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RESUMO: Este ensaio pretende problematizar o uso das redes sociais no meio 

acadêmico, visto que hoje os alunos do ensino superior possuem seus meios 

comunicacionais digitais, enquanto no ensino médio a tecnologia digital nas aulas 

ainda é vista como certo olhar de rejeição, como lidar com esse cenário, propõe 

explorar como o uso de tais métodos digitais pode influenciar no desempenho do 

acadêmico tanto individualmente como coletivamente. Também pretende refletir 

sobre estas intervenções digitais no contorno das diferentes áreas de conhecimento, 

um dialogo entre as diferentes formas que a interação das redes digitais ultrapassa a 

fronteiras do conhecimento e personifica as praticas da educação não escolar. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho de Educomunicação tem como objetivo criar um canal de 
comunicação educacional. Cujo foco principal do blog é o da interação entre alunos 
e professores. O conteúdo deste blog é de suma importância para alunos, contem 
de uma abrangência nacional e em alguns aspectos regionais. Diariamente serão 
postadas matérias com dicas de como se preparar para o vestibular, concursos, 
Enem. Com conteúdos desde como cuidar da alimentação até como introduzir novos 
métodos para uma melhor aprendizagem, de chegar no dia apto a fazer a prova. 
Além de diversas informações no âmbito da educação, como também uma agenda 
dos próximos vestibulares que estarão sendo realizados no sul do país, desde a 
inscrição, alertando quando começa, e informando a divulgação do gabarito final. 
Além da divulgação de algumas notícias de relevância nacional e internacional que 
podem virar questão de prova. 

Ao mesmo tempo em que a Internet se transformou num importante meio de 
difusão de mensagens, tornou-se também uma fonte onde é capaz de ensinar e 
educar, desde a sua expansão partir do final do século XX e inicio do século XXI 
nota-se que os meios de áudios visuais podem ajudar na relação aluno professor, 
porém, a problemática surgiu também, pois a era digital também possui seu lado 
negativo com um conteúdo de entretenimento que para muitos professores tiram o 
tempo de estudo do acadêmico ainda mais com a expansão das redes sociais que 
criou um ambiente de comunicação com o mundo em tempo real aonde quiser, 
inclusive na sala de aula, outra questão é a leitura visto que os textos escritos nas 
redes sociais possuem caráter lacônico, pouco caracteres, tem o objetivo que gera 
um desestimula pela leitura mais aprofundada, o que geraria uma falta de espirito 
critico visto que o pouco aprofundamento nos assunto leva ao senso comum 

O presente artigo procura um equilíbrio entre o mundo real e o virtual, até 
onde o digital beneficia na educação e até aonde os velhos métodos educacionais 
podem ajudar no era digital, mais do que utilizar os meios digitais é preciso primeiro 
compreender o seu valor no processo de educação da geração conhecida como 
geração z, nascidos entre 1990 até os dias atuais que sofrem um grande impacto 
nesse novo ambiente educacional, pois, nasceram num ambiente onde as eras 
digitais se globalizaram. Estimulando o acadêmico na atual gestão da comunicação, 
como criar um diálogo entre aluno e professor e alimentar as discussões sobre os 
variados temas e os atuais temas. 

 
 
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA  

 
A ideia de criação de um blog, o chamado “Prepara-se pro Vestibular” 

(http://prepare-seprovestibular.blogspot.com.br/) partiu do grupo. E como deveria ser 
relacionado à educação. Criamos um portal que podem ser usado em escolas por 
professores para aplicar essas ideias aos alunos, ou em casa os alunos podem 
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acessar e estarem aprendendo. O blog contém todos os tipos de conteúdos 
relacionados a preparação para prestar um vestibular ou Enem de forma bem-
sucedida. 

O blog contém desde vídeos-aulas, matérias de relevância nacional e 
internacional que podem ser tema de uma prova, dicas de alimentação, como de se 
preparar desde quantas horas dormir por noite, até de formas facilitas de uma 
melhor aprendizagem ao vestibulando. Um diferenciado do blog é a de divulgação 
de releases onde informar sobre vestibulares que estão próximos de terem as 
inscrições abertas. Foram escolhidas faculdades públicas e privadas do sul do país, 
onde costumeiramente estudantes da região sonham em estudar. 

Para contribuir com a região, faculdades implantam cursos que mais precisa 
de mão-de-obra em nossa região. Com isso, o blog estará citando os cursos que se 
consegue empregabilidade mais facilmente. Como muitos às vezes nem sabem 
disso e nem se quer a área de atuação de determinado curso, foi disponibilizado um 
material contando sobre a profissão e quem pode empregar. 
 

1. EDUCOMUNICACÃO UMA POSSIBILIDADE 

Segundo o cientista bielorrusso Lev Vygotsky, blog é uma página web que 
deve ser atualizada frequentemente e pode conter em si imagens, textos ou 
apresentações multimídia, apresentados de forma cronológica, bem como ligações 
para outros blogs ou páginas de interesse para o autor.  

 
Na educação um blog permite abranger um maior número de estilos de 
aprendizagem de modo a motivar o máximo de alunos/formandos possível, 
criar uma pequena comunidade de aprendizagem com espírito de 
colaboração e partilha e desenvolver a autonomia e a literária informática 
dos utilizadores. (DEÇA, Teresa Almeida. Utilizando Weblogs. S/Ano) 

 
Em outras palavras, um blog educacional é um espaço de intercâmbio e 

colaboração. Incorpora um espaço de debate. Sendo considerada uma nova 
estratégia pedagógica. 

Segundo Soares (2002), a sociedade passa por um processo de novas 
modalidades de práticas de leitura e escrita com as recentes tecnologias digitais. 
Assim, procura-se discutir a necessidade da incorporação das novas tecnologias em 
sala e de se trabalhar as habilidades de leitura e de produção numa cultura da tela 
(Soares, 2002; Xavier, 2007), ou cibercultura (Lévy, 1999; Soares, 2002). 

Com a inserção dos meios digitais é necessário um estudo aprofundado 
sobre os gêneros textuais, é preciso incluir o gênero digital que contribuí para a 
mudança no ensino e na aprendizagem, a partir do estudo desta ferramenta de 
informação pode se instruir um letramento ou domínio das praticas sociais de leitura 
e escrita, conforme Soares (2002), “o letramento é fenômeno plural, histórica e 
contemporaneamente: diferentes letramentos (sic) ao longo do tempo e também 
diferentes no nosso tempo” (p. 156).  

Conclui-se que as novas ferramentas de escrita, tais como as redes sociais, 
geram diferentes práticas de leitura e escrita com isso se faz necessário um 
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letramento para  proporcionar aos alunos o acesso a diferentes gêneros na escola. 
O uso dos gêneros digitais torna-se mais que uma escolha, ele tem de ser visto 
como uma necessidade visto que a maior parte dos acadêmicos se encontra 
inserido nos meios digitais cotidianamente. 
 

2. COMO CRIAR UM BLOG 

 

Os Weblogs que hoje é conhecido como blogs surgiram nos anos 90. Os 

autores Gomes e Silva (2006) conta que “é comum encontrar na bibliografia 

referências que atribuem à criação do primeiro weblogger a Tim Berners Lee, 

o criador da web” (p. 290). Eles falam que o termo weblogs, mesmo não 

tendo um consenso, foi cunhado por Jorn Barger em 1996. O objetivo deste 

trabalho é falar sobre a origem dos blogs e também para ressaltar outras 

perspectivas do uso para a vida acadêmica. Para o autor Marcuschi o blog é 

como gênero emergente na mídia virtual, e hoje podemos dizer que ele foi 

absorvido muito rápido pelos jovens e também adultos que utilizam com 

finalidades pessoais e profissionais.   

 

...Os blogs funcionam como um diário pessoal na ordem cronológica com 

anotações diárias ou em tempos regulares que permanecem acessíveis a 

qualquer um na rede. Muitas vezes, são verdadeiros diários sobre a pessoa, 

sua família ou seus gostos e seus gatos e cães, atividades, sentimentos, 

crenças e tudo o que for conversável (Marcuschi, 2004, p. 61). 

 

Os blogs estão cada vez mais populares, muito elaborados, diversificados e 

interessantes. Ele é muito conhecido em Portugal, definido e utilizado como 

um diário eletrônico. Baltazar e Aguaded (2005) explica que um “aspecto 

interessante deste instrumento é precisamente a forma como impulsiona a 

comunicação entre indivíduos com os mesmos interesses” (p. 1). 

 

Quer blogs que se dirigem especificamente a atividades escolares de caráter 

curricular e conteúdo (focando conteúdos programáticos de um determinado 

nível de escolaridade e/ou de determinada disciplina) ou de carácter 

extracurricular, quer todo um conjunto de blogues que, não tendo sido 

idealizados tendo em vista qualquer tipo de exploração em contexto escolar, 

são, contudo fortemente educativos e passíveis de serem explorados como 

um recurso educativo adicional (Gomes e Silva, 2006, p. 292). 

 

(O blog é como um instrumento de comunicação, e de acordo com Baltazar e 

Aguaded (2005)), “possibilitam que todos nós tenhamos uma palavra a dizer, 
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que todos tenhamos um espaço nosso na rede, sendo esse um dos principais 

fatores para o seu sucesso” (p. 2). O seu outro importante de sucesso esta 

relacionado à felicidade de criar um blog, e que qualquer um que tenha 

acesso à internet pode criar o seu próprio blog, e esse serviço pode ser 

encontrado gratuitamente. 

 

3. USO DO BLOG NO MEIO ACADEMICO  

 

A necessidade de criar um blog como suporte para estudo de conteúdos que 

poderão ser cobrados nos vestibulares e também no Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). Muitas vezes, os alunos prestam vestibulares e como 

forma de estudo busca uma fórmula mágica de conhecimento, acreditam que 

as aulas aplicadas no Ensino Médio funcionam como um processo no qual 

eles absorverão o conhecimento apresentado exclusivamente pelo professor. 

Porém atualmente essa fórmula não existe e, cada vez mais, faz-se 

necessária a presença de uma interação e questionamentos sobre o 

conteúdo. Percebe-se a necessidade de interação entre alunos no processo 

ensino/aprendizagem e a dificuldade que eles apresentam nas atividades de 

leitura e de escrita, resolveu-se criar um blog para analise e pesquisa dos 

conteúdos que são cobrados nos vestibulares públicos e privados. Com essa 

ferramenta, permite a troca de informações, arquivos, referências 

bibliográficas e comentários sobre os conteúdos abordados, em sala, entre os 

alunos e os professores das disciplinas. 

 

Um dos objetivos e trabalhar com o calendário de provas acadêmicas para quem, 

já cursa o ensino superior, o aluno envia um resumo sobre os conteúdos que 

foram estudados em sala, e com isso outros acadêmicos ou professores 

disponibilizam algumas indicações bibliográficas e links interessantes sobre 

assuntos tratados. Outra ferramenta é trabalhar com lembretes de provas, onde é 

disponibilizado um link que permite o acadêmico divulgar o calendário de sua 

faculdade alertando os demais sobre os dias de provas e trabalhos. 

O blog promove a interação entre os alunos por meio da produção e da leitura de 

textos e hipertextos. Oblinger e Oblinger (2005) consideram a interação como 

parte essencial do processo de instrução do aluno e que a exigência de interação 

é mais acentuada nos gêneros digitais. 

A partir dos textos postados, percebe-se que os alunos têm muitas dificuldades 

na atividade de escrita e isso influencia o interesse e a participação no blog. 

Alguns porque se acostumaram com os textos das mídias sócias onde muitas 
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palavras são abreviadas, ou pelo pouco aprofundamento na leitura do assunto, 

com gera medo de escrever, pois são cobrados pela sociedade, como 

acadêmicos devem tem um senso mais critico. Além disso, como se trata de um 

gênero digital, eles apresentam dúvidas quanto à estruturação do texto e ao 

estilo a ser adotado. Foi diagnosticado que muitos não conseguiram diferenciar 

as situações de uso da língua e as condições de produção específicas no blog. 

Muitos não sabem diferenciar um texto do comentário.  

Para Xavier (2007), os gêneros digitais apresentam traços de outros gêneros, 

além disso, “nesta perspectiva, fundem-se e fundam-se maneiras criativas de 

grafar palavras e subverter os gêneros já existentes” (p. 7).  Essa mistura ainda 

gera alguma confusão na cabeça do aluno, que não consegue se localizar nas 

novas possibilidades de escrita. De acordo com Bazerman et al. (2006), “nós 

criamos os nossos textos a partir do oceano de textos anteriores que estão à 

nossa volta e do oceano de linguagem em que vivemos. E compreendemos os 

textos dos outros dentro desse mesmo oceano” (p. 88). 

Os alunos devem conhecer melhor os gêneros digitais e habituarem-se melhor a 

eles para alcançar os objetivos de leitura e produção, os resultados indicam que 

o blog é uma ferramenta que promove a interação e a comunicação entre alunos, 

houve uma participação maior deles nos questionamentos apresentados no 

ambiente virtual do que em sala de aula. Também se ressalta que o uso da 

ferramenta os incentivou a deslanchar o processo de escrita. Com o uso da 

ferramenta, o medo foi vencido pela descoberta do gênero e pelas possibilidades 

de produção que possibilita. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe um receio entre os professores que os meios digitais substituam as aulas 

presenciais, por isso é preciso ter critérios para levar a tecnologia para a sala de 

aula, só se estiver a serviço dos conteúdos curriculares. 

Os benefícios que o BLOG traz para a sala de aula como a interação por meio do 

som texto, imagem, participação ativa dos alunos estudando em grupos tornando as 

atividades mais interessantes.  

O blog disponibiliza para os acadêmicos resumos das matérias, pesquisas ensaios 

científico, agenda de vestibulares notícias que podem virar questões de provas. 

Permite converter livros, trabalhos, provas e arquivos digitais que podem ser 

acessados e editados em qualquer momento e lugar. 

Neste trabalho, apresentamos algumas ponderações para a análise sobre o Blog 

Educacional, o uso do Blog cria um ambiente de interação entre alunos e 
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professores, no Blog os alunos postarão artigos que serão analisados tanto por 

professores quanto acadêmicos, abrindo um espaço para comentários e novas 

ideias que poderão ser inseridas no projeto, auxiliando assim no processo de 

aprendizagem. O blog não é a resolução de todos os problemas no processo e 

educacional, por exemplo, esta tecnologia jamais substituirá as aulas presenciais, o 

que se pode analisar é que o Blog será mais uma ferramenta de auxilio na 

aprendizagem. 
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