
O que são blogues

Parece estar na moda falar de blogues. Mas o que é isso de blogues? E podem ser utilizados num 
contexto de aprendizagem?

Para responder a isso, deixo aqui um texto de Suzana Gutierrez (http://praticasdevida.blogspot.
com/2004_02_08_praticasdevida_archive.html#10762152): “A meu ver, os weblogs terão cada vez 
maior importância, especialmente na comunicação e na educação. Atualmente, o formato weblog, 
vem sendo usado em diversos tipos de publicação. Entre elas, encontram-se páginas pessoais, páginas 
temáticas, diários de pesquisa, ambiente colaborativo, clipping jornalístico, etc.

De expressão unicamente individual tornou-se uma forma de publicação em co-autoria. O con-
tínuo fluxo de informação entre blogueiros deu origem a verdadeiros webring6. Estas comunidades 
de weblogs interligadas confirmam a polifonia e a intertextualidade já constatadas em ambientes 
virtuais.

Por todas estas razões, os weblogs vêm se consolidando como ambientes de construção coopera-
tiva do conhecimento. Neles, o processo de construção ocorre de forma livre e aberta, promovendo 
o uso social da informação e do conhecimento, colocando estes como direito de todos.

Penso que os weblogs, usados em projectos educacionais, podem desencadear entre os partici-
pantes o exercício da expressão criadora escrita, artística, hipertextual. Pela sua estrutura, per-
mitem o exercício do diálogo, da autoria e co-autoria, inclusive na alteração da própria estrutura. 
Eles possibilitam, também, o retorno à própria produção, a reflexão crítica, a re-interpretação de 
conceitos e práticas.

Professores e alunos, parceiros de aprendizagem, podem retroagir sobre seu trabalho, revendo 
etapas e processos, tomando consciência de sua prática. O weblog regista de forma dinâmica todo o 
processo de construção do conhecimento e abre espaço para a pesquisa.

Deste modo, os weblogs contribuem para a consolidação de novos papéis para alunos e professo-
res no processo educativos, com uma actuação menos directiva destes e mais participante de todos. 
Uma parceria num processo em que todos ensinam e aprendem. (FREIRE, 2002).

Os weblogs registram todas as fases do projecto, sua criação, seu detalhamento e desenvolvi-
mento até sua finalização. Tornam-se adjuvantes do ensino-pesquisa, facilitam a implementação de 
projetos inter e transdisciplinares, dando visibilidade, alternativas interativas e suporte a projetos 
que envolvam a escola como um todo e, até, as famílias e a comunidade.”

Precisamos de ter em conta que a simples utilização destas ferramentas não é, só por si, garantia 
de sucesso no campo da motivação e da educação para os valores. Elas só serão uma mais-valia se 
tivermos em atenção a sua utilização pedagógica. “A utilização de uma tecnologia da comunicação 
não representa, em si mesma, uma acção educativa; é necessário integrar o seu uso em programas 
educativos bem fundamentados” (Yuste, 2007:168).

Componente técnica

Para podermos tirar melhores vantagens da utilização dos blogues em contexto educativo, é 
necessário socorrer-nos de outras ferramentas que facilitem a consulta e nos ajudem a criar mais 
interacção entre todos os participantes nos blogues. 

Os blogues usam uma tecnologia de sindicância, que fornece fontes (feeds). Uma das característi-
cas destes sites é a sua actualização regular. Para se poder acompanhar esta actualização, o servidor 
fornece esses feeds que juntamente com um serviço de agregação de feeds nos informam das novas 
actualizações.

Como utilizar

Vamos primeiro conhecer um serviço de agregação de fontes. Vamos utilizar o Netvibes. O endere-
ço é o seguinte: www.netvibes.com. Para se poder utilizar este site é necessário fazer um registo.

Para isso, vamos ao site, e clicamos em entrar (cf figura 1).
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Depois é necessário fazer o registo. Para isso, clicamos em 
“Registe-se agora” (cf figura 2). Irá aparecer uma janela para 
preencher (cf figura 3)
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Depois de efectuado o registo, é preciso entrar no site colocando o endereço de e-mail e a password escol-
hidos aquando o registo (cf figura 4).
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De seguida vamos configurar a nossa página do netvibes com os feeds que queremos agregar. Neste caso va-
mos utilizar os feeds do blogue partilhar. Para isso, vamos ao blogue, e cliclamos em RSS Entradas (cf figura 
5). Isto vai fornecer o endereço que nos irá informar sempre que haja novas entradas nesse blogue. Copia-
mos o endereço (cf figura 6).
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De seguida, vamos à nossa página do netvibes e vamos adicionar um feed, onde colocaremos o endereço 
copiado anteriormente (cf. figura 7).

Depois deve fazer os mesmo passos para agregar feeds dos comentários, a fim de poder ser informado sobre 
os novos comentários que vão surgindo, poder reflectir e expressar a sua opinião, criando interacção (cf. 
figura 7).
Se clicar em cima do cometário, pode visualiza-lo sem ter de ir ao blogue. Se pretender comentar, então 
clica no titulo e será encaminhado directamente para o comentário no respectivo blogue (cf figura 8)
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O netvibes não serve só para acompanhar blogues. Podemos colocar e organizar os nossos favori-
tos, tendo-os assim sempre disponiveis onde quer que estejamos. Até agora, a lista de favoritos 
ficava exclusivamente no nosso computador. Podemos também colocar outros feeds, tais como a 
metereologia, noticias, as contas mail do Gmail, colocar notas e até colocar documentos on-
line. Para este último serviço é necessário a inscrição em outro site.
A nossa página do netvibes pode ser personalizada, organizando as várias janelas como nós 
queremos, arrastando-as para a posição mais desejada, e abrindo várias abas para uma melhor 
organização (cf figura 9)
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