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Resumo 

 

Esta pesquisa busca explorar as origens da educomunicação como interface, bem como 

analisar alguns discursos envolvendo o uso dos blogs no ensino das Ciências Naturais; 

para tanto, é utilizada a perspectiva da “Arqueologia do Saber”, de Foucault. Por meio 

desta metodologia, procura-se descrever as ideologias que geraram as práticas discursivas 

e não discursivas que gravitam em torno da educomunicação, sondando potências e 

obstáculos concernentes ao uso de blogs escolares nas aulas de Ciências como estratégia 

educomunicativa. 
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Introdução 

A educomunicação vem se estabelecendo como campo de estudo prático, uma 

interface que envolve conhecimentos oriundos de duas disciplinas, a Educação e a 

Comunicação. Antes de tentar compreender como emergiu esta interface disciplinar, faz-

se necessário delimitar o que é uma disciplina. Nesse sentido, por motivos práticos e 

metodológicos, esta pesquisa parte do conceito de conhecimento compartimentado, 

ignorando a interdisciplinaridade, como uma forma de simplificação inicial. 

Para Foucault (1996, p. 26-27), uma disciplina é compreendida por um domínio 

de objetos específicos, por um conjunto de métodos que permitem a observação e estudo 

destes objetos. Dos estudos empreendidos e do diálogo com outras áreas, as disciplinas 

geram seu corpus textual; tais registros, por sua vez, carregam preposições defendidas 
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como verdadeiras dentro de limitações históricas — descrever como os discursos se 

organizam e disputam espaço no campo do saber é o interesse central da análise 

desenvolvida por Foucault. Outra característica de uma disciplina é a capacidade de 

formular indefinidamente proposições novas sobre seus objetos de estudo, algumas vezes 

gerando novos objetos, sendo validados ou não pela sociedade e pelas instituições 

(FOUCAULT, 2015, p. 23). 

Quanto aos discursos produzidos pela ciência, uma das possibilidades analíticas 

reside na perspectiva da “arqueologia do saber”; nela, segundo Foucault (2015, p. 163), 

o pesquisador busca delimitar a emergência de objetos discursivos, descrever em quais 

circunstâncias os objetos surgem nas disciplinas e identificar as instituições às quais pode 

ser atribuída a autoria.  

Soares (2000, p. 6) define a educomunicação como uma interface entre a 

Comunicação e a Educação, um campo de interdiscursividade no qual ocorre a integração 

de discursos. Para o autor, a educomunicação almeja a integração destas duas disciplinas, 

por meio da construção de um discurso transverso, como compreendido em Pêcheux 

(1997, p. 162). Além disso, segundo Soares, a educomunicação encontra, em seus 

fundamentos conceituais, contribuições significativas de teóricos latino-americanos, 

destacando-se as influências de Freire (1976) e Kaplún (1999). Sendo assim, este trabalho 

parte do discurso de Mário Kaplún e de suas relações com a obra de Paulo Freire, para 

descrever, conforme Foucault (1996, p. 52-53), como os discursos, por vezes, se 

entrecruzam, como eventualmente se ignoram ou se excluem.  

A educomunicação tem promovido intervenções pragmáticas em sala de aula; 

entre muitas possibilidades, podemos observar o uso de blogs escolares. Dentre as 

possibilidades práticas de estratégias educomunicativas nas aulas de Ciências, esta 

pesquisa escolheu como foco de pesquisa, por afinidade de interesses, o emprego de blogs 

escolares.  

Partindo da pesquisa cientométrica presente em Cunha e Steinberger-Elias (2016, 

p. 1-9), foram selecionados alguns trabalhos que retratam pontos de vista relativamente 

contrastantes sobre os blogs escolares. Tais estudos foram divididos em dois grandes 

grupos: os de viés mais otimista ou esperançoso e os de abordagem mais crítica ou 

realista, tendo como foco as expectativas sobre os resultados obtidos pelas ferramentas 

digitais. 
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Esta pesquisa pode contribuir na compreensão da epistemologia presente na 

construção da educomunicação enquanto interface, trazer elementos históricos e 

ideológicos relevantes para entender as interações das disciplinas que originaram este 

novo campo de estudo, em seus aspectos de autoria institucional. 

Ao analisar alguns discursos referentes aos blogs escolares voltados às aulas de 

Ciências Naturais no Ensino Básico, registrando suas eventuais divergências e 

convergências, este trabalho poderá oferecer informações sobre os principais problemas 

e soluções apontados pelos pesquisadores, deste modo fornecendo elementos a serem 

investigados no terreno do ensino das Ciências Naturais por meio de estratégias 

educomunicativas.  

Na literatura científica, não é comum a análise de discurso usando a perspectiva 

de Foucault sobre educomunicação. Um dos objetivos deste trabalho é oferecer 

contribuições para atender, em parte, esta lacuna.  

Assim sendo, busca-se: (1) compreender como algumas teorias da Educação e da 

Comunicação interagiram gerando a interface educomunicativa; (2) observar, na 

ordenação discursiva, as apropriações, repetições e exclusões de ideias e objetos de estudo 

em alguns discursos da educomunicação; (3) identificar os aspectos ideológicos que 

geraram algumas práticas discursivas e não discursivas; (4) confrontar discursos 

aparentemente dissonantes referentes ao uso de blogs no ensino das Ciências da Natureza; 

(5) descrever algumas eventuais concordâncias e discordâncias nestes discursos; (6) 

apontar e refletir sobre as vantagens e desvantagens, descritas por algumas produções 

científicas, referentes ao uso de blogs no Ensino das Ciências Naturais. 

 

Metodologia 

         A análise do discurso pode ser compreendida como uma epistemologia ou como 

um método de estudo. Partindo deste pressuposto, o presente estudo adota a perspectiva 

de Foucault presente nas obras “A arqueologia do saber” (2015) e a “A ordem do 

discurso” (1996) como metodologia de pesquisa, a qual foi construída sobre dois eixos: 

no primeiro foram sondados discursos que podem oferecer pistas sobre a natureza 

ideológica que promoveu a emergência da educomunicação;  no segundo, foram 

analisados discursos que tratam, de modo pragmático, os blogs escolares no ensino das 

Ciências Naturais. 
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        O ponto de partida para o desenvolvimento do primeiro eixo foi uma revisão 

bibliográfica; nela ficou notória a importância de Kaplún (1998) como referência nas 

pesquisas envolvendo a educomunicação. Deste modo, para efetivar a descrição de uma 

arqueologia capaz de sondar a emergência de alguns objetos da interface 

educomunicativa, foram feitos arbitrariamente alguns recortes; neles foi usado Kaplún 

(1998), cuja obra é marcada por referências a Freire (1987). Logo, este segundo autor foi 

adotado como contraponto de observação, para buscar a adaptação, apropriação ou 

exclusão de objetos descritos nos dois discursos. Ainda foi analisado, com o objetivo de 

melhor compreender a natureza ideológica da educomunicação, a política pública 

presente em São Paulo (2004), uma vez que este discurso do poder público tem o objetivo 

de orientar as práticas educomunicativas não discursivas da maior cidade brasileira. 

        O segundo eixo de pesquisa partiu de um estudo cientométrico registrado em 

Cunha e Steinberger-Elias (2016), no qual foi analisado o foco de estudo de cento e treze 

pesquisas. Verificou-se, especificamente dentro deste universo de estudos envolvendo o 

uso de blogs nas aulas das Ciências Naturais, a existência de dois tipos de discurso: um 

deles esperançoso, em que predominam as expectativas em relação à eficiência destes 

instrumentos virtuais, e praticamente não são citadas frustrações e obstáculos 

significativos; o outro grupo, por sua vez, embora descreva pontos positivos do uso de 

blogs, apresenta uma abordagem mais crítica, apontando os obstáculos relativos ao 

desenvolvimento e manutenção dos blogs escolares nas aulas das Ciências da Natureza, 

e sugerindo, assim, um certo grau de frustração em relação às suas expectativas. 

           

A análise de discurso e a arqueologia do saber 

 O conhecimento, para Foucault (2015, p. 23), materializa discursos que são 

constituídos de continuidades e descontinuidades. Para este autor, estudar a história da 

Ciência, assim como toda historiografia possível, tradicionalmente consiste em traçar 

uma linha descritiva de fatos e conceitos, ordenados cronologicamente de modo 

uniforme. 

A análise do discurso, segundo o autor, pode partir de uma pesquisa da “história 

das ideias”, que, mesmo sendo subsidiada por uma historiografia limitada pela 

linearidade, oferece elementos para a busca daquilo que ele chamou de “emergências dos 

objetos”, as descontinuidades, as quais permitem identificar a originalidade ou 

apropriação de conceitos: 
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[...] Assim é a noção de tradição: ela visa a dar uma importância temporal singular 

a um conjunto de fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e idênticos (ou, pelo 

menos, análogos); permite repensar a dispersão da história na forma desse 

conjunto e autoriza reduzir a diferença característica de qualquer começo, para 

retroceder, sem interrupção, na atribuição indefinida da origem; graças a ela, as 

novidades podem ser isoladas sobre um fundo de permanência, e seu mérito 

transferido para a originalidade, o gênio, a decisão própria dos indivíduos [...]. 

(FOUCAULT, 2015, p. 23). 

 Este exercício de busca de emergências dentro dos discursos, a identificação do 

descontínuo, é denominado por Foucault como sendo a “arqueologia do saber”. Para ele, 

a emergência de um novo conceito, mesmo que derivado de um anterior, é o objeto central 

de estudo da análise do discurso; é aquilo que deve ser descrito pelo analista:  

Para a análise arqueológica, as contradições não são nem aparências a transpor, 

nem princípios secretos que seria preciso destacar. São objetos a ser descritos por 

si mesmos, sem que se procure saber de que ponto de vista se podem dissipar ou 

em que nível se radicalizam e se transformam de efeitos em causas. 

(FOUCAULT, 2015, p. 171). 

Em uma terceira etapa mais aprofundada da análise, o autor aponta para a 

possibilidade da exploração genealógica dos conceitos emergentes no discurso. Nela o 

analista busca compreender como os conceitos surgiram, quais foram os outros discursos, 

mesmo que de disciplinas distintas, que deram origem a estes objetos, como os discursos 

disputaram espaço na construção social do saber, que tipo de disputa de poder determinou 

que, socialmente, um determinado conceito se impusesse em detrimento de outras 

concepções. 

Finalmente, a arqueologia não procura reconstituir o que pôde ser pensado, 

desejado, visado, experimentado, almejado pelos homens no próprio instante em 

que proferiam o discurso [...]. Não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a 

descrição sistemática de um discurso-objeto. (FOUCAULT, 2015, p. 163). 

Apesar das três tarefas de análise propostas por Foucault — o delineamento de 

uma “história das ideias”, a descrição de uma “arqueologia do saber” e de uma 

“genealogia do poder”, sendo elas interligadas —, esta pesquisa está particularmente mais 

centrada nas duas primeiras, apesar das inevitáveis observações genealógicas dos 

discursos analisados. 

          Outro fator que deve ser levado em conta na análise do discurso é a questão da 

autoria. Fisher (2001, p. 207) discute de modo bastante objetivo este problema; para 

Foucault, todo discurso sempre é porta-voz, em maior ou menor grau, de outros discursos, 

muitas vezes oriundos de outras áreas do saber. 
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Ao analisar um discurso — mesmo que o documento considerado  seja a 

reprodução de um simples ato de fala individual —, não estamos diante da 

manifestação de um sujeito, mas sim nos defrontamos com um lugar de dispersão 

e de sua descontinuidade, já que o sujeito da linguagem não é um sujeito em si, 

idealizado, essencial, origem inarredável do sentido: ele é ao mesmo tempo 

falante e falado, porque através dele outros ditos se dizem. (FISHER, 2001, p. 

207). 

Deste modo, para Foucault, é importante olhar o discurso sob a ótica institucional, 

ou seja, quais são as instituições que estão por trás dos autores, como estas instituições 

conseguem impor, umas às outras, os conceitos por elas defendidos. Quais são as 

motivações ideológicas institucionais que originaram determinadas regras discursivas, 

decisões estas que, de um modo ou de outro, estão ligadas a relações de poder dentro da 

sociedade, em uma determinada época, as quais validam ou invalidam os saberes, criando 

“verdades” socialmente aceitáveis. 

 

Explorando as origens da interface Educação-Comunicação mediada por 

tecnologias 

Entre os primeiros teóricos que evidenciaram a interface Educação-Comunicação, 

temos Kaplún. É nesta interface que os computadores assumem a nova função de mediar 

diálogos entre pessoas. Mario Kaplún foi professor, jornalista e radialista (1923-1998), e 

parte de seu trabalho foi dedicado a teorizar sua prática como educador e comunicador. 

Utilizou sua experiência com rádios comunitárias, programação educativa e outros 

veículos de comunicação para buscar uma aproximação entre Educação e Comunicação. 

Nascido na Argentina, trabalhou e pesquisou em outros países da América Latina, entre 

eles a Venezuela. Seu trabalho é notoriamente influenciado por Paulo Freire. 

Partiremos, para caracterizarla, de una frase del propio Freire: «La educación es 

praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformar lo». Ya 

no se trata, pues, de una educación para informar (y aún menos para conformar 

comportamientos) sino que busca FORMAR a las personas y llevarlas a 

TRANSFORMAR su realidad. De esa primera definición, el pensador brasileño 

extrae los postulados de esta nueva educación: — No más un educador del 

educando; — No más un educando del educador; — Sino un educador-educando 

con un educando-educador. (KAPLÚN, 1998, p. 49). 

 

A ideologia presente em Kaplún, a mesma da obra de Freire, é a transformação da 

realidade de pessoas que, segundo estes autores, vivem em uma situação de opressão. 
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Ambos almejam conferir criticidade e autonomia ao educando; os papéis de educador e 

educando se fundem, o educador também aprende, o educando também ensina.  

Freire, em sua obra, problematiza o fato de o ensino tradicional lidar com 

transmissão de saberes, de modo que o processo é unidirecional, no qual o professor 

deposita o conhecimento no aluno e este recebe as informações de modo passivo. É a 

“educação bancária”, que exclui a possibilidade de diálogo. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 

Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que 

se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los 

[...]. O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 

invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que 

não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como 

processos de busca. (FREIRE, 1987, p. 58). 

No discurso presente em Kaplún emerge um novo objeto, a “comunicação 

bancária”, que tem sua genealogia no discurso de Freire. Na verdade, este é um objeto 

que foi adaptado, é uma variação da “educação bancária” nas concepções freirianas. Os 

dois objetos têm em comum a falta de diálogo, a marca da opressão e o jogo de poder. Os 

atores desta luta de classes são os oprimidos e os opressores, sendo que, de um lado, 

estariam o povo, os alunos e a classes econômicas menos favorecidas, e de outro, o poder 

público, os professores e a classe econômica detentora do capital. 

Así como Freire cuestionó la educación “bancaria”, estos investigadores han 

desmitificado esa falsa comunicación-monólogo y están creando una nueva 

conceptualizacíón de la comunicación. O rescatando una muy antigua... La 

verdadera comunicación — dicen — no está dada por un emisor que habla y un 

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 

intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque 

sea a distancia a través de medios artificiales). Es a través de ese proceso de 

intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la 

existencia individual aislada a la existencia social comunitária. (KAPLÚN, 1998, 

p. 64). 

A aproximação entre as duas áreas é apresentada por Kaplún, de modo que as 

habilidades do comunicador e do educador se fundem. Ambos precisam estabelecer o 

diálogo, assumir a condição simultânea de falante e de ouvinte, daquele que ensina e, ao 

mesmo tempo, aprende. 

Aunque los comunicadores ya no aparezcamos aquí asumiendo el 

privilegiado papel de emisores exclusivos, a nosotros nos toca en 

definitiva la importante misión de elaborar y dar forma a los mensajes: 

redactar el material impreso, producirlos vídeos, crearlas obras de teatro 
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o de títeres, realizar el programa de radio, las casetes o la historieta, 

diseñar el cartel o el periódico mural... Y, aún más, se nospide que 

tratemos de formular esos mensajes pedagógicamente. De ahí, la 

importancia y la necesidad de que los educomunicadores dominemos 

los principios básicos de la pedagogía de la comunicación. (KAPLÚN, 

1998, p. 81). 

 

 A Educomunicação então surge, em parte, da assimilação e variação de conceitos 

freirianos, empregados na comunicação educativa de caráter popular, comunitário, sendo, 

portanto, uma materialização de uma ideologia que busca a superação das desigualdades 

sociais. A propósito, Freire foi secretário da Educação na prefeitura de São Paulo, entre 

1989 e 1991, na gestão da prefeita Luiza Erundina de Souza (FRANCO, 2014, p. 103-

105). Segundo Franco (2014, p. 118), o uso de laboratórios de informática foi uma das 

políticas públicas implementadas por Freire. É também na capital paulista que surge 

oficialmente uma política pública voltada às práticas Educomunicativas.  

 

Um discurso do poder público sobre a Educomunicação 

 No ano de 2004, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy, foi promulgada a lei 

nº 13.941, que instituiu o Programa EDUCOM – educomunicação pelas ondas do rádio. 

No artigo primeiro desta lei e em seus três parágrafos, o poder público define o que é 

Educomunicação: 

Art. 1º Fica instituído o Programa EDUCOM-educomunicação pelas ondas do 

rádio, no âmbito da Administração Municipal. 

§ 1º Para os fins da presente lei, entende-se por educomunicação o conjunto dos 

procedimentos voltados ao planejamento e implementação de processos e 

recursos da comunicação e da informação, nos espaços destinados à educação e 

à cultura, sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, inclusive no 

âmbito das Subprefeituras e demais Secretarias e órgãos envolvidos. 

§ 2º Visa o Programa instituído por esta lei ampliar as habilidades e competências 

no uso das tecnologias, de forma a favorecer a expressão de todos os membros da 

comunidade escolar, incluindo dirigentes, coordenadores, professores, alunos, 

ex-alunos e demais membros da comunidade do entorno. 

§ 3º O Programa de que trata esta lei e o conceito de educomunicação contemplam 

a análise crítica e o uso educativo-cultural, não apenas do rádio mas de todos os 

recursos da comunicação, garantindo-se, para tanto, uma gestão democrática de 

tais processos e recursos, de forma a facilitar a aprendizagem e o exercício pleno 

da cidadania. (SÃO PAULO, 2004). 

A prefeitura de São Paulo considera a Educomunicação um processo que necessita 

de recursos comunicativos, reconhece a necessidade de garantir recursos financeiros, bem 

como a gestão que envolve diversos departamentos da instituição, principalmente as áreas 

cultural e educacional. A marca ideológica do discurso público é a participação 
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democrática, o exercício da cidadania e da liberdade de expressão, o uso de tecnologias e 

a redução da desigualdade social.  

Neste sentido, há uma aproximação de discursos nas ideologias tanto de Freire 

(1987) quanto de Kaplún (1998), os quais defendem uma educação-comunicação 

horizontalizada, livre, democrática e que transforme as relações de tal modo que os papéis 

do emissor se alternem com os do receptor. O mesmo é esperado entre professores e 

alunos. 

Quanto às tecnologias, a lei reforça os discursos anteriormente analisados, no 

sentido de desenvolver a habilidade dos atores neste campo. Outra característica 

observada é a intenção de atingir membros da comunidade (escolar) do entorno. Neste 

sentido, a política pública apresentada busca atingir um dos pressupostos da teoria 

educomunicativa: extrapolar o ambiente escolar.  

No artigo segundo, são explicitados os objetivos norteadores das políticas 

públicas.  

Art. 2º Os objetivos do Programa são: 

I - desenvolver e articular práticas de educomunicação, incluindo a radiodifusão 

restrita, a radiodifusão comunitária, bem como toda forma de veiculação 

midiática, de acordo com a legislação vigente, no âmbito da administração 

municipal; [...] (SÃO PAULO, 2004). 

Entre os objetivos, há a intenção de dar acesso, à comunidade, aos recursos 

tecnológicos de informação e comunicação. Admite-se a Educomunicação como uma 

área de conhecimento que deve ser alvo de capacitação entre os quadros de funcionários 

e a população em geral, e incentiva-se, ainda, o uso de tecnologias diversas, apesar de o 

programa ser centrado no desenvolvimento de rádios comunitárias. 

O fato desta política pública ter como foco as rádios comunitárias remete-nos a 

um traço comum à obra de Kaplún, que desenvolveu boa parte de seu trabalho baseado 

em experiências com programas educativos em rádios. Há, ainda, uma tentativa em 

conciliar o discurso educomunicativo com a proposta curricular. Esta área de contato 

entre os dois discursos se dá principalmente no tocante ao desenvolvimento da cidadania, 

materializado nos temas transversais da ética e pluralidade cultural, os quais estão 

previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A través de un proceso, nuestra emisora ha conseguido que algunas comunidades 

campesinas creen y graben radio-sociodramas, en los cuales, en vivaces y 

expresivas escenas dialogadas, van representando sus historias, sus vidas, sus 

problemas, sus alegrías y esperanzas, su realidad. (KAPLÚN, 1998, p. 75). 
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Muitos recursos técnicos podem ser usados na Educomunicação, dos jornais 

impressos aos murais, das rádios e tevês comunitárias aos sites e blogs. Entre estes 

recursos, o uso da internet, em especial o dos blogs, tem se popularizado como um 

instrumento para as práticas educomunicativas, fato que se deve à versatilidade, ao baixo 

custo e à simplicidade técnico-operacional destas ferramentas virtuais. 

 

Blogs escolares e os discursos em torno da prática educomunicativa  

O termo blog, segundo Blood (2000), é a abreviação de “weblog”. Trata-se de 

páginas na internet, nas quais são publicados textos, predominantemente curtos, assim 

como fotos, vídeos e materiais em áudio, permitindo ao leitor comentar os assuntos 

postados, potencializando, assim, o “diálogo” entre autores e leitores.  

As principais características dos blogs são: facilitar a produção colaborativa, a 

publicação, o livre acesso e a convergência midiática. Em relação aos potenciais 

dialógicos oferecidos pelos blogs no ensino, a pesquisa cientométrica, presente em Cunha 

e Steinberger-Elias (2016), indica poucos estudos com enfoque no uso dos fóruns nos 

blogs. A maioria dos estudos sobre o assunto lida com estas ferramentas digitais no 

âmbito da comunicação unidirecional; nestes casos, as páginas virtuais assumem o papel 

de repositórios. 

Uma parcela significativa dos trabalhos apontou os blogs como recursos 

pedagógicos, muitos deles consideram os blogs educacionais como meras 

ferramentas de publicação, simples repositórios de conteúdos onde os alunos 

comentam o que o professor publicou; ignoram a possibilidade de articulação de 

debates e a facilitação da participação de atores externos, em seus fóruns, como 

por exemplo os pais dos alunos. Estes estudos não levam em consideração o 

fomento de processos dialógicos dentro destes recursos. (CUNHA e 

STEINBERGER-ELIAS, 2016, p. 8).  

Deste modo, o estudo dos fóruns é um campo ainda bastante inexplorado dentro 

das pesquisas envolvendo os blogs escolares. Durante a revisão de literatura da presente 

pesquisa, foram observados dois grupos de discursos. O primeiro é bastante otimista e 

não apresenta questionamentos significativos quanto ao uso e limitações dos blogs como 

estratégias comunicativas, dialógicas. Já o outro grupo tece considerações e 

questionamentos em relação ao uso dos blogs, dentro de um contexto mais estratégico, 

interativo. 

Silva, Bonomo e Nagashima (2014) desenvolveram uma pesquisa na qual 

avaliaram o uso de blogs como ferramentas virtuais, facilitadoras da interação e da 
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produção colaborativa. O estudo em questão foi realizado no contexto do 

PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Nas considerações 

finais temos as seguintes observações: 

Notadamente, as avaliações do uso dos blogs por parte dos estudantes sugerem 

boa aceitação e mostram-no como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial 

de fácil utilização, e que pode contribuir na interação professor/aluno por meio 

da mediação em qualquer dia e horário. O blog permitiu efetuar uma avaliação 

mais eficaz das tarefas, oportunizando todos os alunos a refazerem suas 

atividades, elaborar comentários e relatórios das atividades experimentais e tendo 

liberdade de expressar seus pontos de vista sobre determinado conteúdo.   

Assim, pode-se afirmar que o blog Clube Ciência é uma alternativa para buscar a 

inovação nas aulas de Ciências/PIBID, com o objetivo de fascinar, entreter, e com 

uma tarefa primordial: educar. (SILVA; BONOMO; NAGASHIMA, 2014). 

O processo dialógico, contemplando a liberdade de expressão, é objeto comum 

nos discursos, tanto na pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987) como em Kaplún (1998). 

Percebe-se, no trabalho de Silva, Bonomo e Nagashima (2014), a presença privilegiada 

do conceito da interação mútua, quando os autores dizem que há, nos blogs, “interação 

professor/aluno por meio da mediação em qualquer dia e horário”. Fica evidente a 

presença do mesmo objeto no discurso de Primo (2008), uma vez que ambos os trabalhos 

lidam com a interação mediada, a interação mútua, embora eles evidenciem o caráter 

assíncrono dessas interações. 

O discurso presente em Silva, Bonomo e Nagashima (2014) ainda define o uso 

dos blogs, nas aulas de Ciências, como uma alternativa que pode ser inovadora, fascinante 

e divertida. Não se tece comentários a eventuais dificuldades que os alunos possam 

apresentar nas produções, apesar de ser comentada a necessidade de correções dos erros 

conceituais dos estudantes antes de efetivar as publicações na internet. Trata-se, portanto, 

de um discurso otimista, em que são apontados poucos obstáculos para o uso de blogs no 

ensino, ou, quando apontam para as dificuldades, elas não são significativas. 

A questão de os blogs serem veículos mais ágeis e dinâmicos que os livros, 

permitindo assim acompanhar a velocidade com que a Ciência é construída, também é 

bem comum neste conjunto de textos. Portanto, os blogs são recorrentemente apontados 

como uma possibilidade de superação para o ensino livresco das ciências. Este tipo de 

visão é bastante frequente na literatura científica. O otimismo presente em Fraga et al. 

(2011) é mais um de muitos exemplos que expõem os blogs como instrumentos 

naturalmente compreendidos pelos educandos da nova geração, dispensando 
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treinamentos mais intensos para a sua utilização, e cujo desenvolvimento é quase 

espontâneo. 

No outro grupo de pesquisas, é possível encontrar um discurso mais crítico. Nele, 

o trabalho com os blogs, apesar de ser produtivo, não é isento de dificuldades, uma vez 

que apresenta obstáculos dignos de nota e, ainda, o canal não continua ativo após as 

intervenções do professor. Tais discursos abordam a temática do uso de blogs escolares 

com certo grau de decepção. Deste conjunto de pesquisas, foi selecionada uma que aponta 

a “morte dos blogs escolares” após o seu uso pedagógico. 

O discurso em questão, pertencente a Valli e Gogo (2013), foi selecionado pelo 

fato de a sexualidade ser um tema previsto no ensino de Ciências no ensino fundamental; 

além disso, o texto é um bom exemplo de discurso que lida com algum tipo de frustração 

em relação aos blogs escolares. Trata-se de um estudo exploratório documental, que 

analisou as publicações de blogs escolares voltados aos estudos de sexualidade no Brasil 

e em Portugal. A maioria dos blogs dedica-se majoritariamente às publicações e 

comentários relativos às DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis): 

As publicações demonstram que não ocorreu a continuidade da utilização da 

ferramenta, supondo-se que ao término da realização da atividade, os autores 

tenham abandonado o blog, fato este que prejudica a possibilidade de uma 

discussão mais ampla entre os adolescentes. Também identificou-se que a 

estruturação dos blogs não contemplou alguns quesitos considerados importantes 

para o desenvolvimento desta ferramenta, como a informação da quantidade de 

seguidores e de acessos, os comentários de visitantes e a presença de contato em 

caso de dúvidas.  

O blog é uma ferramenta de interação virtual comum entre adolescentes, tendo 

sido utilizado pelos estudantes com o objetivo de divulgar e trocar informações 

sobre sexualidade, tornando-se um espaço de interação social e de ajuda mútua. 

(VALLI; GOGO, 2013, p. 36). 

 

A interrupção das publicações, após o término das intervenções dos educadores, 

é considerada uma espécie de decepção. Existe um paradoxo no uso dos blogs: sendo eles 

de fácil utilização, gratuitos e estimulantes, qual seria o motivo de, quase em sua 

totalidade, eles serem abandonados após o encerramento das mediações dos professores? 

As autoras seguem com observações relativas a alguns cuidados técnicos, como a 

falta de endereço de contato e a ausência de comentários de visitantes, o que poderia, de 

algum modo, ter contribuído para a morte dos blogs escolares. Durante boa parte da 

pesquisa, Valli e Gogo reafirmam conceitos fundamentais presentes no discurso de Freire 

(1987) e Kaplún (1998), aproximando-se, deste modo, intensamente dos discursos 
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esperançosos, depositando certo grau de confiança na possibilidade de superação das 

diferenças por meio da comunicação na educação e no fortalecimento da solidariedade e 

do espírito democrático. 

Outros discursos realistas são possíveis de serem observados; por exemplo, o de 

Nascimento e Garcia (2014), que, ao investigarem o uso dos blogs e de outras redes 

sociais no ensino de Biologia, constataram que, apesar da boa aceitação entre os alunos, 

com muitas visitações, inclusive nas férias escolares, houve pouca troca de informações 

nos fóruns virtuais, sendo, portanto, um processo dialógico abaixo das expectativas.  

 

Considerações finais 

No contexto da genealogia dos conceitos educomunicativos, é evidenciada a 

apropriação de conceitos da pedagogia de Freire (1987), na tentativa de romper com 

desigualdades sociais dentro e fora do ambiente escolar, na busca da democracia dentro 

da educação, no desenvolvimento da autonomia e na construção da interpretação crítica 

do mundo, feita a partir da realidade dos educandos.  

A interface educação-comunicação foi historicamente definida pelo termo 

educomunicação, criado por Kaplún (1998), cuja ideologia consiste na democratização 

da comunicação e da educação, na horizontalização das relações dos atores do processo, 

na tentativa de ruptura das desigualdades sociais e das relações opressoras de poder. Este 

alinhamento das ideias de Freire e Kaplún, em torno da democratização do Ensino e 

Comunicação na interface educomunicativa, é compreensível; os dois autores são nativos 

de nações submetidas a pouca tradição democrática, e ideologicamente articulam 

discursos de resistência perante as desigualdades sociais e econômicas típicas da América 

Latina. 

A educomunicação conseguiu materializar, na forma de políticas públicas, dentro 

da cidade de São Paulo, um discurso na forma de lei. Deste modo, foi observado que, 

dentro das disputas de poder entre os conhecimentos socialmente construídos, a 

educomunicação conquistou considerável espaço de validação social, sendo inclusive 

garantida sua condição como um programa, capaz de atender alguns parâmetros 

curriculares específicos, principalmente os relativos à ética e cidadania. Ainda em relação 

às ações não discursivas desenvolvidas pela política pública da prefeitura paulistana, é 

visível a herança do radialista Kaplún, uma vez que o uso das rádios comunitárias é 

enfatizada pela legislação municipal. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

Os blogs educacionais, no contexto educomunicativo, têm revelado ser uma boa 

alternativa para o desenvolvimento de práticas educomunicativas. Porém, a maioria dos 

estudos produz discursos desconectados das dificuldades que estes recursos podem 

manifestar. Entre as dificuldades, destaca-se a descontinuidade de publicações, uma vez 

que a maioria dos blogs escolares não prossegue, deixando de existir após o término das 

intervenções dos professores. Deste modo, o discurso “decepcionado”, presente em Valli 

e Gogo (2013), mostra-se instigante. 

Tendo em vista as muitas virtudes, entre elas a interatividade e a produção 

colaborativa, apresentadas pelos blogs, tanto no ensino das Ciências e da Matemática 

como em  qualquer outra disciplina, e a contraditória dificuldade de sobrevivência após 

as intervenções dos professores, surgem algumas questões a serem exploradas em estudos 

futuros: (1) o que falta aos blogs escolares para que eles continuem a existir, quanto ao 

seu dinamismo, como instrumentos de interatividade mútua? (2) Em relação ao uso dos 

blogs no ensino das Ciências Naturais, que tipo de contribuição estas ferramentas podem 

proporcionar para o desenvolvimento de temas no currículo de Ciências da Natureza e da 

Matemática?  
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