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Eixo de Diálogo: 10 - PAULO FREIRE e a educação, a comunicação e as novas tecnologias 
 
Resumo: O presente relato que descreve uma experiência pedagógica na docência 

universitária tem por intenção abrir um debate sobre a utilização do blog como novo território 

de aprendizagem. Esta experiência foi ao encontro com a perspectiva freireana no decorrer da 

disciplina Tecnologias da informação na Educação ofertada no segundo semestre de 2012, no 

mestrado profissional e acadêmico em educação de uma universidade de São Paulo, capital. O 

trabalho valeu-se da pesquisa e consulta bibliográfica, da análise do blog Pedagogia da 

Virtualidade. Considera-se que o giro cultural e as inovações teórico-metodológicas na 

educação superior envolvem repensar as dinâmicas de aprendizagem e permitir-nos usar a 

internet como lugar de experimentação pedagógica. 

 
Palavras-chave: Docência no ensino superior. Blog e inovações educacionais. Pedagogia da  

Virtualidade. 

 
 
Desterritorializando a sala de aula 
 

O quintal da minha infância vai-se desdobrando em outros tantos 
espaços, não necessariamente outros  "quintais". Paulo Freire. 

 
 

Este trabalho apresenta e discute uma experiência de uso do blog na docência 

universitária e considera-se que encontra ressonância no tema geral do Fórum de Estudos e 

Leituras: Paulo Freire e a Educação nas Cidades, pois abre o debate e o socializa além da sala 
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de aula. A experiência individual e coletiva de aprendizagem foi mediada pela professora e 

realizada em 15 encontros semanais presenciais no qual participavam 12 alunos, cuja 

expectativa em realizar a disciplina, em sua maioria, advinha de suas próprias trajetórias e 

interesses acadêmicos na área da educação e das tecnologias educacionais. 

Nas primeiras aulas, os interesses do grupo permitiram escolher a dinâmica dos 

encontros. Levantados os interesses e expectativas fomos delimitando a escolha dos temas: 

gestão e avaliação escolar, memória e educação, políticas públicas de informática educativa, 

formação de professores para educação a distância (EaD) e currículo como artefato curricular 

escolar. Foi se consolidando um Círculo de Cultura que funcionava presencialmente e se 

estendia ao virtual. Os encontros semanais de quatro horas cada um, contaram com a 

mediação da professora e eram registrados por uma aluna. Dos temas gerados surgiram 

situações geradoras a partir dos quais fomos construindo os conteúdos para a nossa aula. 

Assim, os usos e conceitos de tecnologia, as mudanças culturais, a perspectivas dos estudos 

culturais, a virtualização do ensino superior, a educação a distância e a formação do 

profissional, Paulo Freire e sua crítica a certas tecnologias de saber-poder, entre outros, 

permearam as subjetividades e produções durante esses 4 meses. 

 
O giro cultural 
 
 

Os Círculos de Cultura são espaços dinâmicos, em que o professor não é doador ou 

detentor de conhecimento ao invés disso, todos têm a possibilidade de ensinar e aprender com 

todos. De acordo com Freire (2011), os Círculos de Cultura proporcionam diálogos em grupo, 

estimulados pelo professor. Nesta perspectiva, as temáticas tratadas surgem do dialogo com os 

participantes, o educador poderia incorporar nas discussões outras pertinentes ao tema em que 

trabalham ou discutem, sempre comprometidos com a viabilidade da compreensão crítica, 

produzindo conhecimento e novas leituras do mundo, respeitando a individualidade de cada um. 

Foi dessa maneira que iniciamos as discussões e a criação do blog que surge das 

nossas diversas inquietações culturais. Após a organização da disciplina, sempre de forma 

dialógica, respeitando os interesses e conhecimentos prévios dos alunos com relação às 

tecnologias educacionais, surgiu a ideia da construção de um blog como recurso avaliativo e 

processual da disciplina. Desse modo, ficou decidido pelo grupo, que apos apresentar e 

discutir o tema com o grupo, cada aluno produziria um texto para a postagem no blog. 
 

Além dessa experiência, surgem outros dois blogs: pensamento pedagógico latino-

americano, que está em construção e onde discutimos a Cidade Letrada de Angel Rama, entre 
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outros, e o link com outros blogueiros em educação, desterritorializando a sala de aula. 

 
Blogueiras da EducAção nas tramas 

 
É a posta em cena de uma ideia de projeto em que as alunas de pedagogia serão 

autoras e coautoras de blogs relacionados a educação, e que estes se transformem em espaços 

colaborativos de produção acadêmica em rede interdisciplinar. Gomez (2010, p. 82) define 

que pela conectividade com um blog “cria-se uma comunidade virtual em torno do tema, de 

certa área do conhecimento ou de um curso ou disciplina”. Dessa forma as pessoas se 

comunicam com outras, tendo como ponto de convergência seus interesses ou curiosidades 

em comum, fazendo parte de uma comunidade que se utiliza da crescente ligação de meios de 

comunicação pessoal e de informação no espaço virtual, gerando uma inteligência coletiva no 

sentido de Pierre Levy. 

Na perspectiva freireana, a comunicação e o diálogo tem como eixo a cultura dos 

participantes a partir da qual o blog adquira um diferencial. Na atuação com a escrita 

eletrônica os textos não estão limitados, os elementos de escrita podem ser em palavras, 

imagens, sons, ações ou processos realizados por computador. A dinâmica de leitura acontece 

através não só dos parágrafos escritos, mas também de cenas em um vídeo, sequências de 

fotografias, ouvir uma narração oral ou escutar parte de uma música. Para Gomez (2010, p. 

88) “As modalidades do uso do blog, bem como os formatos das atividades a serem realizadas 

serão variadas, dependendo dos objetivos e finalidades propostas”. 

É significativo observarmos o funcionamento discursivo de autoria nos blogs 

construídos por estudantes universitárias em trabalhos interdisciplinares, observando o modo 

de constituição simbólica e ideológica desta autoria, pois acreditamos que Morin quando trata 

da reforma do pensamento traduz um aspecto fundamental ligado a cultura midiática de 

construção de conhecimento: “É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um 

pensamento complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto.” 

(MORIN, 2006, p. 89).  

Tecer conhecimentos através da construção coletiva de um blog é o desafio ao qual 

nos propomos, utilizando a pluritextualidade para viabilizar diferentes aportes sígnicos, a 

ideografia dinâmica proposta por Pierre Levy (1993) em que palavras, ícones animados, 

efeitos sonoros, diagramas e tabelas tridimensionais constituem uma superfície de leitura que 

impacta na percepção e subjetividades a partir dessa produção. 
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Conceito de web 2.0 

 
A web 2.0 é a segunda geração da world wide web (www), reforça o conceito de troca 

de informações com o ambiente on line cada vez mais dinâmico, sendo que os próprios 

usuários também colaboram para a organização e construção dos conteúdos. 

Tim O´Reilly (2005) em uma sessão de brainstorming no MediaLive Internacional, 

mencionou pela primeira vez o termo web 2.0, no ano seguinte publicou um artigo e 

desdeentão tem se popularizado essa nova tendência na internet. Assim, o termo tem sido 

utilizado para determinar não só inúmeros conceitos e tecnologias, mas também uma atitude 

mediante a essas tecnologias, ferramentas e serviços web. A ênfase não está na tecnologia, 

porém está na forma de como se utiliza a internet em nossos tempos. 

Os blogs estão entre as primeiras ferramentas da web 2.0 , suas publicações são 

disponíveis para milhões de usuários. A praticidade e o baixo custo dos blogs contribuem 

muito para sua ampla utilização. 

Esse uso da cultura do nosso tempo, da criação do blog, nos levou quase que 

automaticamente a buscar sistematizar o conceito. A primeira leitura foi no livro Cibercultura, 

formação e atuação docente em rede (GOMEZ, 2010) e no trabalho de ex-aluno Claudinei de 

Oliveira (2011). O conceito blog se expande no contexto da web 2.0. Por julgarmos necessária 

a compreensão da elaboração e publicação do blog como um dos recursos avaliativos do 

processo de aprendizagem, sugerido pelos alunos utilizados na disciplina Tecnologia 

Educacional, apresentaremos o desenvolvimento destas conceitualizações e as condições 

atuais como artefato de cultura para as trocas culturais, discussões que se geram e torno da 

virtualidade e das tecnologias em uma perspectiva freireana. 

 
Além do contato entre as máquinas, a busca pela comunicação humana: web 2.0 e blog 
 
 

Podemos afirmar que os recursos da web, tais como podcasts, wikis, redes sociais e 

mundos virtuais possibilitam trocas e oportunidades para a criação de um ambiente de 

aprendizagem permanente, envolvente, colaborativo e de interação, levando outros pares à 

participação, ao pensamento crítico e reflexivo em um contexto educacional. A internet e as 

tecnologias web 2.0 fazem parte do cotidiano dos alunos na educação superior e assim, cada 

vez mais, os professores objetivam acompanhá-los utilizando estes dispositivos em atividades 

interativas para discutir e gerar novos conteúdos e aprendizagens que se tornam colaborativas 

quando cada um empenha a própria experiência e saberes além das trocas culturais. 

Em 1997, surgiu a ferramenta blog que possibilitava os usuários da internet relatar 
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notícias que achassem interessantes, sendo chamado de weblog. A palavra blog deriva de 

weblog, sendo web a rede da internet e log designa o registro de atividade regular de algo. 

Jorn Barger, nascido em Ohio em 1953, é considerado o primeiro blogueiro da história e 

criador do termo weblog. (BLOG, 2013). 
 

No blog pode-se publicar qualquer tipo de conteúdo e possibilita a interatividade entre 

o leitor por meio de comentários; é um site em que permite uma estrutura de atualização 

rápida a partir dos acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes posts tem como foco 

principal a temática proposta, podendo ser escritos por outros e a partir daí o blog é construído 

também por seus colaboradores. A interação que se dá por meio dos leitores ao deixarem 

comentários para o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogs. 
 

A maioria dos blogs existentes fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em 

particular e outros funcionam como diários online. O blog combina texto, imagens, links para 

outros blogs, páginas da web e mídias relacionadas ao tema proposto. A tecnologia utilizada 

para viabilizar o blog é a internet, que pode ser acessada por computadores, celulares e tablets. 
 

Atualmente, existem diversos tipos de blogs, que podem ser divididos em três grandes 

categorias: blogs pessoais, blogs corporativos e organizacionais e blogs de gênero. 

Os blogs pessoais são os mais populares, normalmente são usados como diários online, 

com postagens diárias voltadas para os acontecimentos da vida e as opiniões dos leitores. Nos 

últimos meses, ganhou repercussão na mídia, dois blogs que merecem destaque: o blog 

Generacion Y de Yoni Sanches, uma jornalista cubana que critica a situação social de Cuba e 

o blog Diário de Classe, da estudante Isadora Faber que criou o blog com objetivo de 

denunciar problemas da sua própria escola localizada em Florianópolis, Santa Catarina. 

Os blogs corporativos e organizacionais são utilizados por empresas como ferramentas 

de contato e divulgação dos seus produtos aos clientes. Essa prática é tão comum que hoje já 

existe a profissão de blogueiro, ou seja, são profissionais contratos pelas empresas para a 

realização de blogs internos e externos para registrar diversas atividades corporativas ao 

público interno ou externo. 
 

Os blogs de gênero tratam de um assunto específico dominado pelo leitor, ou grupo de 

leitores. Estes são os blogs com maior número de acessos e estes podem apresentar conteúdos 

variados, como humorísticos, notícias, informativos ou variedades, com contos, opiniões 

políticas e poesias. Algumas categorias de blogs recebem denominações específicas, como: 

blogs, literários, metablogs, blog educativos, etc. (BLOG, 2013). 
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Paulo Freire e as Tecnologias Educacionais: para não ser despostada 
 
 

Aproximar-se da cultura, das situações e do universo vocabular de seu tempo 

(GOMEZ apud FREIRE, 1999) de maneira crítica diferencia a sua proposta de educação. 

Embora não haja uma proposta linear no pensamento de Paulo Freire a respeito da relação 

educação/comunicação, é bom lembrar alguns acontecimentos que marcaram a pedagogia 

freireana. Conforme Gomez (1999, s/p.) Paulo Freire: 

 
[...] foi um dos primeiros educadores que entendeu que a educação se realiza em outros 

lugares além da escola e isto foi muito forte no pensamento dele. Alfabetização, 
(oralidade), leitura, escrita e lugares públicos ampliados de educação são elementos 

fundamentais para a conscientização cidadã. Ele estava no momento e lugar necessário 
com seu pensamento libertador, emancipador para um trabalho compartilhado. Mesmo 
sob o risco de ser nomeado de irreverente, anarquista ou comunista, ele enfrentou a 

linguagem soberba e arrogante da academia, por entender que o saber popular não é 
inferior ou superior a outros tipos de saberes, senão que é um saber a partir do qual se 
elucida. Com base nesses saberes começou a pensar a (tecnologia) informática. A escrita, 

para Paulo Freire, nunca foi uma técnica ingênua ou neutra nem o desenho de letras; tal 
como qualquer outra técnica, é uma ferramenta que permite a solução de problemas 
vitais. 

 
Paulo Freire (1983) faz uma crítica a certas tecnologias de “capacitação” que 

produzem a lógica do saber-poder que está implícita nos projetos pensados para as classes 

populares. Colocar em pauta a contemporaneidade da proposta pedagógica de Freire é 

entender essa contemporaneidade como o relacionamento que temos com o nosso tempo, com 

a cultura, a ciência, o que nos permite tomar alguma distância, repensar estas questões e achar 

elementos para reestabelecer relações educacionais. 

Na educação em rede, a alfabetização digital, resultado da trama existencial com a 

cultura oral, escrita e simbólica de nosso tempo, sustenta-se nos princípios da educação 

popular freireana e identifica-se com a “pedagogia da virtualidade”. 

 
Blog Pedagogia da Virtualidade 
 
 

Como explicitado, a construção do blog Pedagogia da Virtualidade foi realizada 

durante as aulas da disciplina Tecnologias da informação na Educação pelos próprios alunos 

no laboratório de informática do campus. Durante o processo de construção com a 

participação de um aluno de graduação em ciências da Computação, bolsista Pibict/Cnpq. 

A escolha do nome a ser dado ao blog foi sugerido por uma das alunas do mestrado 

acadêmico e aceito por unanimidade pelo grupo. Este deve-se ao fato que durante a disciplina 

fizemos a leitura do capítulo Pedagogia da Virtualidade do livro Educação em Rede (Gomez, 
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2004) e o conceito foi amplamente discutido e analisado na formação do docente do ensino 

superior. Esta pedagogia se sustenta em três princípios básicos: a educação popular feireana, o 

desenho e aprendizagem colaborativa e a rede como rizoma procurando incorporar o sujeito 

como social e histórico, resultado da própria práxis. 

O sistema de publicação do blog foi o wordpress, que se caracteriza por disponibilizar 

recursos para maior complementação das publicações, como links e fotos. A partir do blog 

construído, os próprios alunos e outros que se sintam desejosos de participarem tem acesso 

livre à postagem dos seus textos e comentários. 

Neste sentido, a proposta foi explorar e identificar o potencial educativo do blog, por 

meio de aplicações, recursos e textos que pudessem focar o processo ensino e aprendizagem 

da disciplina em questão. O conteúdo do blog Pedagogia da Virtualidade é voltado para as 

questões educacionais, mas especificamente questões sobre cultura, tecnologia e educação. As 

primeiras postagens feitas pelos alunos da pós graduação stricto sensu em educação. À 

medida que o foi-se divulgando o blog para outros alunos e professores interessados, as 

postagens foram feitas também por estes envolvidos na discussão pedagógica em diversos 

aspectos. Os leitores e escritores são todos os que se interessam pelo assunto, 

democraticamente bem vindos para interagir sempre que desejarem. 

A linguagem do blog segue as regras gramaticais estabelecidas pela norma da língua 

portuguesa, e o formato é bem acessível a qualquer leitor, não necessariamente uma pessoa 

com conhecimento na área de educação e afins. 
 

O design do blog Pedagogia da Virtualidade geometricamente é estruturado em blocos 

de texto com links que permitem navegar interna-externamente, cuja fonte estipulada 

possibilita leitura sem dificuldade, com desenho elegante pelas letras delgadas e retas. A foto 

de abertura da página tem um aspecto orgânico com a referência da natureza que conecta um 

equilíbrio com as formas mais ou menos rígidas dos blocos de texto. Há uma sintonia 

estabelecida entre as árvores e o texto de Paulo Freire cuja poesia cria uma sutileza que 

confere ao leitor estímulos diversos por meio da imagem, da leitura e da sonoridade que ecoa 

de suas palavras. 

O blog Pedagogia da Virtualidade continua como processo de conhecimentos, 

continua como troca e construção de novos conhecimentos num ambiente colaborativo a fim 

de que possamos pensar a prática a partir das produções. 

Não termina ao final da disciplina, mas há uma conectividade de saberes por meio dos 

próprios alunos da disciplina de origem, de professores, dos seus alunos e colegas da turma. 

Tivemos a participação de vários países, visitando e publicando posts e comentários gerando 
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círculos digitais de cultura digital e conhecimento. Deixamos aqui o convite para vivenciar, 

experienciar a rede, entrar no blog http://pedagogiavirtualidade.wordpress.com e lá continuar 

o debate além de compartilhar textos e comentários vinculados aos desafios do educar na 

contemporaneidade. 
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