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1. APRESENTAÇÃO 

 

O produto educacional escolhido e desenvolvido como requisito parcial do Mestrado 

em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), que se relaciona com a pesquisa feita 

acerca das contribuições dos servidores Técnico-Administrativos em Educação do IFBA, 

Campus Jequié, cujos resultados propiciaram a sua aplicabilidade, é uma ferramenta 

eletrônica de comunicação que possibilita a disseminação de conteúdo educativo, de acesso 

fácil e na conveniência da disponibilidade de tempo dos servidores técnicos, facilitando a 

esses agregar conhecimentos acerca da temática explorada na pesquisa feita, em que pese 

concepções, conceitos, teorias e produções científicas relacionadas com a formação integral 

dos discentes (formação omnilateral e politécnica), contemplando conhecimentos prévios 

tornados conhecidos pela pesquisa de forma a ampliá-los ou na construção de conhecimentos 

ainda não descortinados por tais servidores, sempre na perspectiva progressista do fazer 

educação em um contexto capitalista e neoliberal. 

Trata-se de um sítio eletrônico, ou Blog (contração dos termos em inglês Web e Log, 

que significa “Diário da Rede”), que é um espaço na rede mundial de computadores (Internet) 

que possibilita a publicação de textos e sua atualização periódica, incluindo vídeos e imagens, 

como define Gomes (2005, p. 311): 

O termo “blog” é a abreviatura do termo original da língua inglesa “weblog”. O 

termo weblog parece ter sido utilizado pela primeira vez em 1997 por Jorn Barger. 

Na sua origem e na sua acepção mais geral, um weblog é uma página na Web que se 

pressupõe ser atualizada  com grande frequência através da colocação de mensagens 

– que se designam “posts” – constituídas por imagens e/ou textos normalmente de 

pequenas dimensões (muitas vezes incluindo links para sites de interesse e/ou 

comentários e pensamentos pessoais do autor) e apresentadas de forma cronológica, 

sendo as mensagens mais recentes normalmente apresentadas em primeiro lugar. 

Segundo Gutierrez (2003, p. 89), “o que distingue os weblogs das páginas e sites da 

internet é a facilidade com que podem ser criados, editados e publicados, sem a necessidade 

de conhecimentos técnicos especializados”, portanto, é uma ferramenta de fácil manutenção e, 

além disso, permite também a participação dos leitores através da postagem de comentários, 

num possível movimento dialético o que caracterizará um ambiente de aprendizagem 

colaborativo. Em sua classificação, será um Blog Temático, conforme Silva (2003, p. 3):  

Weblogs Temáticos: Produzido individualmente ou em grupos, este tipo de weblog é 

concebido com base em um tema específico ou numa área de interesse em comum. 

Uma subdivisão dos weblog temáticos é denominada K-logs (knowledge weblogs), 

que são as páginas compostas por informações e temas específicos, voltados para 
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grupos de interesse. Nesta categoria, podemos incluir weblogs com propósitos 

educacionais e pedagógicos, jornalísticos, metablogs, entre outros. 

 

Os Blogues são hospedados em plataformas digitais e podem ser gratuitos ou pagos. O 

auxílio técnico adicional de um profissional da informática foi oportuno na orientação para o 

correto uso, manutenção, e atualização, principalmente por se tratar de conteúdo educativo, 

portanto também formativo.  

 

2.  O USO DOS BLOGUES NA EDUCAÇÃO 

  

Com o surgimento da Internet na década de 1960 nos EUA, e no Brasil em 1987, a 

princípio por meio de universidades e órgãos estatais, expandindo para uma cobertura 

nacional comercial na década de 1990, as tecnologias da comunicação foram se 

aperfeiçoando, muitas ferramentas eletrônicas foram desenvolvidas visando à disseminação 

da informação em tempo real e a contemporaneidade se tornou conhecida como a era da 

informação ou do conhecimento. Porém há que se ressaltar que o conhecimento vai além da 

informação, podendo ser construído a partir dessa por meio do processo da aprendizagem, 

através do processamento cognitivo em que novas informações são conectadas a uma 

organização conceitual interna do indivíduo, levando em conta sua interação com o meio 

social, suas experiências e valores. 

O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na educação para 

acompanhar as mudanças do mundo globalizado contemporâneo se fez necessário para que 

houvesse uma aproximação da escola com esse novo universo do discente, onde a velocidade 

no acesso a informação e a agilidade de pensamento são uma constante. Conforme Mantovani 

(2006, p. 327-328), 

Comunicação e educação encontram-se interligadas no mundo digital. Desse modo, 

cabe a nós, educadores, utilizar adequadamente os recursos dessas tecnologias, 

explorando seu potencial pedagógico, tendo em vista a configuração de novos 

ambientes de ensino e aprendizagem, e a otimização de um novo paradigma 

centrado na interdisciplinaridade, interatividade e cooperação. 

Portanto, pensar o fazer educação na contemporaneidade é pensar também na utilização dos 

recursos tecnológicos disponíveis, o que inclui as mídias de comunicação, ressalvando que tais 

recursos são coadjuvantes à construção do conhecimento, possibilitam novas metodologias e o 

professor será o mediador no processo ensino e aprendizagem, em sua forma presencial ou a distância. 

“A educação não se faz apenas dentro das instituições educacionais, mas através de diferentes 
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instrumentos que podem ser utilizados como fonte de pesquisa, debate e comunicação frente a 

diferentes realidades existentes” (FARHAT E LISBOA, 2014, p.6). 

Na perspectiva da educação a distância, os Blogues possibilitam a cooperação e colaboração 

na aprendizagem, uma vez que é preciso haver uma interação entre o objeto do conhecimento e as 

pessoas nesse ambiente virtual (Mantovani, 2006). A interação social é o que promove o aprendizado 

e o desenvolvimento do homem, numa proposta pedagógica interacionista e construtivista.  

Assim, o Blog pode ser utilizado como recurso pedagógico - um espaço de acesso à 

informação especializada, um espaço de disponibilização de informação por parte do 

professor, e como estratégia pedagógica - assumindo a forma de um portfólio digital, um 

espaço de intercâmbio e colaboração, um espaço de debate, ou um espaço de integração 

(Gomes, 2005, p. 312-313, grifo nosso). Segundo Gomes, todas essas vertentes de exploração 

dos Blogues estão centradas em aspectos de caráter pedagógicos relacionados diretamente ao 

processo de ensino e aprendizagem.  

Portanto, a utilização do Blog como produto educacional da pesquisa feita se justificou 

na vertente de recurso pedagógico com a disponibilização de material educativo para 

contribuir na construção ou ampliação de conhecimentos significativos acerca da formação 

integral dos discentes da Educação Profissional por parte dos servidores Técnico-

Administrativos em Educação do IFBA, Campus Jequié. 

Os conteúdos disponibilizados versam sobre as seguintes temáticas, (Conforme 

imagens no Anexo I): 

1. Educação e trabalho; 

2. IFs – um novo modelo em EPT; 

3. Sobre formação omnilateral; 

4. Sobre politecnia; 

5. O trabalho como princípio educativo 

6. Sobre ética; 

7. Gestão educacional democrática e participativa. 

A utilização do Blog com um grupo restrito e específico de público, os TAEs, 

objetivou viabilizar a problematização das temáticas propostas, discutindo-as de forma 

coletiva intencionando levantar questões pertinentes aos fins propostos da pesquisa de discutir 

sobre as potenciais contribuições dos servidores técnicos para a formação discente na EPT. 

Portanto, a participação dos servidores técnicos foi fundamental para determinar uma 

discussão profícua acerca dos conteúdos ora estabelecidos e dispostos em temáticas no Blog.   
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Entende-se que por se tratar de conhecimentos pertinentes a todo o grupo envolvido, 

por serem profissionais da EPT, contribuições voluntárias de material por parte dos TAEs 

também podem ser encaminhadas de forma colaborativa para inclusão dentro das temáticas 

norteadoras do Blog, nos vários formatos de divulgação (texto, imagem ou vídeo). 

Assim, a ativação dessa ferramenta eletrônica – Blog objetivou que os conteúdos 

disponibilizados fossem mobilizados para a reflexão e uma maior conscientização dos 

servidores técnicos quanto aos seus papéis sociais enquanto profissionais da educação no 

processo formativo sistematizado, com a intencionalidade do cumprimento das proposições da 

educação profissional omnilateral e politécnica dos discentes do IFBA, Campus Jequié, 

através das práticas educativas condizentes de todos os envolvidos no fazer cotidiano da 

educação profissional dos Institutos Federais, pois entendemos que o processo ensino e 

aprendizagem não acontece somente em sala de aula, mas também fora dela, em todo 

ambiente educativo em situações sócio-educativas e por meio de atividades e ações 

coordenadas pelas instâncias administrativa e pedagógica, que juntas devem buscar 

intencionalmente concretizar os objetivos estabelecidos pela instituição, tendo a gestão 

democrática como impulsionadora de todos os profissionais para um ambiente educacional 

participativo, colaborativo e construtivo.  

 Como produto educacional no contexto da educação profissional, o Blog que 

tem o título: “Formação integral na EPT: para além do capital e da sala de aula”, foi 

construído no domínio do Google, plataforma gratuita vinculada ao e-mail (endereço 

eletrônico) Gmail da pesquisadora, e disponível no endereço 

https://eptcampusjequie.blogspot.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eptcampusjequie.blogspot.com/
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ANEXO I 

O BLOGUE COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

https://eptcampusjequie.blogspot.com 

 

 

 

PÁGINA INICIAL DO BLOG 

 

 

TEMÁTICA 1 – EDUCAÇÃO E TRABALHO 
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TEMÁTICA 2 – IFs – UM NOVO MODELO DE EPT 

 

 

 

TEMÁTICA 3 – SOBRE FORMAÇÃO OMNILATERAL 
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TEMÁTICA 4 – SOBRE EDUCAÇÃO POLITÉCNICA 

 

 

 

 

TEMÁTICA 5 – O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 
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TEMÁTICA 6 – SOBRE ÉTICA 

 

 

 

TEMÁTICA 7 – GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

 

 

 

  


