sul Brasil – FASUL 

3 Acadêmica do curso de Comunicação Social: Jornalismo - Faculdade Sul Brasil – FASUL 

4 Docente Faculdade Sul Brasil – FASUL - ORIENTADOR 
 



ARTIGO 

 
 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao observar o cenário educacional atual e analisar as leituras estatísticas, 

como as apresentadas no livro Educomunicação, de Ismar de Oliveira Soares 

(2011), é possível identificar alterações exponenciais no que tange o jovem e a sua 

relação com o ensino e educação.  

 Torna-se, na verdade, cada vez mais evidente que os jovens estão em busca 

de novas propostas para a sua formação, descreve Soares (2011). Isso norteia o 

ensino para uma nova direção, para um novo mundo e uma nova contextualização. 

Encontramos na educomunicação parte significativa destas repostas que 

alteram a forma de ensinar e fomentar o saber.  Observado que está nova área pode 

ser identificada como o “conjunto de ações voltadas ao planejamento e implantação 

de práticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e 

criativos em espações educativos” (SOARES apud SOARES, 2014, p. 36). Tal 

ecossistema comunicativo representa múltiplas linguagens e códigos, definido como 

um ideal de relações, revelado sobre um espaço determinado afim de favorecer o 

diálogo social, revela Soares (2014, p. 44). 

Martín-Barbero caracteriza o ecossistema comunicativo como “difuso” e 

“descentrado” (apud SOARES, 2014, p. 43). 

 

[…] é difuso porque formado por uma mistura de linguagens e de saberes 
que circulam por diversos dispositivos midiáticos intrinsecamente 
interconectados; é descentrado porque os dispositivos midiáticos que o 
conformam vão além dos meios que tradicionalmente vêm servindo à 
educação, a saber: escola e livros” (BARBERO apud SOARES, 2014, p. 43) 
 
 

Quando olhamos para esse ecossistema educomunicativo, de reação 

comunicação/educação, encontramos várias oportunidades para realizar projetos de 

“área de intervenção”, descrito como “as ações mediantes as quais, ou a partir das 

quais, os sujeitos passam a refletir sobre suas relações no âmbito da educação” 

(SOARES, 2014, p. 47.) 
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Propomos um projeto onde o objetivo é intervir na articulação entre o 

estudante e as leituras literárias propostas para concursos vestibulares. O tema é 

direcionado a alunos no ensino médio e as obras literárias podem ser escolhidas 

através de afinidades com polos universitários na região de implantação da prática 

educomunicativa. 

A sugestão é para criar um espaço online, site ou blog, onde os estudantes 

serão convidados a fazer as leituras de contos e poesias previstas para o vestibular, 

realizar uma análise crítica e compartilhar com os colegas e com a rede. O ambiente 

online faz parte do novo modelo de comunicação e interação social, os autores 

Breton e Proulx já apresentam o uso da informática como “suporte de uma intensa 

atividade de circulação de ideias e informações” (BRETON PROULX, 2002, p. 68).  

Ao envolver os estudantes na leitura, escrita, análise e releitura social, 

procuramos oportunizar o compartilhamento do saber, o envolver os jovens na 

prática comum da educação humana cultural. Soares enfatiza a ação 

educomunicativa com uma perspectiva de educação para a vida. Conforme relata, 

vai além, é uma perspectiva do “sabor da convivência, da construção democrática, 

da valorização dos sujeitos, da criatividade, da capacidade de identificar para que 

serve o conjunto dos conhecimentos compartilhados” (SOARES, 2014, p.45). Com 

estes apontamentos é possível identificar o caráter modelador e transformador que a 

educomunicação pode alcançar. 

A atuação do professor como agente mediador educomunicacional é 

complementar ao projeto. O professor pode integrar a prática à emenda educacional 

e/ou integrar um projeto extraclasse.  

Ele poderá trazer as discussões online para dentro da sala de aula, incentivar 

o olhar crítico, participativo e analítico sobre as obras, corroborando com o 

desenvolvimento intelectual, crítico e social dos estudantes. Uma integração do 

conhecimento compartilhado. 

 

1 EDUCOMUNICAÇÃO: UMA PRÁTICA ALÉM DA SALA DE AULA 
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Os jovens, estão conectados e ligados às mídias digitais de forma interrupta, 

suas ações são regradas e observadas, compartilhadas e comentadas em tempo 

real, sob a velocidade das mídias digitais. Um grupo que se desloca dos velhos 

conceitos e emerge sob novas perspectivas. Ciro Marcondes Filho já descrevia em 

1994 as alterações dessa geração, que não tem os mesmos ideais e lutas que seus 

antecessores: 

 

A juventude atual mantém por princípio o mesmo tipo de rotação, com essa 
perda de modelos orientadores, que a geração de seus pais ou avós. Para 
ela, a ausência de padrões gerais de conduta e pensamento é uma marca de 
sua época. Ela a vê, contudo, descarregada do valor emocional que atinge 
muito mais as gerações anteriores. Não obstante, ela sofre também, por 
tabela, a repercussão da crise, na medida em que lhe faltam os objetos em 
que investir seu interesse, sua força, sua criatividade (MARCONDES FILHO, 
1994, p. 16). 
 
 

Contudo, mesmo sem objetivos a investir, é caracterizada por uma geração 

de compartilhamento, criação e divulgação de conteúdo midiático sem precedentes. 

Pierre Levy, no livro Cibercultura (1999), revela uma produção constate que pluraliza 

o conhecimento, contudo suas ações e dimensões torna-se menos totalizadas, ou 

seja, uma ingressamos em um desenvolvimento técnico-cultural onde o 

conhecimento não pode ser mais medido em páginas, ele está no “mar” do mundo 

online, onde navegam os novos, futuros, indivíduos mediadores da sociedade.  

 

Os jovens, assim, encontram-se diante de uma situação que tem dois lados. 
São os primeiros a vivenciar plenamente este novo mundo em que o homem 
se despede de todos aqueles poderes fantásticos que se haviam incrustado 
em sua mente.  
Ao mesmo tempo, são testemunhas da expansão extraordinária dos meios 
técnicos de comunicação e informação, quer possibilitam um contato, uma 
ligação nunca antes imaginada, bem mais rápida e eficiente, com o mundo 
inteiro. E se de um lado há uma existência que se abre com perspectivas até 
então desconhecidas, do outro existe um futuro tecnológico, em que os 
aparelhos técnicos invadem cada pequeno espaço da atividade de cada um e 
colocam-se entre o homem e seus objetos e objetivos (MARCONDES FILHO, 
1994, p. 16). 
 

Essa “invasão” dos aparelhos tecnológicos exemplifica a necessidade de 

desenvolvimento de práticas educacionais que se corporifiquem junto ao contexto 
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sócio tecnológico onde o jovem estudante está inserido. Como descreve Pierre Lévy, 

“Quanto mais o digital se afirmar como um suporte privilegiado de comunicação e 

colaboração, mais essa tendência a universalização marca a história da informática” 

(LÉVY, 1999, p. 112). Um universo de comunicação complexo e mutável com 

agentes independentes em uma sistemática, contudo dependes uns dos outros, no 

objeto, quando observado o sistema comunicacional, o ato de “pensamos”, como 

revela Paulo Freire: 

 
O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a co-
participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um 
“penso”, mas um “pensamos”. É o “pensamos” que estabelece o “penso” e 
não contrário. Esta co-participação dos sujeitos no ato de pensar se dá na 
comunicação. O objeto, por isto mesmo, não é a incidência terminativa do 
pensamento de um sujeito, mas o mediatizador da comunicação (FREIRE, 
1969, p. 66) 
 
 

O escritor fala sobre o sujeito, indivíduo comunicativo como mediatizador da 

comunicação. Observamos que, quando classificados como mediatizadores e 

produtores, insere-se um novo contexto, onde todos são produtores e 

disseminadores de ideias e opiniões, o melhor espaço para tais ações está no 

universo online. “Em suma, a internet abre imediatamente o caminho para que as 

pessoas se tornem membros de uma gama de novas comunidade não enraizadas 

na geografia, possibilitando quer elas se tornem produtoras e distribuidoras de seus 

próprios produtos culturais”, afirmou Jane Kenway (2001), colaboradora do livro A 

Escola Cidadã no Contexto da Globalização. O que nos remete a análise de sujeitos 

longe de passivos, mas intencionados e coparticipar na comunicação e se fazer 

entender (FREIRE, 1969, p. 67). 

Neste ponto reafirmamos a educomunicação como ferramenta, e mais que 

isso, um processo interdisciplinar de engajamento juvenil sobre a proposta de 

comunicar e transformar o modo de apreender, relacionar e compreender o mundo 

que os rodeia. “A educomunicação – enquanto teia de relações (ecossistema) 

inclusivas, democráticas, midiáticas e criativas – não emerge espontaneamente num 

dado ambiente. Precisa ser construída intencionalmente”, descreve Soares (2014, p. 

27). Tais projetos podem ser representados pelas palavras de Jane Kenway: 
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Aqui, o interessante está na relação entre cultura, representação, discurso, 
identidade, subjetividade, poder, corporificação e, de forma importante, trazer 
um investimento psíquico. A proposta é que se ensine aos estudantes as 
habilidades da análise semiótica, da análise do discurso, da desconstrução, e 
da contra leitura crítica. Eles também podem ser encorajados a considerar a 
interação entre os diferentes textos ou, além disso, entre textos, contextos, e 
sujeitos, isto é, os textos em seus contextos mais amplos e o envolvimento 
das pessoas com ambos (KENWAY, 2000, p.102.). 
 

 

Esse interesse revela o resultado que, conforme Lévy, constrói uma 

comunidade sobre as afinidades, os interesses, conhecimentos e projetos mútuos, 

através de um processo de cooperação e, ou troca (LÉVY, 2000, p. 127). Estes 

pontos de estudo podem ser completados com as palavras do mesmo autor, sobre a 

relação humana com o ciberespaço e as técnicas comunicativas modernistas: 

 

Um grupo humano qualquer só se interessa em constituir-se como 
comunidade virtual para aproximar-se do ideal do coletivo inteligente, mais 
imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e de inventar do que um 
coletivo inteligentemente gerenciado. O ciberespaço talvez não seja mais do 
que o indispensável desvio técnico para atingir a inteligência coletiva (LÉVY, 
2000, p. 130). 
 
 

A escolha de obras literárias para uso de objeto sobre a qual será elaborada a 

prática educomunicativa parte de duas necessidades ligadas a realidade dos 

estudantes, a preparação para uma etapa de avaliação, o vestibular, e 

desenvolvimento sócio cultural, uma das bases da ação educomunicativa. As obras 

literárias envolvem uma representação e uma visão do mundo, descreve Filho, no 

livro A Linguagem Literária (1986). Ele escreve sobre as percepções e 

caracterizações das visões e ideologias alheias: 

 

[…] no texto literário, se configura uma situação que passa a “existir” a partir 
dele como tal e que caracteriza uma apreensão profunda do homem e do 
mundo, a partir de tensões de caráter individual e coletivo (FILHO, 1986, p. 
29) 

  
 Incentivar as leituras e a capacidade interpretativa pode ampliar a capacidade 

discursiva e argumentativa. Visto que a literatura cria significantes e funda 
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significados, permitindo múltiplas leituras (MARCONDES FILHO, 2001, p. 39).  

Essas múltiplas leituras ampliam a linguagem e o pensamento, vale aqui as palavras 

de Schaff, segundo o qual o pensamento e a linguagem, são dois aspectos de um 

único processo: o do conhecimento do mundo, da reflexão sobre esse conhecimento 

e da comunicação de seus resultados (apud FIORIN, 2000, p34.) Fiorin afirma que o 

homem aprende a ver o mundo através dos discursos que assimila. “É também e 

principalmente produto das relações sociais ativas e inteligentes” (FIORIN, 2000, p. 

36). 

 Fiori fala sobre as relações sociais, a educomunicação é justamente um 

incentivador dessas relações. Soares fala sobre a educomunicação como forma de 

promover o diálogo. Essa nova área ganha mais forma e novas construções, uma 

vez que tudo sobre ela é construído através do compartilhado, Soares fala sobre 

essa construção: 

 

Trata-se, então, de um espaço no qual transversa saberes 
historicamente constituídos. Como um tabuleiro no qual se lançam 
pedras para, com elas, construir grandes lances – assim se apresenta 
esse novo campo. Não importa a origem das peças, assim como não 
se privilegia quem possa colocá-las ali (SOARES, 2006, p. 3). 

 

 Esse tabuleiro que ele descreve é um vasto campo aberto, ainda a ser 

desbravado com vários caminhos e possibilidades. 

 

2 BLOG: COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

 

Dentro da argumentativa apresentada neste trabalho que consiste na 

produção de um blog contendo análises críticas em relação as literaturas exigidas 

pelas faculdades e universidades na aplicação das provas de vestibular, 

encontramos uma gama de possibilidades gratuitas para que o proposto seja feito de 

forma prática e efetiva pelos alunos em harmonia com os professores que deveram 

orientar os mesmos. 
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Entre as plataformas mais usadas que oferecem o serviço sem custos aos 

usuários estão o WordPress que tem se destacado como líder das plataformas de 

blogs devido a sua flexibilidade e grande número de ferramentas para a 

personalização do blog de acordo com o gosto de cada usuário. Além disso o 

WordPess disponibiliza de uma versão mobile, o que permite o acesso através de 

dispositivos moveis como celulares e tablets. Outra plataforma que também dispõe 

dos serviços necessários para a criação de um blog é Blogger ou mais conhecido 

como Blogspot. Essa plataforma é uma das mais famosas do mundo já que é 

pertencente ao Google desde o ano de 2003. Ele se destaca principalmente devido 

ao fato de muitos usuários começarem a blogar através dessa plataforma. 

Nas duas principais opções para a criação de um blog é necessário acessar o 

portal da plataforma escolhida e efetuar um cadastro, o qual dará acesso as 

ferramentas necessárias para a inicialização do proposto nesse artigo. 

Os blogs possibilitam uma nova fase na era da internet e funcionam como um 

diário de bordo virtual, o que facilita a criação por parte dos alunos/autores. Além 

disso todo esse processo onde o aluno se torna autor e produtor de informação só é 

possível devido ao dinamismo, a interatividade e acima de tudo pela ferramenta 

oferecer vários recursos disponíveis para a construção dessas informações. Dentro 

desse processo criativo existe a possibilidade do aluno registrar e publicar não só 

através da linguagem verbal escrita, mas também através do uso de diversas mídias 

como, por exemplo, fotos, ilustrações, vídeos, sons entre outras. 

 

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem constituir um 
elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescentam, em 
termos de acesso à informação, flexibilidade, diversidade de suportes no 
seu tratamento e apresentação. Valorizam, ainda, os processos de 
compreensão de conceitos e fenômenos diversos, na medida em que 
conseguem associar diferentes tipos de representação que vão desde o 
texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som (MARTINHO; POMBO, 
2009, p. 529). 

  
No âmbito educacional e de aprendizagem além da produção de informação 

seja ela individual e/ou coletiva o blog proporciona um ambiente de colaboração e 

comunicação dentro da construção de ideias, já que é latente a existência de 
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interação entre os jovens e os professores no processo de criação de conteúdo, 

como também na publicação em relação aos consumidores que tiveram acesso a 

informação. É importante destacar que dentro dessa interação entre o aluno como 

autor e o público os blogs oferecem a possibilidade do leitor dialogar com o autor e 

vice-versa, seja concordando ou discordando, a fim de acrescentar informação ao 

assunto discutido. Barbosa e Granado (2004, p. 69) colaboram com essa afirmação 

dizendo que “se há alguma área onde os weblogs podem ser utilizados como 

ferramenta de comunicação e de troca de experiências com excelentes resultados, 

essa área é sem dúvida, a da educação”.  

Apesar da proposta inicial ser fundamentada na utilização do blog para a 

criação de análises críticas embasadas nas literaturas solicitadas pelas faculdades e 

universidades, Bezerra e Aquino (2009) elencam cinco categorias de blogs 

educacionais que podem ser utilizadas de inúmeras formas pedagógicas. Entre 

essas categorias está o blog do professor, utilizado para publicar orientações, textos, 

vídeos, imagens, animações, referências bibliográficas ou links; blogs de alunos, que 

funcionam como portfólios reunindo suas produções que são utilizados pelos 

professores como instrumentos de avaliação; blogs de instituições educativas, 

voltados à divulgação do trabalho desenvolvido e à autopromoção; blogs de projetos 

educativos, destinados à produção e socialização de conhecimentos sobre temas 

específicos; e blogs de grupos de pesquisa, que são como ‘colégios invisíveis’ 

reunindo pessoas de comunidades científicas diversas para interlocução, articulação 

de suas pesquisas, divulgação, análise de resultados e avaliação de textos. 

 

3 BLOG E O SEU POTENCIAL PARA O VESTIBULANDO 

 

O blog deixou de ser apenas uma ferramenta de publicação pessoal. Por 

meio dele, os alunos podem encontrar a oportunidade de desenvolver e aprofundar 

técnicas de leitura e escrita. Eles podem através do blog produzir textos e contos de 

assuntos cobrados no vestibular, estudar e exercer o pensamento crítico. 
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A fenomenologia da mudança tecnológica se encontra intimamente 
associada com os processos de aprendizagem e, portanto, de transmissão 
do legado cultural de todas as sociedades. As “remediações” que 
experimentam os meios inevitavelmente produzem mudanças significativas 
nos “ambientes educativos” (ROSA; ISLAS, 2009, p. 163).  

 

O trabalho acerca dos contos, textos e as postagens desenvolvem o trabalho 

em equipe e geram discussão. “Para alguns, a www (World Wide Web) é uma 

ferramenta fantástica que revela novos caminhos, abre a escola para o mundo e 

inova infinitas formas de contato com o mundo” (MORO et al., 2002).   

Sendo assim, essa ferramenta permite que o conteúdo trabalhado em sala de 

aula seja compartilhado com os colegas, professores e a comunidade. Tornando-se 

uma alternativa excelente para unir a educação com a comunicação.  

 

[...] No entanto, essas possibilidades só acontecem se, na prática, as 
pessoas estiverem atentas, preparadas e motivadas para aprofundarem e 
avançarem nas suas pesquisas e compreenderem o mundo. Na era digital, 
a moeda forte é a troca de informação, acessível e universal (MORO et al., 
2002, p. 5).   

 

A utilização do blog permite nas suas páginas os espaços para que os 

navegadores e leitores escrevam comentários, assim eles têm a possibilidade de 

conversar e debater com os alunos escritores. Dessa forma os alunos e professores 

podem utilizar as análises dos contos do vestibular para participar, colaborar e gerar 

interatividade em benefício da comunidade escolar.  

 

[…] listam algumas vantagens e motivos para um professor criar um blog, 
dentre eles estão: aproxima alunos e professores; permite uma maior 
reflexão sobre o conteúdo e acerca de suas próprias colocações; é um 
exercício de alfabetização digital tanto para o próprio professor quanto para 
o aluno; amplia o horário da aula; permite o acompanhamento das 
atividades dos alunos por pais e a troca de experiências com colegas de 
profissão (COTES, 2007; VON STAA, 2005 apud PONTES e FILHO, 2011, 
p.1481).  

 

O blog é uma ferramenta muito popular e de fácil acesso, isso porque pode 

ser utilizada de forma gratuita e tem uma alta capacidade de propagar informação. 

“Uma das grandes vantagens do uso de blogs na área docente é que a maioria dos 
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alunos os adota com facilidade, já que veem neles não só uma ferramenta de 

trabalho interativa, mas também a oportunidade de criar uma comunidade de 

interesses” (ROSA; ISLAS, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois das leituras e apontamentos descritos no presente artigo, esperamos 

que as análises e ferramentas apresentadas possam servir para estudantes, 

professores e profissionais da comunicação como projeto. Visto que a 

educomunicação está baseada no conhecimento compartilhado, aqui também 

compartilhamos nosso conhecimento e pensamentos. São conceitos técnicos e 

teóricos que poderão auxiliar aos educomunicadores em seu trabalho e projeções. 

 A educação e a pratica pedagógica tendem cada vez mais para as práticas 

inclusivas que despertem o interesse no aluno. Que o projeto apresentado aqui 

possa servir para esse despertar e norteie as novas práticas. Que os conceitos e 

pensamentos de escritores elencados sirvam de base para novas pesquisas e novos 

projetos. Desejamos que as características inclusivas da educomunicação e 

participativas da plataforma online proporcionem novos pensamentos e estudantes 

mais críticos e interessados pela leitura e que os professores ganhem novas 

ferramentas. 
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