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BLOGS COMO ESPAÇOS DE AUTORIA: POTENCIALIDADES PARA A 

REFLEXÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES 

DE CIÊNCIAS 

 

RESUMO 

 

Os blogs são espaços propícios ao exercício da autoria, para além das reflexões 
individuais, são espaços colaborativos e interativos. A autoria de professores em 
Blogs tem se mostrado como potencial para a formação docente, conforme é 
possível verificar a partir de pesquisas que analisaram a utilização deste recurso 
para a reflexão e prática. A noção de autoria na web atual favorece a construção de 
outras escritas e leituras de mundo, alguns professores têm aproveitado este 
contexto para construir outras relações, interconectando a prática docente às 
transformações científicas, culturais e tecnológicas da contemporaneidade, 
inserindo-se como sujeitos críticos e reflexivos. Mediante a isto, se constitui a 
questão de pesquisa: Como a autoria de professores em blogs favorece o processo 
de reflexão e ressignificação da prática docente dos professores de ciências? Para 
investigar este fenômeno temos como objetivo geral: Compreender como a autoria 
de professores em blogs pode desencadear processos de reflexão e ressignificação 
da prática docente. Para ajudar a responder a questão de pesquisa temos como 
objetivos específicos: Investigar como ocorre o processo de construção autoral dos 
conteúdos postados nos blogs; Verificar quais são as contribuições do blog para a 
reflexão e ressignificação da prática docente; Identificar como processos de escrita 
colaborativa são importantes para a formação continuada de professores, autores e 
blogueiros. Esta é uma pesquisa com abordagem qualitativa, netnográfica, que foi 
realizada com a inserção da pesquisadora no lócus do fenômeno investigado: a 
blogosfera. Com a inserção no lócus do fenômeno foi possível observar os 
processos autorais dos professores em blogs, que foi complementado por 
entrevistas semiestruturadas online. Com as análises compreendemos que o 
processo de construção autoral é balizado por dois vieses, sendo o primeiro para 
expor os dilemas diários e o segundo para a divulgação científica. Pode-se também 
analisar as contribuições para a reflexão e ressignificação da prática docente, pois 
os blogs analisados proporcionam ao blogueiro diversos tipos de escrita por ser um 
espaço dinâmico. Por fim, verificou-se a importância da escrita colaborativa para o 
fortalecimento da formação continuada de professores de Ciências, tendo em vista 
que há um intenso movimento de reflexão compartilhada, fortalecida pela interação e 
escrita autoral.  
 
Palavras-chave: Autoria. Blogs. Reflexão. Ressignificação da prática. Formação de 
professores de ciências.  
 

 

 

  



BLOGS AS AUTHORSHIP SPACES: POTENTIALITIES TO REFLECTION AND 

RESSIGNIFICATION TO SCIENCE TEACHERS’ PRACTICE 

 

ABSTRACT 

 

Blogs are spaces that encourage the authorship exercise. Beyond individual 

reflections they are collaborative and interactive spaces. Teacher’s authorship in 

blogs have potential to improve teacher’s training as could be seen from researches 

that analyzed the use of this to practice and reflection. The notion of authorship in the 

current web favors the construction of other writings and readings of the world, some 

teachers have taken advantage of this context to build other relations, 

interconnecting teaching practice to contemporary changes in science, culture and 

technology, inserting them as critical subject and reflective. Through this, there is the 

research question: How teacher’s authorship in blogs favors the process of reflection 

and redefinition of the teaching practice of science teachers? To investigate this 

phenomenon this is the general objective: To understand how the authorship of 

teachers in blogs can trigger processes of reflection and redefinition of teaching 

practice. To help answer the research question these are the following objectives: To 

investigate how is the authorship process on content posted on blogs; to verify what 

the blog contributions for reflection and ressignification of teaching practice; Identify 

how collaborative writing processes are important for the continuing education of 

teachers, authors and bloggers. This is a research with qualitative approach, 

netnographic, performed with the insertion of the researcher in the locus of the 

investigated phenomenon: the blogosphere. With the inclusion in the locus of the 

phenomenon, was observed the authorship process of teachers in blogs, which was 

supplemented by semi-structured online interviews. It was possible to understand 

that the authorship process is marked by two biases, the first to expose the daily 

dilemmas and the second for science communication.It was also strengthening the 

ongoing training of science teachers, taking into account that there is an intense 

shared reflection movement, strengthened by the interaction and authorial writing.  

Keywords: Authorship. Blogs. Reflection. Practice Ressignification. Science 

teachers training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Logando... Reflexões motivadoras da pesquisa 
 

Como pontapé inicial desta pesquisa não poderia deixar de narrar como 

começou meu interesse por Blogs/Autoria/ Formação docente. É necessário dizer 

que minha educação foi majoritariamente bancária1, balizada no depósito de 

conteúdos, com poucos momentos de reflexão. Sendo assim, fui preparada para o 

cumprimento do vestibular, nos moldes onde se decora questões e se “aprende” a 

responder conforme melhor lhe convir.  

Cursei o ensino médio no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

(CEFET), hoje Instituto Federal da Bahia (IFBA). Lembro que as feiras de Ciências 

eram pontos altos nos anos letivos, em uma delas decidi cursar Ciências Biológicas, 

pois fui premiada com uma viagem ao SBPC-Jovem em Santa Catarina, para a 

apresentação do trabalho “Morcegos: Um grupo cercado por mitos e lendas. Para 

que preservá-los?”2. Durante este trabalho, fui confrontada não só com os 

conteúdos, mas também com noções de preservação do meio ambiente, pesquisa, 

ética e cidadania, o que ampliou meus horizontes sobre o assunto. 

Ao concluir o ensino médio, cursei Licenciatura em Ciências Biológicas na 

Universidade Estadual de Santa Cruz. Em 2012 me matriculei na disciplina 

obrigatória Biologia da Conservação e nela pude ter o primeiro contato com o “Blog 

de Biologia da Conservação”, este blog era mantido pela professora dessa disciplina 

e “alimentado” com as postagens dos alunos. 

Foi-nos proposta uma atividade em dupla, na qual faríamos uma publicação 

para denunciar problemas ambientais da região sul da Bahia, enfocando suas 

causas, consequências e possíveis soluções. Ao explicar a atividade, a professora 

da disciplina nos orientou que as postagens deveriam ser de autoria de cada dupla, 

deixando claro que seria permitido utilizar todos os recursos do blog, como links para 

                                                           
1
 Segundo Freire (1983), a educação bancária parte do princípio da pura transmissão de conteúdos pelo educador, 

essa educação apresenta retalhos da realidade de forma estática, sem levar em conta a experiência do educando. 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 

depositante (FREIRE, 1983, p. 66). 
2
 Disponível em:  <http://www.sbpcnet.org.br/livro/58ra/pdf/Programagco%2014a%20SBPC%20Jovem.pdf> 

Acesso: 20 de mar de 2014.  
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outros artigos, imagens e vídeos. Todavia, era proibido qualquer tipo de plágio ou 

cópia.  

Tarefa dada, as semanas seguintes foram de descobertas e escrita do texto, 

ou hipertexto, nome dado ao texto digital que possui características como dinamismo 

que facilita a troca de informações.  

Hipertextos são textos estruturados de forma não linear, permitindo a convivência 

simultânea de vários blocos de informação [...] A forma hipertextual, no entanto, se 

realiza melhor em textos digitalizados, já que os recursos da informática facilitam a 

navegação pelos links disponibilizados no hipertexto, acelerando e facilitando o 

processo de busca de informação. (PIMENTEL, 2013, p. 76). 

 

 

Com a escrita do hipertexto aprendi desde como se fazia o login do blog, até 

a postagem em definitivo. É necessário dizer que era o primeiro trabalho em quase 

três anos de curso, no qual me senti (em parceria com meu colega de classe), 

absolutamente autora. Esse trabalho despertou em mim um interesse pelos blogs, e 

de quais formas este fenômeno social poderia contribuir para minha formação inicial 

e continuada.  

Dentro do contexto da formação de professores é indispensável, para o 

auxílio na formação de adultos mais críticos e reflexivos, que o professor de 

Ciências tenha compreensão de como o mundo e as tecnologias estão em constante 

mudança. Saviani (1997, p. 9), sugere três premissas básicas para a formação de 

professores de Ciências, são elas: que eles compreendam as origens das inovações 

científicas e tecnológicas; lutem contra as desigualdades impostas pelo capital e 

pelo exercício do poder; e abram novos horizontes para que os alunos se 

desenvolvam humana e integralmente.  

No intuito de melhorar a formação de professores de Ciências, diversas 

pesquisas voltadas para a formação inicial e continuada têm sido realizadas 

(SOARES, 2007; TEIXEIRA 2001). É recomendável que os docentes disponham de 

possibilidades de formação e atualização permanente, tendo em vista a necessidade 

de formar mais do que indivíduos que dominem os aparatos tecnológicos. Para 

Júnior, Palladino e Borges (2011), o contato e a interação com processos 

exploratórios e argumentativos inerentes a ciências poderão possibilitar a formação 

de adultos mais críticos e reflexivos, cientes e atuantes das transformações do 

mundo. É desejável que os professores sejam capazes de “compreender o mundo”, 

analisar criticamente as inovações e mudanças que ocorrem na sociedade. 
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Foi justamente no intuito de entender as possibilidades de formação e 

atualização de professores, que ingressei no Programa de Pós Graduação em 

Educação em Ciências, da Universidade Estadual de Santa Cruz, com o projeto 

“Blogs de Ciências: ainda há espaço para a autoria na web?”. 

Durante minhas navegações pela internet, pude perceber que não estava 

contente com minha inserção na blogosfera, (nome que se é dado ao conjunto de 

blogs) a partir dai, em 2014, criei um blog. Hoje sou autora e exponho além de meu 

percurso de escrita da dissertação, textos e todo o tipo de material que penso ser 

relevante sobre o universo da autoria e formação de professores3.  

Na blogosfera conheci um repositório de sítios e blogs educacionais, 

denominado Edublogosfera4. Esse repositório reúne blogs mantidos por professores 

blogueiros, ao me deparar com a Edublogosfera inquietei-me para saber quais eram 

os mais acessados da área de Ciências, como ocorre à autoria e quais eram as 

temáticas abordadas. 

Pesquisas indicam que na internet há diversos espaços onde é permitido 

compartilhar ideias e informações, além de serem espaços de criações (HALMANN, 

2006; VELOSO, 2014). Os blogs são exemplos desse tipo de espaço, que são 

propícios ao exercício da autoria e colaboração. O conteúdo de cada blog varia de 

acordo com o interesse dos blogueiros (autor do blog), podendo ter o enfoque em 

diferentes áreas, como esporte, moda, ensino, educação e notícias. Muitos são 

utilizados como verdadeiros diários, onde o blogueiros expõem suas experiências 

cotidianas e abrem espaços para a interação com os leitores. 

A escrita em blogs permite que estes assumam a responsabilidade de criar 

textos de diversas formas, fomentando assim seus processos autorais. Os blogs 

podem potencializar a reflexão e ressignificação docente, pois além do registro como 

suporte, permite a interação e colaboração de outros docentes neste exercício.  

Zabalza (2004), discute a importância da reflexão materializada em forma de escrita 

quando diz: “Escrever sobre o que estamos fazendo como profissionais (em aula ou 

em outros contextos) é um procedimento excelente para nos conscientizarmos dos 

nossos padrões de trabalho” (ZABALZA, 2004, p.10). 

Para professores, a escrita em blogs pode estar cercada de processos de 

autoria que, na maioria das vezes, é construída ao longo de diversas ações criativas. 

                                                           
3
 Disponível em: < http://autoriafpc.blogspot.com.br/ >  Acesso: 20 de marc de 2014 

4
 http://www.planetaedublogosfera.com.br/ 
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Esses processos se dão por meio de textos e palavras que direcionam essa ação. 

Os processos autorais acabam por proporcionar um resgate das experiências 

vividas em sala de aula, e de tudo que foi construído através das leituras de mundo 

do professor autor. 

Atualmente, muito do conteúdo que se produz na web faz parte da construção 

de sujeitos atuantes no processo de elaboração do hipertexto. Cientes de que ser 

autor pode ir além da individualidade, a escrita em blogs surge como recurso para 

fazer com que o indivíduo possa refletir sobre o que o cerca, se expressar e interagir 

com o mundo virtualmente. 

No intuito de compreender melhor a complexidade da blogosfera, fiz várias 

pesquisas, até descobrir que muitos professores exercem a autoria em blogs por 

diversos motivos, e alguns professores têm aproveitado esse contexto para construir 

outras relações, interconectando a prática docente às transformações científicas, 

culturais e tecnológicas da contemporaneidade, inserindo-se como sujeitos críticos e 

reflexivos. É desse contexto que emerge a situação-problema que demanda esta 

pesquisa: Como a autoria de professores em blogs favorece o processo de 

reflexão e ressignificação da prática docente de professores de Ciências?  

Elaboramos para respondermos a pergunta de pesquisa o seguinte objetivo 

geral: Compreender como a autoria de professores em blogs pode 

desencadear processos de reflexão e ressignificação da prática docente.  

Para alcançar esse objetivo, traçamos os seguintes objetivos específicos:  

 Investigar como ocorre o processo de construção autoral dos 

conteúdos postados nos blogs;  

 Verificar quais são as contribuições do blog para a reflexão e 

ressignificação da prática docente; 

 Identificar como processos de escrita colaborativa são 

importantes para a formação continuada de professores, autores e 

blogueiros.  

Essa pesquisa está organizada em quatro capítulos. O primeiro é a 

introdução, o segundo a revisão de literatura, onde se encontra a fundamentação 

teórica sobre autoria na web, e como ela pode contribuir na constituição de 

professores de ciências autores. Outro aspecto discutido no segundo capítulo, diz 

respeito à importância do fenômeno dos blogs para a reflexão e ressignificação da 

prática docente.  
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No terceiro capítulo é apresentado o percurso metodológico, explicitando a 

metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa, a escolha dos sujeitos, bem 

como a justificativa para utilização da Análise Textual Discursiva (ATD), para 

interpretar os resultados e elaborar o metatexto. Por fim, no quarto capítulo, 

discutimos à luz da ATD, a análise dos resultados encontrados através das 

observações das postagens e entrevistas feitas com os professores blogueiros. 

Discutiremos a respeito da construção autoral dos conteúdos postados nos blogs, as 

contribuições dos blogs para a reflexão e ressignificação da prática docente e a 

importância dos processos de escrita colaborativa para a formação continuada de 

professores, autores e blogueiros. 
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2 CARREGANDO... A BUSCA POR FUNDAMENTOS QUE PERMITEM 

COMPREENDER O FENÔMENO DA AUTORIA EM BLOGS 

 

O presente capítulo destina-se a revisão de literatura. No primeiro tópico, 

discutimos como a autoria assumiu novos formatos com a web, e quais as 

implicações na formação do professor de Ciências. No segundo tópico, os blogs são 

apresentados como espaços potencialmente fecundos para a reflexão e 

ressignificação da prática docente.  

 

2.1 Autoria na web: suas potenciais contribuições na construção de 

professores de Ciências autores 

 

2.1.1 A constituição do sujeito autor 

 

O percurso da constituição da autoria e da figura do autor foi se moldando ao 

longo dos anos. A figura “autor” passa por diversas fases até conquistar sua 

autonomia e a coletividade que conhecemos com a internet.  

Segundo Febvre e Martin (1992), a profissão autor nasce após a criação da 

imprensa, antes disso o autor não possuía autonomia e direito sobre suas obras. 

Inicialmente os copistas compravam a obra e podiam reproduzir quantas vezes 

achassem necessário, sem que o autor pudesse interferir ou ganhar alguma 

remuneração pela obra. Nesse período, o autor produzia pelo reconhecimento 

filosófico, ou pela glória inspirado por Deus, como cita Febvre e Martin (1992).  

Na Idade Média, é importante destacar que, a figura do autor possuía 

dependência econômica e a proteção de um nobre, o mecenas (pessoa abastada 

que financiava as obras) do século V ao XV.  Somente após a criação da imprensa 

por Gutemberg no século XV, a figura do autor foi se moldando, ainda assim durante 

muito tempo, o autor não possuía nenhum direito sob sua obra (FEBVRE; MARTIN, 

1992, p. 175).  

Com a Modernidade e a criação da imprensa, veio o fortalecimento do 

pensamento que o ser humano poderia ser autônomo e criar por conta própria. O 

autor já não era mais alguém iluminado por Deus, este agora assume um papel de 

gênio-criador, a inspiração era algo mais subjetivo. Entretanto, a obra agora tomava 

um caráter mais rígido, chega-se a cogitar que o leitor apenas teria a função de 
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receptor solitário, sem nenhum tipo de influência sobre a obra que está lendo 

(MARTINS, 2012). 

Segundo Martins (2012), a dissolução do autor como gênio-criador acontece 

devido a alguns fatores, entre eles é válido citar as ideias de Darwin, com seus 

pensamentos sobre o ser humano unicamente biológico, e a Marx, ao caracterizar 

as questões socioeconômicas acima das questões de autonomia individual. As 

concepções que ajudaram a dissolver o autor como gênio-criador, foram as de 

Roland Barthes e Michael Foucault. Para esses estudiosos, o discurso ou a 

linguagem está acima do sujeito.  

Leitão (2011) salienta que na tese de Barthes intitulada “A morte do autor”, há 

uma destituição do autor como gênio-criador. Para Barthes, houve o 

desaparecimento da figura do autor a partir do século XIX. Ele assegurava que o 

verdadeiro agente da escrita era a linguagem, e não um indivíduo. Se 

acompanharmos as ideias de Barthes, o texto seria o resultado de uma atividade 

impessoal feita de incontáveis referências culturais e sociais, nenhuma delas sendo 

portadoras de originalidade, ou em suas palavras, “o texto é um tecido oriundo de 

mil focos da cultura” (BARTHES, 2004, p. 62). Para ele, o autor “repete” tudo o que 

já foi dito, ou seja, para que o autor nasça é necessário que sua identidade 

desapareça. Ao decretar a morte do autor, Barthes atribui ao leitor a 

responsabilidade da interpretação e sentido da obra.  

Foucault, contemporâneo a Barthes, em seu discurso de 1969, intitulado “O 

que é um autor”, argumenta que a autoria não estava ligada a um único indivíduo. 

Para ele a autoria está mais relacionada à circulação dos discursos. Em oposição à 

concepção, Barthes procurou definir o autor como aquele que faz o discurso 

convergir, que lhe dá unidade e coerência. O autor surge a partir do momento em 

que este pode ser punido pelos seus escritos, ou seja, ao ser passível de punição, 

“na medida em que os discursos se tornaram transgressores” (FOUCAULT, 2001, p. 

47). 

Com isso, defende que o autor não morreu, para além de uma atribuição 

pessoal, do seu ponto de vista, a autoria desempenha um papel na circulação dos 

discursos em uma determinada sociedade. Para pensar esse lugar, Foucault cria o 

conceito de função autor: “A função autor é, assim, característica do modo de 

existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 

sociedade” (FOUCAULT, 2001, p.46). 
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Percebemos que em Barthes e Foucault existe um posto de interseção na 

crítica, quando se refere ao autor como um gênio criador, entretanto pode-se ver a 

diferença em suas concepções. 

 

[...] ao decretar a “morte do autor”, Barthes está tratando do fim de uma 
espécie de instituição literária. O campo de interesse primordial das análises 
de Barthes é a literatura e a figura do autor literário, embora suas 
considerações almejem uma amplitude maior. Já Foucault chega à questão 
da autoria por outra via e se volta não exatamente sobre a figura do autor 
literário, mas sobre o enunciador de um discurso. O interesse de Foucault é 
mais propriamente filosófico, pois se interroga pelas condições históricas de 
possibilidade dos discursos. O autor é, nessa perspectiva, um procedimento 
interno de controle e delimitação do discurso. (ALVES, 2011, p. 3) 

 

 

Percebemos então, que a noção de autor possui uma grande importância no 

âmbito da produção cultural na modernidade e pós-modernidade. O percurso 

histórico na maneira de exercer a autoria foi se moldando, desde a dependência 

econômica e proteção de um nobre do século V ao XV, à criação da imprensa, 

independência econômica ocorrida gradualmente pela valorização do trabalho 

intelectual, as vantagens recebidas - pelo reconhecimento desse trabalho, passando 

pela total (ou parcial) renúncia de vantagens econômicas, e pelo estabelecimento do 

mercado editorial, como no contexto sociocultural que vivemos. 

 

2.1.2 A autoria de professores de Ciências em tempos de hipertexto 

 

Conforme as mudanças da sociedade contemporânea, no que diz respeito às 

questões relacionadas às tecnologias de informação e comunicação, as formas da 

autoria foram se remodelando. A internet possui uma grande parcela de contribuição 

para com os elementos que revolucionaram os conceitos de autor e autoria. O uso 

da web instiga processos de trabalho coletivo, de trocas entre os indivíduos, e de 

construção social de conhecimento. Nesse sentido Martins sugere:  

 

Os processos autorais coletivos, colaborativos e interativos, que têm lugar 
nas redes de comunicação problematizam a noção de autoria em várias 
direções. A produção escrita nesse contexto não é mais referida 
necessariamente a um indivíduo em particular, mas a uma multidão. A 
figura do autor, portanto, como alguém que detém um tipo de talento ou 
conhecimento, um artista ou um especialista, é substituída por uma atuação 
coletiva distribuída em rede, que mistura diversas competências e níveis de 
contribuição. (MARTINS, 2009, p.1) 
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Para Martins (2009), esses novos caminhos que a autoria tem tomado na 

atualidade possuem ligação direta com o hipertexto, texto em formato digital, que de 

certa forma, vai ao encontro das postulações de Barthes: libertando a escrita da 

"tirania do autor" pela facilidade que dá a cada leitor de adicionar, alterar ou 

simplesmente editar outro texto, abrindo possibilidades de uma autoria coletiva, 

interativa e colaborativa. 

Antonio (1998) salienta que na internet existe uma “multiplicidade” de papéis, 

todos podem ser autores, leitores, editores, etc, de modo que, cada papel pode se 

manter subjetivo dependo do instante. Para ele, o ciberespaço permite essa 

subjetividade que amplia as formas de autoria.  

Todas as nossas produções estão relacionadas com o mundo em que nos 

cerca. Sendo assim, discurso e texto encontram-se em uma relação de dependência 

no que se refere à autoria. A autoria em tempos modernos apresenta mais 

complexidades por se tratar, muitas vezes, de autoria em ambiente virtual (online). 

Essa autoria revela outras práticas sociais como a coletividade e a interação. 

Uma das mudanças ocorridas pelo exercício da autoria em ambiente online é 

a dispensa de um mediador para a publicação de textos, vídeos, fotografias, música, 

gêneros responsáveis pela materialização discursiva. Desse modo, destacamos que, 

a autoria por nós defendida nesse trabalho é aquela que corrobora com as ideias de 

Veloso (2014): 

A autoria emerge dos interesses e das intencionalidades, das remixagens, 
das bricolagens, das escolhas, das produções individuais e coletivas, seja 
pelas modificações no aspecto estético e/ou estrutural, seja pelas 
transformações na forma e conteúdo, deixando o professor de ser mero 
usuário para desbravar trilhas e formular proposições, de acordo com o 
contexto e as ocasiões que lhe são próprias. A autoria vai além de realizar 
com as tecnologias digitais o mesmo que se poderia fazer sem elas: como 
utilizar o editor de texto eletrônico para ensinar o be-a-bá ou continuar 
apenas com as práticas de pesquisas na forma tradicional, a qual apenas 
incentiva o copiar/colar, agora com novos suportes. (VELOSO, 2014, p. 27) 

 

A perspectiva da autoria em blogs supera o simples consumo do que está 

disponível em rede e se alicerça na compreensão dos objetos para adequá-los às 

diferentes realidades, apropriando-se deles de modo singular. Em que há 

disponibilidade e ação destinadas à produção, criação, crítica, expressão e iniciativa 

para a proposição de práticas pedagógicas inovadoras. Parte da complexidade da 

autoria na internet recai sobre o fato de que todos os indivíduos dispostos podem ser 
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produtores da linguagem. Assim, todos podem ser autores, leitores e editores, 

tornando a dissociação de cada função impraticável. 

Bakhtin (2003, p. 316) sugere que ver e compreender o autor de uma obra 

significa ver e compreender outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, 

isto é, outro sujeito. Dá-nos subsídio para compreender o autor como um ser coletivo 

e por sua vez social, que possui inúmeras influências do mundo a sua volta, bem 

como de todas as suas experiências intelectuais e cognitivas.  

 

Para Bakthin, o sujeito é uma autoconsciência que se constitui 
reflexivamente pelo reconhecimento do outro no discurso, isto é, um sujeito 
que somente tem existência quando contemplado na intersubjetividade, pois 
é ela que permite contemplar a subjetividade o auto-reconhecimento do 
sujeito pelo reconhecimento do outro. Desse modo, a alteridade condição 
do que é outro, do que é distinto decorre do princípio de que é no 
reconhecimento do outro que os indivíduos se constituem como sujeito. 
(CAVALHEIRO, 2008, p. 79) 
  

 

Para Faraco (2013), Bakthin afirmava que o autor-criador é quem dá forma ao 

conteúdo: ele não apenas registra passivamente os eventos da vida (ele não é um 

estenógrafo desses eventos), mas, a partir de uma certa posição axiológica, recorta-

os e reorganiza-os esteticamente (FARACO, 2013, p. 39), ou seja, além de não ser 

passivo aos acontecimentos, o autor-criador determina a relevância do assunto que 

decide escrever, dando destaque aos que estão intimamente relacionados com suas 

noções de ética e estética. 

Os processos de escrita na web contemporânea podem assumir indícios de 

uma autoria ativa, ligada às transformações sociais, tecnológicas e a construção de 

indivíduos socialmente críticos e reflexivos. Esta nova forma de escrever emerge de 

muitos internautas, a partir de processos criativos que transformam as milhares de 

informações que se tem na rede em conhecimento, transformando-os conforme seus 

atos de criação.  

A relação do professor com a escrita é muito forte. A vida do professor de 

Ciências é cercada de produções discursivas, planos de aulas, textos, exercícios 

que permeiam a prática docente. O professor elabora seus planos de aula levando 

em consideração suas experiências, as suas leituras do mundo, seu conhecimento 

científico, suas conversas com outros colegas e com os próprios alunos. Tudo isso o 

auxilia no processo de elaboração de sua prática docente, todos esses processos 
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são construídos coletivamente, mesmo que aparentemente solitários, há sempre a 

presença do outro em nossa fala e escrita. 

Veloso (2014) salienta que atualmente existe um “clamor” por professores 

autores, isto não significa que esses profissionais devam possuir práticas que nunca 

antes foram realizadas, ao contrário, possam dispor e colocar em prática “próprias 

metodologias e objetos de aprendizagem”. Este professor pode se autorizar, via 

internet, nos variados espaços que a web dispõe, o importante é que ele não seja 

apenas consumidor de informações e metodologias pré-estabelecidas. 

 

2.2 Blogs: espaços para a reflexão e ressignificação da prática docente  
 

As mudanças ocorridas no século XXI abriram caminho para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, a sociedade por sua vez sofreu as 

alterações diretamente nos meios de comunicação, dos quais é possível obter o 

acesso à informação. Com os adventos tecnológicos como a internet, pode-se 

conectar as diferentes partes do mundo em questão de segundos, facilitando 

inúmeros processos da vida humana. Segundo Lévy (1999), as ferramentas digitais 

mudaram não só a forma de pensar das pessoas e seus hábitos no mundo, elas 

mudaram a forma de interação do ser humano com seus pares. 

Nesse sentido Primo (2007) salienta: 

 

A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por 
potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 
informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 
participantes do processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma 
combinação de técnicas informáticas (serviços Web, linguagem Ajax, Web 
syndication, etc.), mas também a um determinado período tecnológico, a um 
conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de 
comunicação mediados pelo computador. (PRIMO, 2007, p. 1) 
 

 

A Web 2.0 tem repercussões sociais importantes, que potencializam 

processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção, circulação de 

informações, de construção social, e de conhecimento apoiada pela informática 

(PRIMO, 2007, p. 1). 

Um excelente exemplo de trabalho coletivo e de produção e circulação de 

informações na web são os blogs, eles são espaços onde se é permitido 

compartilhar ideias e informações, além de serem espaços de criações.  
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Blog é uma abreviação da junção das palavras inglesas web (rede) e log 

(registro). Ou seja, espaços na web onde os usuários podem fazer seus diários 

(HALMANN, 2006, p. 28). Hoje os blogs ou Web logs constituem verdadeiros 

sistemas de  conteúdos postados por um grupo de pessoas, e que são atualizados 

sistematicamente. Desde o seu início, os blogs tiveram as funções paralelas de 

expressar sentimentos e opiniões de seus autores, além de dicas referentes à 

própria Internet (MONTARDO; PASSERINO, 2006, p. 2). 

Apesar da possibilidade de diversas descrições do que é um blog, Amaral; 

Recuero e Montardo (2009) afirmam que são como um artefato cultural que se 

define por quem o cria, sendo um poderoso instrumento de identidade humana. Por 

ser uma criação humana, possui muitas características complexas. Uma delas é o 

seu dinamismo e acesso “descomplicado”, dando possibilidade a qualquer pessoa 

de poder mantê-lo.  

Halmann (2006) destaca:  

 

Uma característica importante do blog é o dinamismo, qualquer indivíduo 
com conceitos mínimos de internet e com vontade de escrita, consegue 
criar seu blog, é crescente o número de autores (blogueiros), que podem 
postar rapidamente acelerando o fluxo das informações, onde o usuário 
“comum” deixa apenas de consumir informações que venham prontas e 
passa a produzir e complementar conteúdos. Isso tudo pode acontecer de 
uma forma bastante dinâmica, refletindo em diversas áreas do 
conhecimento, como o jornalismo, a educação, a produção e a 
disseminação da ciência. (HALMANN, 2006, p. 31) 

 

Em resultado a esse dinamismo, os blogs possibilitam diversas áreas e 

interesses. Alguns são utilizados como diários, onde o blogueiros expõem suas 

experiências cotidianas e abrem espaços para a interação com os leitores. Muitos 

professores mantêm blogs como diários de aula (que não necessariamente são 

atualizados todos os dias, como nos diários manuscritos que estamos habituados), 

em que anotam suas impressões sobre o que vai acontecendo em sua classe, e 

trocam informações e experiências com outros professores.  

Nesse sentido, Amaral, Recuero e Montardo (2009, p. 17) salientam que “os 

blogs se transformam não só em um objeto fundamental de pesquisa para as 

ciências sociais, mas também em um poderoso instrumento pedagógico.”. Assim, as 

autoras reforçam as diversas potencialidades desse espaço, como auxílio na prática 

pedagógica, como espaço de escrita, interação e compartilhamento, tanto para o 

professor quanto para o aluno.  
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A escrita em blogs pode potencializar a reflexão docente, pois além do 

registro escrito, permite a interação e colaboração de outros indivíduos nesse 

exercício. Nesse sentido, Zabalza (2004) discute a reflexão materializada em forma 

de escrita, pois além do distanciamento que ocorre é possível aprender com a 

reflexão.  

Os diários escritos no papel, e seu caráter solitário dão lugar, na atualidade, 

aos blogs, que estão disponíveis a milhares de pessoas, e maximizam 

características como o apoio e o estímulo mútuos. A reflexão é potencializada, pois é 

possível escrever, rever e perceber a interação social através dos comentários. 

 Zeichner (2008) salienta a importância da reflexão ocorrer na coletividade: 

 

 

Existe ainda muito pouca ênfase sobre a reflexão como uma prática social 
que acontece em comunidades de professores que se apoiam mutuamente 
e em que um sustenta o crescimento do outro. Ser desafiado e, ao mesmo 
tempo, apoiado por meio da interação social é importante para ajudar-nos a 
clarificar aquilo que nós acreditamos e para ganharmos coragem para 
perseguir nossas crenças. [...] porém, a ênfase, em muitos lugares, ainda 
continua na reflexão individual dos professores. (ZEICHNER, 2008, p. 543) 
 

 

Schön também traz à discussão esse aspecto quando destaca: “Todo o 

processo tem envolvido uma reflexão coletiva sobre a prática do sistema escolar e 

tem tido grande impacto nos professores” (SCHÖN, 1992, p.88). Um olhar atento 

para esses processos coletivos se faz necessário, pois o professor não é uma ilha, 

ao contrário, ele está em contato em todo tempo com outros professores, com a 

direção da escola, com alunos, pais de alunos, entre outros, exercendo seu papel na 

sociedade, resolvendo problemas e enfrentando muitos dilemas que tornam a 

carreira ainda mais desafiadora.  

Zabalza (2004) refere-se aos “diários” como um recurso para explicitar seus 

dilemas em relação à atuação profissional. Os dilemas são caracterizados pelo autor 

como diversas situações que surgem no ambiente escolar, que podem ser fruto de 

classes heterogêneas e complexas. As interações entre docentes podem gerar 

elementos para além da reflexão. O ato de escrever em blogs pode potencializar a 

elucidação de questões do dia a dia docente, auxilia-lo no vislumbramento de sua 

prática, e poderá dar novos significados à profissão. 
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Entretanto, a reflexão só se dará e será efetiva se o professor estiver disposto 

a fazer tais interlocuções, e com outros construírem esse espaço, trocando saberes 

e experiências. Halmann (2006) salienta as potencialidades dos blogs para a 

reflexão docente: 

 

Os blogs dão espaço para algumas formas de expressão da linguagem, 
com bastante destaque para a escrita, tanto na forma de processo quanto 
na forma de produto. A escrita enquanto processo possibilita um repensar 
do objeto da escrita e a provocação das ideias em um ato de articulação de 
ideias, formulação de questões e respostas, buscando a sistematização da 
ordem mental para uma forma “compreensível” aos olhos dos outros, 
questionando-se sobre os principais problemas, a forma como os temas se 
relacionam e o que pensamos sobre eles. Desta maneira faz-se 
fundamental o registro escrito das elucubrações da reflexão, afinal, é pelo 
exercício da escrita que se questiona sobre os problemas e a forma de 
atuação com eles, como o exercício da prática é exercido, qual nossa 
inserção/repercussão neste contexto. (HALMANN, 2006, p. 121) 
 

Halmann (2006) traz nessa discussão a ideia de que a escrita em blogs pode 

trazer uma consciência dos próprios atos, culminando no entendimento da realidade 

docente estabelecendo uma relação entre a prática e o pensar ligado à profissão. 

Desse modo, podemos então refletir sobre as contribuições que os blogs podem ter 

para a reflexão sobre a prática docente, – professor este que é capaz de refletir 

criticamente sobre sua prática, sendo autônomo e contribuindo tanto socialmente 

quanto profissionalmente para a melhoria da sua comunidade – pois seu espaço 

favorece a escrita e a interação. 

Para Zeichner (2008), o professor reflexivo constrói e reconstrói conhecimento 

sobre a prática a partir de questionamentos, em contraposição àqueles que apenas 

aplicam e reproduz técnicas de ensino. É necessário que o professor aprenda partir 

de suas experiências, e torne-se melhor naquilo que faz ao longo de sua carreira 

docente. Cochran-Smith; Lytle (1993) apud Zeichner (2008) discutem como se 

estabelece a pratica reflexiva:  

 

O movimento da prática reflexiva envolve, à primeira vista, o 
reconhecimento de que os professores devem exercer, juntamente com 
outras pessoas, um papel ativo na formulação dos propósitos e finalidades 
de seu trabalho e de que devem assumir funções de liderança nas reformas 
escolares. A “reflexão” também significa que a produção de conhecimentos 
novos sobre ensino não é papel exclusivo das universidades e o 
reconhecimento de que os professores também têm teorias que podem 
contribuir para o desenvolvimento para um conhecimento de base comum 
sobre boas práticas de ensino. (Cochran-Smith; Lytle, 1993, apud Zeichner 
(2008, p. 539) 
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Mais uma vez nos deparamos com a prática reflexiva realizada na 

coletividade. Os autores salientam que essa prática seja balizada na autonomia do 

professor, que ele possa assumir em seu local de trabalho o papel de liderança nas 

transformações ocorridas na escola. Desse modo, o professor reflexivo também 

pode produzir conhecimento sobre seu fazer docente, contribuindo para sua 

formação. A autoria em blogs tem potencial para proporcionar a reflexão através da 

escrita, leitura e interação.  
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3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 Pesquisa qualitativa: o percurso metodológico 
 

Durante minha vida acadêmica foi fácil perceber através dos estágios e 

projetos de extensão que fiz parte, jovens ligados às mídias digitais, interagindo a 

todo tempo com as inovações tecnológicas. Desse modo, pude notar o quão 

importante seria para o professor ter a oportunidade de atuação no ciberespaço. A 

escrita em blogs pode possuir potencialidades de construção da autonomia por parte 

do professor em seu fazer pedagógico, dando oportunidades de experimentar 

momentos de reflexão e ressignificação de sua prática através do contato com os 

blogs.   

No intuito de compreender como ocorre o fenômeno da autoria de professores 

em blogs, essa pesquisa possui aspectos de uma pesquisa qualitativa.  Para 

Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa possui cinco características: A 

primeira, a fonte dos dados é o ambiente. Para os autores, os pesquisadores 

precisam, para atingir seus objetivos, se inserir e gastar tempo em seus locais de 

pesquisa. Para se fazer uma pesquisa qualitativa é exigido do pesquisador uma 

certa frequência aos locais de estudos.  

A segunda característica da pesquisa qualitativa é o caráter descritivo, ou 

seja, este tipo de pesquisa visa descrever a situação estudada de forma narrativa e 

minuciosa. Os autores apresentam como terceira característica, o interesse do 

pesquisador pelos processos que desencadeiam o fenômeno estudado e não 

apenas pelo produto. Bogdan e Biklen (1994) destacam que essa ênfase no 

processo tem sido bastante útil nas pesquisas educacionais, de forma que 

conseguem estudar e compreender o objeto estudado.  

A quarta característica trata da tendência dos pesquisadores ao analisar os 

dados de forma indutiva. Para o pesquisador qualitativo, o objetivo da pesquisa não 

é confirmar hipóteses pré-determinadas, as abstrações são elaboradas à medida 

que os dados são coletados. A quinta e última característica da pesquisa qualitativa, 

é a forma dos pesquisadores enxergarem o objeto estudado. O pesquisador 

qualitativo está interessado no sentido que as pessoas dão às suas vidas. Segundo 

Psthas (1973) apud Bogdan e Biklen (1994): 
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Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a 
questionar os sujeitos da investigação, com o objetivo de perceber aquilo 
que eles experimentam, o modo como eles interpretam, as suas 
experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em 
que vivem. (PSTHAS, 1973 apud BOGDAN; BIKLEN,1994, p.51) 
 

Para tanto, desenvolvemos a presente pesquisa5 a partir do interesse de 

investigar os fenômenos que ocorrem através da escrita em blogs, analisando suas 

particularidades e riqueza de informações. Tendo em vista a minha inserção na 

blogosfera como autora de um blog, esta pesquisa assume aspectos de uma 

pesquisa netnográfica, este tipo de pesquisa é uma ramificação da pesquisa 

etnográfica que Rebs (2011) descreve da seguinte maneira: 

 

Para os antropólogos a etnografia é considerada mais do que uma 
metodologia de pesquisa ou uma técnica de coleta de dados, mas sim um 
eixo fundador de disciplina. O seu significado terminológico vem do grego, 
onde ethno significa povo, nação e graphein escrever, ou seja, o sentido 
pode ser de uma “descrição sociocultural” de um determinado grupo. Ela se 
centra na compreensão de sociedades a partir de uma descrição densa de 
valores, práticas e culturas. (REBS, 2011, p.78) 
 

A autora sinaliza que a pesquisa etnográfica não visa modificar o local 

estudado, porém o pesquisador pode ser ativo na comunidade em questão. Este 

estudo se concretiza na internet, logo se caracteriza como um estudo netnográfico.  

 

[...] etnografia virtual (ou netnografia) que tem a intenção de abordar as 
mesmas características do método etnográfico (ou seja, estudos de práticas 
sociais, de artefatos que instituem cultura), que volta a atenção para o 
estudo de práticas, interações, usos e apropriações de meios por grupos e 
comunidades situadas no universo virtual, ou seja, no ambiente onde a 
comunicação é mediada pela internet. Entretanto, a netnografia não se 
constitui apenas de uma transposição do método etnográfico utilizado no 
mundo offline para o mundo online. (REBS, 2011, p. 82) 

 

Apesar de ser parte da etnografia, a netnografia possui suas particularidades 

que a diferencia, mas não a separa por completo da pesquisa etnográfica, como cita 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011): 

 

Netnografia ou netnografia virtual modifica a relação espaço temporal e 
apresenta um contexto que é mediado pelas ferramentas, pelos ambientes, 
pelas práticas construídas no ciberespaço. Diferentemente da etnografia 
tradicional, a netnografia não exige a presença física do pesquisador. 
(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p.171) 

 

                                                           
5
 A pesquisa teve início após análise e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, com número de protocolo 28220314.2.0000.5526. 
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Os aspectos da pesquisa netnográfica se concretizam através da minha 

inserção na blogosfera. Nessa perspectiva pude conhecer a Edublogosfera6, 

reconhecida entre os pares como um importante repositório de blogs mantidos por 

professores. Para selecionar os blogs estudados, usamos dois critérios de seleção: 

O primeiro, foram escolhidos somente os blogs com maior relevância para os pares, 

ou seja, aqueles mais acessados e comentados, de acordo com as estatísticas 

fornecidas pela própria Edublogosfera. Como segundo critério, adotamos somente 

aqueles que teciam reflexões sobre a prática docente no ensino de Ciências. 

A priori, todos os professores blogueiros selecionados receberam um e-mail 

convidando-os a participar, e foram apresentados os objetivos da pesquisa 

(APÊNDICE A). Foi utilizada a observação participante, com a inserção da 

pesquisadora no lócus do fenômeno a ser investigado. Para que a observação se 

tornasse possível, fomos guiados por um roteiro de observação, onde foram 

analisadas as características dos sujeitos em questão. 

Ao sinalizarem que participariam da pesquisa, os professores blogueiros 

receberam por email o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B). Ao receberem o TCLE, foi solicitada a assinatura e a devolutiva do 

termo assinado e digitalizado por e-mail. Foi acordado através do TCLE com os 

participantes, que cada um seria identificado, neste trabalho, com a sigla nome de 

tela utilizado por eles próprios, para se identificarem publicamente nos blogs. Foi 

realizada uma observação nos blogs selecionados (APÊNDICE C), durante os 

meses de maio de 2014 à janeiro de 2015. 

  Posteriormente, para fazer com que a investigação fosse possível, foi 

necessária à utilização dos instrumentos para coleta de dados: A observação 

participante e a entrevista. Lüdke e André (2003) afirmam que a observação 

participante é um instrumento valioso, pois, a partir do momento que o observador 

segue in loco as experiências dos sujeitos, pode compreender melhor o objeto 

estudado e entender qual o real valor que os sujeitos da pesquisa atribuem ao objeto 

que está sendo examinado. 

A observação participante foi realizada com base em um Roteiro de 

Observação (APÊNDICE C), as observações foram complementadas por entrevistas 

semi-estruturadas (APÊNDICE D), que possuem um caráter estruturado, mas não 

                                                           
6
 http://www.planetaedublogosfera.com.br/ 
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rígido, e ainda têm caráter mais interativo. Os entrevistados puderam discorrer 

livremente sobre o tema proposto, podendo ocasionar até um aprofundamento de 

questões (LÜDKE; ANDRÉ, 2003). 

Gil define entrevista como:  

 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 
apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com objetivo de 
obtenção dos dados que interessam à investigação.  A entrevista é, 
portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma 
de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a 
outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, 2008, p. 109) 

 

Por se tratar de professores blogueiros, essas entrevistas foram realizadas 

online, o que nos permitiu fazer contato com professores de vários lugares do país. 

As entrevistas foram realizadas via Skype, Facebook e e-mail, softwares que 

possibilitam a comunicação via internet de forma escrita, por mensagem instantânea 

e sem gravação de vídeo.  

 

3.2 Análise dos dados 
 

Para a melhor compreensão dos dados, foi utilizada a análise textual 

discursiva (ATD). Segundo Moraes e Galiazzi (2006), a ATD é um processo de 

análise de dados que se baseia em algumas fases de estudo, a primeira é a 

unitarização. Nela, os textos são separados em unidades de significado, assim em 

um movimento de desconstrução do texto chegamos a unidades de sentido.  

Nessa pesquisa, essa fase foi marcada pela leitura e desconstrução das 

entrevistas e postagens, que resultaram nas seguintes unidades de sentido: 

Importância da Ciência, Formação continuada, Docência, Autoria, Autor, Blogs, 

Reflexão, Interação, Ressignificação da prática docente, Formação docente em 

Blogs, Escrita, Colaboração, Divulgação e Comunicação.  

Posteriormente, foi realizada a articulação de significados semelhantes em 

um processo denominado de categorização. Neste processo, reúnem-se as 

unidades de significado semelhantes, o que gerou as seguintes categorias de 

análise: a) O processo de construção autoral dos conteúdos postados nos blogs; b) 

Contribuições do blog para a reflexão e ressignificação da prática docente; c) 

Processos de escrita colaborativa, que são importantes para a formação continuada 

de professores, autores e blogueiros. 
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Por fim, como o quarto passo, chegamos à comunicação, ou seja, a 

preparação do metatexto. Através da ATD, foi possível fazer um movimento intenso 

de interpretação e produção de argumentos para a compreensão das entrevistas e 

postagens, produzindo como resultado final textos descritivos e interpretativos 

(metatextos) acerca das categorias temáticas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os dados obtidos com o 

desenvolvimento da pesquisa. Nele, discutiremos como a observação foi realizada, e 

quais foram as compreensões do tema estudado.  

A priori, discutiremos como esses blogs se encontram na blogosfera 

destacando características como seus endereços, blogueiros, ano de criação. 

Salientamos que cada professor blogueiro foi identificado com uma sigla que 

corresponde ao nome pelo qual o mesmo se identifica em seu blog. Esta decisão 

tem o intuito de deixar o texto mais fluido. 

Posteriormente, discutiremos à luz da Análise Textual Discursiva, as 

postagens e entrevistas, a fim de chegar a uma compreensão do tema estudado.  

 

4.1 Conhecendo o campo da pesquisa 

 

Este tópico seguirá o roteiro de observação do APÊNDICE C (Quadro 1). 

Nele, objetivamos conhecer os sujeitos da pesquisa e seus blogs, para começar a 

compreender quem são esses professores autores, quais suas formações, e tempo 

na web como blogueiros.  

 

Figura 1- Quadro de Roteiro de Observação 

 
Captura de tela do blog. 
Quem é o autor do blog? (Formação, quanto tempo de 
docência) 
Ano de abertura da conta. 
Assuntos (Tag) mais acessados. 
Frequência de postagens 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Abaixo, a Tabela 1 apresenta os principais dados e siglas para melhor 

visualização. 
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Figura 2- Tabela de apresentação dos blogs 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

4.1.1 Um olhar sobre os blogs 

 

Começamos a observação pelo blog Dicas de Ciências, criado em 2007, de 

autoria da professora Andrea Barreto (AB) (assim identificada no próprio blog), 47 

anos, formada em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura plena, com 

especialização em botânica. O blog, segundo sua descrição na tela inicial, é 

destinado a alunos do ensino fundamental, médio e interessados em Ciências. 

Conforme o WordPress.com 7, em 2014 este blog foi visitado cerca de 

79.0008 vezes, com um média de 3 postagens por semana. O artigo mais visitado 

em 2014 foi “Diferenças entre Células Animal e Vegetal”, com cerca de 4.995 visitas. 

A figura 3 indica a página inicial do Dicas de Ciências.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Wikipédia: WordPress é um aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo para web, escrito 

em PHP com banco de dadosMySQL, voltado principalmente para a criação de blogs via web. Essa é 

uma das ferramentas mais famosas na criação de blogs disputando diretamente com o serviço 

do Google chamado Blogger. No entanto, o WordPress é adotado por aqueles que queiram um blog 

mais profissional e com maiores recursos diferenciais. 
8
 http://dicasdeciencias.com/2014/annual-report/ 

Nome 
do Blog Link 

Professor 
Blogueiro Sigla 

 Área de 
Formação Desde  

Dicas de 
Ciências http://dicasdeciencias.com/ Andrea Barreto  AB 

Ciências 
Biológicas 2006 

Diário do 
professor http://www.diariodoprofessor.com/ Declev Renier DR 

Ciências 
Biológicas 2009 

Diário de 
Biologia http://diariodebiologia.com/ Karlla Patrícia KP 

Ciências 
Biológicas 2007 

Ciências 
Agora http://ciencisagora.blogspot.com.br/ Rosan SV RS 

Ciências 
Biológicas  2009 

BBB-
Blog 

Biológico 
Brasil 

http://bbb-blog-biologico-
brasil.blogspot.com.br/  Márcio Costa MC 

Ciências 
Biológicas 2008 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
http://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://dicasdeciencias.com/
http://www.diariodoprofessor.com/
http://diariodebiologia.com/
http://ciencisagora.blogspot.com.br/
http://bbb-blog-biologico-brasil.blogspot.com.br/
http://bbb-blog-biologico-brasil.blogspot.com.br/
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Figura 3- Tela inicial do blog Dicas de Ciências  

 

                                     Fonte: Elaboração própria 

 

Como motivação para criar o blog, a professora AB relata que percebeu a 

necesidade de inserção na web. Segundo ela, a atitude reverberou até a sala de 

aula, como conta: 

 

Vi que eu não poderia ser o centro da aula. O saber não estava só comigo. 
Percebi que o aluno tem que ser o autor do seu saber. Isso é lindo na teoria, 
mas na prática... Usando o blog consigo isso. Meu aluno se tornou 
autônomo.  
Em 1999, meu público mudou. Tinha um monte de alunos totalmente 
desinteressados em ouvir, e queriam interagir. Por meio do Orkut, em 2005, 
percebi que alguns alunos tinham blogs e vi naquele meio um jeito de faze-
los se interessar mais. Fiz um blog em 2006, que deu "samba"! Minhas 
aulas mudaram e o interessante reapareceu. (AB) 
 

 

O professor Declev Reynier (DR), biólogo, doutor em Ciências, criou em 2009 

o blog Diário do professor, com a intenção diferente da professora AB. Em seu blog, 

o DR relata os dilemas diários em sala de aula, discute a relação entre sociedade e 

meio ambiente, entre outros assuntos.  Atualmente o seu blog possui frequência de 

1(uma) postagem por semana, figura 4. 
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Figura 4-  Tela inicial do blog Diário do Professor 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o intuito diferente do professor DR, a figura 5 indica a página inicial do 

blog  Diário de Biologia, de autoria da professora Karlla Patrícia (KP), bióloga com 

licenciatura e bacharelado, concluído em 2006, mestrado (concluído em 2009) e 

doutorado (concluído em 2013).  

O Diário de Biologia foi criado em 2007, e possui mais de 1 milhão e 200 

visitas por mês.  Além de todos os tipos de conteúdos relacionados à Ciência, o 

Diário de Biologia também se propõe a fazer discussões sobre a formação inicial e 

continuada de professores de Ciências.  

 

Figura 5- Tela inicial do blog Diário de Biologia 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O blog Ciências Agora, figura 6, indica sua página inicial, de autoria da 

professora Rosan SV (RSV), com  licenciatura e bacharelado, concluído em 2000. O 

blog foi criado em 2009, com intuito de divulgação da ciência. A frequência de 

postagens é de uma postagem por semana. RSV relata quais foram suas 

motivações para criar o Ciências Agora: 

 

Sempre fui ligada às tecnologias e comecei a perceber o crescente aumento 
desses grupos de informações, muitos ligados à educação. Mas o que me 
levou a me interessar em construir um, foi o pedido de ajuda de uma escola 
onde dei aula, que recebeu como projeto da secretaria de educação local, a 
construção de um blog para exposição dos trabalhos educacionais da 
escola, e onde os alunos pudessem expor suas produções.  Nesse 
momento, fui convidada a colaborar com a construção do Layout do blog, 
onde tive que estudar todo o processo da estrutura de montagem de um 
blog e suas ferramentas dentro do sistema blogger do Google. Gostei tanto 
que pensei em criar um para mim experimental, para ver o alcance de um 
canal de comunicação, assim como fonte de consulta de informações. 
(RSV) 

 

Figura 6- Tela inicial do blog Ciências Agora 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

RSV não foi a única que teve contato com blogs através da escola em que 

trabalhava,  o professor Márcio Costa do “BBB - Blog Biológico Brasil”, teve uma 

experiência parecida e nos conta: 

 

No início, foi um trabalho da faculdade sobre a informática, e logo após 
assisti uma palestra online sobre o uso da web como ferramenta 
pedagógica. Existe um blog de uma Professora que trata do assunto, incluí 
esta informação no meu blog. (MC) 
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Assim, Márcio Costa (MC), biólogo formado em 2009, criou o BBB - Blog 

Biológico Brasil em 2008.  Com frequência de uma postagem por mês, seu blog 

possui o interesse de discutir e trocar informação sobre Biologia e Educação. 

 

Figura 7- Tela  inicial do blog BBB- Blog Biológico Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Deste modo, concluímos a observação dos blogs. Neste momento temos 

elementos para passar para o próximo tópico ao qual analisaremos, à luz da ATD, 

as postagens e entrevistas dos autores dos blogs. 

 

4.2 Análise das postagens e entrevistas 
 

A fim de subsidiar as análises deste trabalho, neste tópico serão 

apresentadas e discutidas as postagens e entrevistas, nas quais conseguimos 

perceber assuntos ligados a: como a autoria em blogs promove a reflexão e 

ressignificação da prática docente.   

 

4.2.1 Construção autoral dos conteúdos postados nos blogs 

 

É importante para o professor que ele busque novas práticas, que o 

impulsione à descoberta de novos caminhos para melhorar suas aulas. Demo 
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(2008), salienta que, quando não se instiga o professor para que ele tenha práticas 

autorais, ao contrário, apenas reproduz o que está nos livros didáticos, jamais 

teremos professores autores. Assim se cria um déficit de cidadãos que não 

conseguem pensar e intervir, fazer escolhas e tomar decisões.  

O conteúdo postado, e os relatos dados nas entrevistas dos professores 

blogueiros trazem indícios de como o processo autoral está ocorrendo. Escrever em 

blogs exige um intenso movimento de busca e reflexão sobre o conteúdo a ser 

divulgado, ocasionando uma busca por novos assuntos e, até mesmo, um olhar 

mais crítico sobre os acontecimentos do cotidiano em sala de aula.  

Os professores blogueiros tecem dia a dia sua autoria, posicionando-se como 

sujeitos críticos e reflexivos. A autoria discutida nessa pesquisa traz à tona, 

principalmente, a percepção de Bakthin (2010), que se baseia num caráter dialógico, 

social e interativo, o que corrobora com a interatividade em rede.  

Com isso percebemos dois vieses motivacionais para a escrita em blog. Eles 

serão discutidos nos tópicos a seguir. 

 

4.2.1.1 A escrita motivada para dividir com seus pares as experiências do cotidiano 

 

Conseguimos compreender os passos desse processo de autoria com a 

postagem da professora AB do Blog Dicas de Ciências, figura 8, post publicado em 6 

de setembro, de 2014, ao responder um e-mail de uma leitora que se intitula, 

professora iniciante.  

A construção da postagem se dá como resposta ao e-mail recebido. A 

professora AB destaca aspectos da docência inerentes à sala de aula. AB elabora 

um processo de autoria baseado em seus dilemas e história de vida docente, dando 

ideias à professora iniciante de como proceder com uma turma, considerada por ela, 

“difícil”. 
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Figura 8 - Postagem Dicas de Ciências 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A professora AB não expõe uma receita pronta para uma aula “nota 10”. “Meu 

problema é que não tenho receita de bolo”, ao contrário, reflete sobre o que poderia 

dar certo, expõe seus conhecimentos adquiridos com a experiência dos anos 

lecionando, e assim constrói um pensamento sobre o assunto. Vale destacar parte 

do texto da professora AB:  

 

Por outro lado, promova o uso dos smarts em determinada aula. Vou lhe 
contar um caso: estava explicando sobre Classificação de Seres Vivos no 7º 
ano, e usei meu exemplo do Kakapo. Se eu falo que vi um documentário 
sobre o Kakapo, o que vocês me diriam? - falava pros meninos. Eles 
fizeram aquela cara: “de que diabos ela está falando?”. Expliquei que o 
Kakapo era uma ave, e que por essa classificação dava pra tirar algumas 
características do bicho. Mas os alunos continuavam a querer mais 
características da ave, e por mais que eu descrevesse não dava conta. Até 
que um menino me falou: “posso usar o celular para ver o bicho?”. Combinei 
com eles que por um tempo deixaria eles buscarem imagens do Kakapo. 
Foi uma animação só. (AB) 

 

 

A postagem nos mostra o quanto a elaboração do texto para o blog pode 

estar ligado às experiências em sala. Processo semelhante também ocorre na fala 

do professor DR.  

Sim, sou autor. São artigos que saem de minha cabeça, da minha mente 
perigosa... (risos). 



38 
 

São meus anseios, minhas angústias, minhas experiências... (DR) 
 
Acho, isso pode. Me faz refletir até pelo fato de eu me obrigar a refletir pra 
poder escrever. É um ciclo: eu tenho um blog, tenho que ter conteúdo, 
então me obrigo a pensar pra fazer conteúdo e este conteúdo me faz estar 
em contato com outras pessoas etc. (DR) 

 

 

Essas considerações do professor DR são importantes à medida que 

pensamos como a autoria ocorre. Qual “gatilho” é disparado para que ocorra a 

escrita em blogs? Podemos compreender esses aspectos com a fala do professor 

sobre “a necessidade de expor seus anseios”, ou seja, onde ele quer chegar durante 

a aula; outras vezes são angústias que permeiam a profissão e podem se tornar a 

motivação. É necessário pontuar que nos casos de ambos (AB e DR), o resultado da 

escrita foi a interatividade com outros professores blogueiros, ou não.  

Veloso (2014) faz considerações importantes a respeito da produção e troca 

de conhecimento que a web proporciona. A autora traz elementos como a 

criatividade e compartilhamento, que contribuem para a autoria docente, assim como 

a prática desses elementos podem ampliar a visão de mundo do professor. Vemos 

que AB e DR não se detiveram apenas no livro didático ou na lousa, eles lançam 

mão do recurso tecnológico para enriquecer sua prática.  

Neste sentido Veloso (2014) afirma: 

 

Esse processo criativo de produção e compartilhamento de conhecimentos, 
que requer elementos da cultura, mas que também contribui para a sua 
transformação, é o constituinte da autoria. É a atividade do sujeito que, ao 
dar sentido às informações, transforma-as, construindo conhecimento. 
(VELOSO, 2014, p. 67) 

  

A figura 9 corresponde a um post publicado em 9 de março de 2014. Nele, o 

professor DR dá sentido às suas inquietações de forma ampla e complexa sobre a 

violência e a educação. Vejamos: 
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Figura 9 - Postagem Diário do Professor 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No hipertexto, é perceptível a construção de uma argumentação sobre o 

assunto explorado. Os argumentos partem de uma situação que é inquietante para o 

professor. A inquietação faz com que ele reflita e se mova para um processo autoral 

de organização de informações e classificação delas. Nesse texto, é claro o uso de 

diversos elementos que estão disponíveis na web como links para outros blogs, 

notícias, vídeos e imagens, o que enriquece o texto e o deixa mais atrativo para o 

leitor.  

O professor blogueiro constrói, ao longo de seu post, argumentos para expor 

os inúmeros equívocos que, em sua opinião, o Estado e a sociedade cometem para 

tratar da violência na escola. Podemos ver neste trecho: 

 

A notícia é tão bizarra, que eu teria um livro para escrever. Mas vou tentar 
ser sucinto e colocar meus pontos de vista justamente como “pontos”, pra 
ficar mais fácil e menos enfadonho. 
1 – Paz sem voz não é paz, é medo; 
2 – A violência está fora, mas adentra a escola por sujeitos que vivem fora 
(óbvio, não?); 
3 – A paz e ordem mantidas com repressão e medo, não existem de fato. 
Uma vez cessada a repressão e medo, voltaria a violência; 
4 – A repressão dentro da escola os fará não serem violentos lá fora? Eu 
acho que não. Neste caso, acho até que podem ficar ainda mais; 
5 – A polícia militar, que administra as escolas para conter a violência, é a 
instituição mais violenta do Brasil. E a polícia militar de Goiás não foge à 
regra. 

Ups! Quanto a esta questão, olha a contradição: colocar a polícia 
militar, a instituição MAIS VIOLENTA do Brasil, para acabar com a 
violência dentro das escolas! (DR) 
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Torna-se claro nessa publicação um pensamento crítico-reflexivo a partir da 

exposição do tema. Sendo assim, a publicação além de ser “carregada” de 

informações de sua autoria, vemos que além de suas próprias convicções, o seu 

argumento também está imbricado de concepções de outros (BAKTHIN, 2003). 

Vemos a autoria pelos posts e entrevistas, como algo elaborado a partir das 

experiências vividas no dia a dia. Cada experiência, seja ela bem sucedida ou não, é 

válida e publicizada pelo professor blogueiro. Para isso, é necessário que o 

professor esteja atento à sua prática e, principalmente, disposto a socializá-la, 

sabendo e assumindo a proporção que a internet pode trazer àquele post. Desse 

modo, o professor autor se expõe “autorizando-se”, sem medo de que sua prática 

seja questionada. Como resultado, constrói sua autoria e uma rede de 

compartilhamento com outros professores blogueiros, ou não.  

 

4.2.1.2 A escrita motivada para divulgação científica 

 

Atualmente, é frequente ações de divulgação e popularização da Ciência no 

Brasil. Esse assunto tem sido bastante debatido, pois para os estudiosos a 

expansão da internet contribui para o acesso a conteúdos variados. Com isso, 

gerou-se uma preocupação no âmbito de fazer com que a divulgação possa 

proporcionar a reflexão da sociedade sobre Ciência e Tecnologia. É esse o objetivo 

mais abrangente da divulgação científica – “promover o entendimento e a reflexão 

crítica acerca dos conteúdos divulgados” (PORTO; MORAES, 2009; TONIAZZO; 

ROSA, 2012). 

Além de se dedicarem a refletir sobre a prática docente, alguns blogs 

estudados também fazem parte do movimento de divulgação científica, e constroem 

caminhos para o compartilhamento de informações de uma forma consistente para 

seus leitores.  

Para Bakhtin (2010), para ser autor não é necessário que o conteúdo seja 

inédito. Podemos então, vislumbrar a autoria construída na web cercada de 

complexidade, autonomia e colaboração. Com os blogs analisados, notou-se que, de 

fato, está ocorrendo uma divulgação da ciência no ciberespaço.  

Percebemos então, que muitas vezes a escrita se dá quando o professor vê-

se em meio a uma dúvida de um aluno, e na tentativa de elucida-la, elabora a 
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postagem, ou mesmo da própria necessidade de discutir sobre um assunto de seu 

interesse. Vemos a confirmação desses aspectos relatados pelos professores 

blogueiros: 

 

Autoria para mim, é quando vc é responsável por algum feito. Quando vc 
cria. (KP) 
Olha, me considero uma das autoras (responsável) da divulgação cientifica 
na internet, quando comecei com o blog, não existia nada parecido... Hoje 
temos muitos bons blogs de informação cientifica. (KP) 
 
Sim,  vejo que mesmo sendo um blog de matérias já divulgadas em alguns 
meios científicos, o fato de trazer isso como um canal de pesquisa para os 
meus alunos e um público que muitas vezes não tem acesso a essas 
informações é uma ação transformadora, até porque interligo as postagens 
no blog com a minha conta nas redes sociais, o que expande a rede de 
pessoas que receberam as informações. (RSV) 

 

 

Tais declarações refletem como esses professores compreendem autoria 

atrelada a escrita em blogs. Para a professora KP, o autor é o criador da obra e 

considera seu blog como um importante veículo de divulgação cientifica. Segundo 

sua fala, ela é uma das percussoras do movimento de escrita em blogs, o que 

permite mais de um milhão e duzentos mil acessos por mês, e um conteúdo 

altamente diversificado que atrai o leitor, tanto professores quanto alunos.  

A professora RSV, mesmo postando conteúdos já divulgados, como relata, 

considera a sua ação importante, pois, a linguagem de seus textos não são tão 

formais quanto a de uma artigo científico, esta característica diversifica e expande a 

rede de leitores.  Vejamos a figura 10, uma postagem da professora RSV: 
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Figura 10 – Postagem Ciências Agora 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

A postagem (figura 10) acima, do dia 21 de abril de 2015, é motivada pela 

discussão de um assunto popular. Com o título “Cientistas brasileiros sugerem usar 

o açafrão contra o mosquito da dengue”, traz o conteúdo de um artigo científico para 

o blog, trazendo uma discussão sobre a dengue, doença que afeta boa parte do país 

no verão. Salientamos que a linguagem acessível utilizada nos blogs não é o único 

atrativo para o leitor. Notamos as inúmeras possibilidades de leituras, o que 

certamente tornará a leitura mais atrativa. Toniazzo; Rosa (2012), comentam sobre 

tais possibilidades: 

 

Diante da avalanche de opções em termos de comunicação online às quais 
estamos expostos diariamente, os blogs aparecem como espaços livres à 
autoria e coautoria, e apresentam, por meio de seus hipertextos, caminhos 
diversos para que o usuário escolha por qual labirinto ciberespacial ele quer 
adentrar. (TONIAZZO; ROSA, 2012, p. 293) 

 

No caminho de autoria do hipertexto, mesmo que sendo de divulgação 

científica, são inúmeras as possibilidades de elaboração para o autor, como vemos 

na postagem da professora AB, figura 11. A construção autoral da blogueira, parte 

da reflexão sobre alimentos transgênicos, com o post de título: “Retirada de aviso de 

transgênicos”, do dia 03 de maio de 2015. A postagem discute, lançando mão de 

recursos (charge e link para outro hipertexto), a retirada dos símbolos de transgenia 
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nos rótulos de produtos geneticamente modificados (OGM), que são destinados a 

consumo humano. Vemos a capacidade de se autorizar, mesmo com um assunto 

que já está em rede, tornando-o assim um texto com o cunho crítico, e que reflete 

sobre o andamento da questão na sociedade.   

 

Figura 11 - Postagem Dicas Ciências 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A divulgação científica traz novas possibilidades de construção autoral por 

possibilitar ao blogueiro a busca por novos conhecimentos, corroborando com isso a 

fala do professor MC. Para ele: 

 

A busca constante de novos assuntos, e a pesquisa de verificação da 
autenticidade das informações coletadas, implica em novos estudos, novos 
conhecimentos e a construção de novos saberes. Sim a relevância é nítida. 
(MC) 

 

 

Todo conteúdo postado nos blogs pode tomar grandes proporções, o que 

requer mais cuidados por parte dos blogueiros em sua elaboração. Notamos 

também que todos os textos analisados possuem referência à fonte, de onde foi 

retirado ou inspirado, característica que nos mostra a ética de não “esquecer”, algo 

muitas vezes desprezado no conteúdo em rede. Por fim, compreendemos que 
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escrever em blogs significa ressignificar conteúdos, colocando em prática uma 

autoria legítima e cercada de complexidade. 

4.2.2 As contribuições do blog para a reflexão e ressignificação da prática 

docente 
 

 

É notório que os blogs representam um fenômeno social importante para o 

ensino e formação continuada de professores, eles podem dar chances aos 

educadores para discussão de seus pensamentos de forma democrática e 

colaborativa. Os processos reflexivos em blogs são facilitados por publicar, comentar 

e republicar em qualquer outro momento. Essa dinâmica acaba por gerar a 

construção e troca de conhecimentos com o outro e consigo mesmo. As reflexões 

dos professores partem de vivências anteriores, de seus anseios quanto à prática, e 

de suas buscas, por entender como ocorre a aprendizagem. Nesse contexto, o 

seguinte trecho do professor DR relata: 

 

Eu montei o blog porque achei que tinha muita coisa pra contar. Minha ideia 

inicial era justamente isso: contar meu dia a dia. Mas acabou indo para 

além, virou um local de reflexões e de ajuda a outros. Aconteciam muitas 

coisas comigo em sala, e dentro das escolas, e gostaria que as pessoas 

soubessem [...] Então, pra contar estas histórias que montei o blog. Eu não 

sei se o blog me ajuda na minha prática docente... me ajuda a desabafar. 

Mas sei que ajuda a muita gente, pelos comentários que recebo. Isso tem 

valido a pena também. (DR) 

 

A ideia inicial do professor era contar seus dilemas diários, mas o blog 

assumiu um caráter de espaço para reflexão, no qual o professor se vê à vontade 

para desabafar, e tem percebido, através dos comentários, que tem ajudado muitos 

professores que enfrentam situações semelhantes. Na figura 12, podemos perceber 

que o professor DR, em uma postagem, relata os dilemas que enfrenta nas salas de 

aula em que leciona. 
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Figura 12 – Postagem DR 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na postagem, o professor blogueiro DR reflete a respeito das dificuldades 

encontradas em uma sala de aula do ensino público. Para ele, externar suas 

frustrações pode de alguma forma ajuda-lo como profissional, e não fazê-lo desistir. 

O professor sugere que devemos trabalhar, investir numa escola melhor e que dê 

resultados. Para Zeichner (2003), o ensino reflexivo sugere que os professores 

sejam críticos e desenvolvam suas teorias baseados em sua prática docente, à 

medida que refletirem acerca de sua forma de ensinar, e das condições sociais que 

modelam suas práticas educativas, ao invés de refletirem apenas sobre a aplicação 

das teorias pré-formatadas fora da sala de aula. 

Uma mudança na prática educativa que gera melhorias no ensino é cercada 

pela reflexão de professores. O exercício da reflexão faz com que, os professores 

assumam postura autônoma em relação aos dilemas enfrentados em sala, tornando-

os capazes de discernir quais são as sugestões que eles devem aceitar ou rejeitar 

sobre suas práticas, e os capacita a tomar decisões (NÓVOA, 1993; ZEICHNER, 

2003) 
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Poder escrever suas reflexões em blogs faz toda a diferença. Halmann (2006) 

afirma que os blogs são potencialmente importantes na construção de “prática 

reflexiva partilhada”, tendo em vista que eles dão subsídio para repensar práticas 

antigas e se aprofundar no mundo dos educandos. É possível perceber que, para os 

professores blogueiros, a interação ocorre quando um post motiva outros internautas 

a refletirem e comentarem sobre o assunto. A interação não é apenas um medidor 

de acessos ao blog, pode ser considerado também como um poderoso instrumento 

para a reflexão compartilhada, tendo em vista que esses professores possuem 

acesso de diferentes lugares do país, com um misto de realidades e conflitos diários, 

o que enriquecem ainda mais a interação em blogs.  

Nesse sentido, observamos a postagem da professora blogueira AB. Ao 

escrever sobre um curso que está participando, faz um chamado aos professores 

leitores do blog a compartilhar suas práticas.  

 

Figura 13: Postagem AB 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A escrita em blogs caminha para um compartilhamento de práticas, 

resultando muitas vezes na ressignificação da prática docente. O professor blogueiro 

se reinventa, pois passa a notar que o ensino precisa ser dinâmico, ao passo que a 

formação precisa estar caminhando para a modernização. Observamos claramente 

nas falas dos professores blogueiros: 
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Tenho 21 anos de sala de aula. Mudei muito. O processo de ensino antes 
partia sempre de mim. Eu que dizia como e com que velocidade daria a 
aula. Agora, a turma me pede pra colocar isto ou aquele conteúdo no Blog. 
Faço aulas invertidas; onde o aluno chega em sala já com algum 
conhecimento. Isso era impensável há 21 anos. (AB) 
 
Sim, noto, pois me abriu a mente para novos campos que ainda não havia 
percebido, e para o entendimento do processo de transformação que a 
educação vem passando em fase das inovações tecnologias, e como o 
aluno é bombardeado por milhares de informações diariamente. Se o 
professor não se apropria dessas ferramentas, não demorará, sentirá muita 
dificuldade de atingir a atenção do aluno na sua aula. (RSV) 
 
Com certeza achei uma das melhores ferramentas para o cenário em que 
vivemos, onde os jovens dependem muito da informática, você fala a língua 
deles. (MC) 

 

Notamos também a ressignificação na seguinte postagem, através de suas 

experiências com a tecnologia e com a escrita em blogs a professora AB percebe 

que o uso do aparelho celular nas aulas pode não ser tão danoso como alguns 

professores pensam, e supera este paradigma, imposto para muitos professores. 

Através da experiência, a professora AB consegue perceber as formas que o uso 

das tecnologias podem proporcionar, dando novos sentidos à sua prática. Vejamos a 

figura 14: 

 
 

Figura 14- Postagem AB 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, não podemos ter uma concepção ingênua de que os blogs suprem 

toda a carência de reflexão e ressignificação da prática. Entretanto, podemos 
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vislumbrar a importância dos blogs para a formação continuada e reflexão destes 

professores, como blogueiros/professores conscientes de seu papel não só na 

docência, mas como cidadãos compromissados com sua profissão, e o blog por, sua 

vez, é para eles um local de reflexões, e de ajuda para outros professores.  

 

4.2.3 A importância dos processos de escrita colaborativa para a formação 

continuada de professores, autores e blogueiros. 

 

Para o professor, o trabalho coletivo é muito importante. Com seus pares eles 

conseguem externar suas angustias e, muitas vezes, produzir práticas que 

contribuem para o dia a dia na escola. Entretanto, frequentemente encontram seus 

colegas de profissão, apenas em cursos de formação. Através dos blogs analisados, 

identificamos que o trabalho coletivo também pode acontecer em rede, facilitando e 

ampliando os contatos de quem os utilizam.  

Bembem e Costa (2013), afirmam que o desenvolvimento de parcerias na 

web permitiu a ampliação da internet. Isso é resultado da construção e intercâmbio 

de informações, novas formas de acesso e compartilhamento de conhecimentos 

com o auxílio do computador.  

Lévy (2003) denomina de inteligência coletiva toda e qualquer conhecimento 

construído em rede. E este, por sua vez, precisa ser distribuído entre todos os 

indivíduos, e não pode privilegiar uns em detrimento de outros. Desse modo, vemos 

o que os professores blogueiros pensam da escrita colaborativa: 

 

Ele (O BLOG) trouxe pra minha vida profissional uma certa exposição que 
eu não teria sem ele. As pessoas me "acham" mais fácil - assim como você 
me achou, outros o fazem. Então, desta forma, tenho, com ele, 
oportunidades de conversar com pessoas, trocar ideias, expor ideias, etc. 
Neste caso, sim, ajuda em minha formação. (DR) 
 
Claro. Temos uma troca via Twitter e Face super legal. Em que outra época 
poderia conversar com Prof de outros lugares? É bem enriquecedor. Me faz 
pensar no que faço, como faço e porque faço! (AB) 
 
Meus amigos Blogueiros me enviam os links dos posts deles. Leio e vejo 
como isso pode funcionar ou não na minha realidade. As vezes, percebo 
que faço o que eles propõem. De qualquer forma, trocamos ideias. Isso é 
muito rico. (AB) 
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Percebemos com as falas, que as redes de comunicação se formam à medida 

que um professor pode “achar” o outro através do blog. Essa dinâmica, segundo os 

professores blogueiros, pode contribuir para a formação continuada. É enriquecedor, 

pois conseguem falar com professores de toda parte do mundo, existe uma troca de 

informações sobre a prática, e ainda gera uma riqueza de pensamentos, resultando 

na construção do conhecimento coletivo. 

O diálogo entre professores reverbera nos comentários, resgatando ou 

construindo novas autorias, escritas colaborativas, e outros pontos de vista ao texto, 

como vemos abaixo na figura 15.  

 

Figura 15- Comentários na postagem da AB 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O recurso dos comentários possibilita mais interatividade ao leitor. Ao se 

construir um blog, é dada a opção ao blogueiro de abrir seus posts, ou não, para 

comentários. Pimentel (2013) discorre sobre as potencialidades dos comentários 

quando diz: 

 

A ferramenta de construção do blog conta com um recurso que possibilita a 
escrita de textos por qualquer pessoa que o acesse, comumente 
denominada de “comentários”. Janelas que se abrem para que o leitor-
navegante se manifeste, comentando o texto original do blogueiro, o que 
traz um caráter de conversa, permitindo a troca de informações e a 
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interação entre os participantes dessa comunidade criada pelo blog. 
(PIMENTEL, 2013, p. 74) 

  
 

Mais uma vez é possível demonstrar a possibilidade de escrita colaborativa 

em blogs, quando o leitor passa a ser coautor do texto, podendo interagir e auxiliar 

na reconstrução do hipertexto, na tentativa de elucidar dúvidas de outros leitores, 

contribuindo assim para a ampliação da interação e colaboração.  

A figura 16 corresponde a um post publicado em 3 de abril de 2011. Neste 

post, a professora blogueira KP disserta sobre “Como é cursar uma faculdade de 

Ciências Biológicas”. 

 
 

Figura 16 – Postagem KP 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esse texto traz elementos importantes para constituir um hipertexto rico em 

informações, com imagens e fotografias. Esse post em especial, apresentou um 

número expressivo de comentários, pouco mais de 60, o que reforça a 

potencialidade do recurso “comentários”, e enriquece a colaboração, a reflexão e o 

compartilhamento de saberes entre leitores e blogueiros.   

Pode-se notar nas imagens 17 e 18, a seguir.  
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Figura 17 - Comentários KP 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 18 – Comentários KP 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Salientamos a importância da inteligência coletiva, todos os indivíduos 

possuem saberes a serem compartilhados contribuindo, assim, para o crescimento 

de grupo. Para Lévy (2003, p. 28), a inteligência coletiva é “uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 

que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Sobre a importância da 

colaboração, Toniazzo e Rosa (2012) destacam: 

 

A autoria em blogs não está restrita apenas aos posts de seus “autores”, 
mas esta se estende também aos comentários que os textos recebem, ou 
seja, às colaborações. O leitor, ao decidir os caminhos hipertextuais que irá 
traçar, define como a informação será absorvida e ao postar seu feedback, 
acaba, por consequência, dando continuidade ao texto inicial (do post), 
tornando-se coautor. (TONIAZZO; ROSA, 2012. p 301)   

 

A estrutura não-linear que o hipertexto assume na web, em que seu leitor 

transforma-se em autor, contribuindo para a formação do texto digital, bem como 

para a reflexão coletiva. O leitor assume um papel mais participativo ao poder 

interferir no que foi escrito pelo blogueiro, podendo trazer novos elementos, 

reconstruí-lo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Partimos da questão de como a autoria de professores em blogs favorece o 

processo de reflexão e ressignificação da prática docente dos professores de 

ciências? Podemos compreender que através das ações em rede, os movimentos 

de interação, criação e colaboração são fortemente fomentados. Esses aspectos 

favorecem o processo de reflexão dos professores de Ciências culminando na 

ressignificação de sua prática. 

Essa pesquisa teve como objetivo compreender como a autoria de 

professores em blogs pode desencadear processos de reflexão e ressignificação da 

prática docente. O caráter dialógico da autoria (BAKTHIN, 2010) e as características 

contemporâneas da autoria em tempos de web (VELOSO, 2014), assim como as 

potencialidades dos blogs na formação de professores (HALMANN, 2006, 2012; 

AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009) foram conceitos centrais na 

compreensão do objeto desta pesquisa, possibilitando ampliar o referencial existente 

e compreender como este fenômeno se apresenta na formação de professores de 

ciências enquanto seres críticos e reflexivos.  

Dentre os resultados analisados, foi possível verificar que o processo de 

construção autoral dos conteúdos postados nos blogs estudados, ocorre através de 

dois vieses: o primeiro ligado à reflexão sobre a prática. Muitos posts foram escritos 

no intuito de dividir com outros professores leitores/coautores, as experiências e 

dilemas do cotidiano em sala de aula. Essas experiências fomentam processos, 

como o da reflexão compartilhada, quando o professor divide com o outro suas 

reflexões, e de interação quando, a partir da reflexão, os professores trocam 

conhecimento, contribuindo para a formação de ambos.  

A reflexão também foi percebida através das entrevistas dos professores, ao 

serem perguntados quais são as razões que os motivam a escrever em blogs, os 

professores responderam que, na maioria das vezes, escrevem para dividir com 

seus pares os dilemas vividos em sala de aula.  

O segundo viés a ser destacado, no âmbito de como ocorre o processo de 

construção autoral dos conteúdos postados nos blogs, diz respeito a divulgação 

científica. Com base nas análises realizadas, foi possível perceber que os 

professores/blogueiros escrevem também com o intuito de divulgar Ciência, 
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tornando o conteúdo acessível a alunos, e outros professores que queiram tornar-se 

leitores do blog. Esse processo de escrita para a divulgação científica, fortalece a 

autoria de professores na blogosfera, pois estes pesquisam, escrevem e apresentam 

diversos caminhos que seus leitores podem seguir através do hipertexto, 

autorizando-se e enriquecendo ainda mais os blogs.  

Com base nas análises realizadas, foi possível, também, verificar quais são 

as contribuições do blog para a reflexão e ressignificação da prática docente. Esses 

processos reflexivos acontecem, muito provavelmente, pelo caráter dinâmico dos 

blogs, onde se pode publicar o conteúdo, receber feedback através dos comentários 

e republicar se assim o autor quiser. 

Essa dinâmica assume um caráter importantíssimo para o professor 

blogueiro, que pretende através da escrita no blog publicizar seu dia a dia em sala 

de aula, e obter muitas vezes a opinião de outros professores. Foi possível perceber 

que alguns notaram que ajudam outros professores na reflexão sobre seus dilemas, 

contribuindo, assim, não só para sua própria mudança, mas também para a 

ressignificação da prática do professor leitor.  

Identificamos que processos de escrita colaborativa são importantes para a 

formação continuada de professores, autores e blogueiros, de forma que a internet 

fomenta essa colaboração onde um texto pode ter diversos autores, e a interação 

com pessoas de diferentes lugares ocorre. Foi perceptível nas falas dos professores 

a dimensão de interação e colaboração que a escrita em blogs possui. Através da 

ferramenta comentários, os professores blogueiros interagem com seus leitores que, 

muitas vezes, se tornam coautores de seus textos ao sugerirem outros blogs, outros 

links que enriquecem e potencializam este fenômeno social que é o blog.  

Por ser um fenômeno da web, que sempre está em expansão, os blogs e 

outras redes de informação e comunicação, necessitam de estudos mais 

aprofundados, no que tange às potencialidades, tanto para formação de professores 

quanto para o ensino e aprendizagem. Compreendemos como necessária a 

divulgação e o estudo de exemplos de professores que utilizam a internet como 

meio de se atualizar e ensinar, exemplos assim são importantes para conscientizar a 

sociedade da importância do uso das tecnologias nas escolas e para a formação de 

professores autores, críticos e reflexivos. 
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APÊNDICE A 

 

E-MAIL DE CONVITE AOS PARTICIPANTES 

Para: 

Assunto: Convite para participar de dissertação sobre autoria e ressignificação da 

prática docente. 

Bom dia. Tudo bem? 

Estou cursando, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Brasil, o 

Mestrado em Educação em Ensino de Ciências, cujo tema de dissertação é:  Blogs 

como espaços de autoria: potencialidades para ressignificar a prática docente e 

fortalecer a Alfabetização Científica em professores de Ciências. Durante as minhas 

pesquisas na internet tive acesso a seu blog e gostei da dinâmica que vem 

desenvolvendo. Em virtude disso, gostaria de lhe convidar para conversar um pouco 

sobre esse processo de construção de blog que você está vivenciando. A sua 

contribuição é muito importante para a minha pesquisa e para os processos de 

formação de professores. 

Você aceita participar? Poderíamos conversar pelo Skype? Por mensagem 

instantânea? Qual dia da semana e horário é mais apropriado para você? 

Gostaria muito de contar com a sua participação. 

Atenciosamente: 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Sr/Srª 

 

Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “Blogs como 
espaços de autoria: potencialidades para ressignificar a prática docente e fortalecer 
a Alfabetização Científica em professores de Ciências”. Essa pesquisa tem como 
objetivo compreender como a autoria de professores em blogs pode desencadear 
um processo de AC. É necessário compreender como os processos autorais 
influenciam na formação continuada de professores de Ciências, para que estes 
possam se adequar cada vez mais as necessidades da educação. 

No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) participará de uma 
entrevista com perguntas sobre as experiências vivenciadas em seus respectivos 
blogs, e como estes contribuem para sua formação. Tal entrevista será realizada 
online através do software Skype, de forma escrita e sem gravação de vídeo, que 
permite a comunicação pela internet.  

Sua participação nessa pesquisa consistirá em relatar quais são suas 
impressões sobre a escrita em blogs, suas experiências vivenciadas até o momento, 
e de que maneira essas experiências contribuem, ou não, para um processo autoral 
que culmine na AC, especificamente, para a sua formação continuada como 
docente. A presente pesquisa tem a possibilidade mínima de trazer algum risco, 
tanto à pesquisadora que fará a entrevista, quanto aos entrevistados. Porém, toda 
pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Em pesquisas 
semelhantes a deste projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao 
constrangimento ou ao desconforto durante as entrevistas. Sendo assim, o Sr.(a). 
poderá, a qualquer momento, interromper a entrevista, adiá-la ou remarcá-la para 
uma data futura, escolhida pelo Sr.(a). 

Ainda vale ressaltar que os procedimentos de segurança a serem adotados 
referem-se à garantia de privacidade durante a sua participação. Você será 
identificado apenas pelo nome que adota no em seu blog. É firmada a garantia de 
indenizações ao colaborador, caso ocorra danos causados pela pesquisa. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, 
bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, 
mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de 
nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) pesquisador (es) e este termo de 
consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr. (a) 
serão destruídas. 

Informo que o resultado deste estudo poderá servir para contribuir com as 
pesquisas que buscam compreender de que maneira a autoria pode se exercitada 
em blogs culminando na AC. Os participantes da pesquisa serão avisados dos 
resultados da mesma, ao seu término. A pesquisadora se responsabiliza tanto pela 
privacidade dos sujeitos quanto pelos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
Os dados fornecidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa, sendo a 
pesquisadora a responsável pela guarda e movimentação do material. 

Os participantes estão isentos de gastos financeiros e esta pesquisa não 
prevê ressarcimento de despesas gastas com transportes e alimentação. 

Você receberá uma cópia deste termo via e-mail assinada pela pesquisadora 
e deverá assinar e digitalizar reenviando. Nele, consta o telefone e o endereço do 
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pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento. 

 
_______________________________________________________________________ 

Assinatura da responsável pela pesquisa 
Acta Maiara Evangelista Maciel 

Pesquisador Responsável 
Telefone para contato: (73) – 88371785/ EMAIL: acta.maciel@gmail.com 

 

Eu, _____________________________, RG___________________________, 

aceito participar das atividades da pesquisa: Blogs como espaços de autoria: 

potencialidades para ressignificar a prática docente e fortalecer a Alfabetização 

Científica em professores de Ciências. Fui devidamente informado(a) que 

responderei a uma entrevista via Skype, contendo perguntas sobre minha escrita em 

blogs e como esta contribui para a formação continuada. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer 

penalidade, e que os dados de identificação e outros pessoais não relacionados à 

pesquisa serão tratados confidencialmente. 

[Obs.: Você receberá uma cópia deste termo via email assinada pela pesquisadora e 

deverá assinar e digitalizar reenviando para a pesquisadora] 

________________________________________________ 
Assinatura do participante 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, 
Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia Contatos Fone: (73) 3680-5319 E-mail: 
cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 
13:30 às 16:00h 
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APÊNDICE C 

Roteiro de observação 

 

 Captura de tela do blog. 

 Quem é o autor do blog. (formação, quanto tempo de docência) 

 Ano de abertura da conta. 

 Assuntos (Tag) mais acessados.  

 Frequência de postagens. 
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APÊNDICE D 

 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS BLOGUEIROS 

 

1. Qual a sua idade? 
 

2. Quando terminou o ensino superior? 
 

3. Para você o que é Ciência? 
 

4. O que te levou a construir o blog? 
 

5. Você nota que a construção do blog te ajudou a refletir sobre sua prática 
docente? 

 
6. Você nota alguma relevância para a sua formação a partir da construção do 

blog?  
 

7. O que você entende por Alfabetização Científica? 
 

8. Sua formação priorizou a Alfabetização Científica? 
 

9. A partir da construção do seu blog você pôde repensar sua atuação 
enquanto agente construtor e transformador do mundo onde você vive?  

 
10. O que você entende por autoria? Você se considera autor? 

 
11. Você considera que ser autor de um blog, e estar em contato com outros 

professores blogueiros te faz refletir sobre sua prática? 
 

12. Você acredita que a construção de conteúdos no blog pode desencadear 
um processo ressignificação da sua prática? Você vivencia isso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


