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RESUMO 

Blog como nova mídia digital traz consigo inúmeras possibilidades para seus usuários; 
agora chega a vez dos educadores explorarem seus recursos como um novo 
instrumento de apoio didático, pedagógico, de ensino e prática do letramento. 
Inserido na perspectiva das novas mídias, o letramento adquire novos formatos 

pressuposto que o Blog é considerado uma das maiores redes sociais de troca e 
compartilhamento de informações e se baseia na comunicação por escrito para sua 
utilização, possibilitando compreender o letramento como um conjunto de práticas 
sociais que usa da escrita.  Por meio deste artigo pretendemos apontar as principais 
características encontradas em um Blog considerando seus recursos multimidiáticos e 
as práticas de letramento inseridas nesse contexto. Acreditamos que o ensino e 
aprendizagem interligados pelo Blog como ferramenta colaborativa, promove o novo 
letramento e as relações de troca e compartilhamento de informações interligadas na 
blogosfera, contribuindo de forma significativa na adesão de novas formas de 
linguagem e escrita do indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: Blog, Novas Mídias, Letramento, Novo Letramento. 

As novas mídias de comunicação e interação vêm ganhando, ao passar dos 

anos, um espaço cada vez maior. Algo que se tornou comum em toda rede de 

informação é o grande número de pessoas que estão inseridas nesses novos 

ambientes, como se pode notar em recursos como ORKUT, TWITTER, MY SPACE, 

BLOGGER, entre outros.  
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Obviamente se há multidões que se inserem facilmente nesses novos espaços 

e recursos, há também ainda outra parcela que tem ainda uma resistência para aceitar

ou compreender esses novos ambientes.  

Não devemos crer que o fator idade influencia perpetuamente esse aspecto 

de inserção, pois, as novas mídias não se caracterizam pela idade, cor ou classe social,

elas simplesmente existem e esperam o mínimo de curiosidade possível do usuário

para explorar suas infinitas ferramentas e possibilidades. 

Dentro das infinitas ferramentas e possibilidades que possuem as novas 

mídias, a utilização dessas nas escolas tornou-se algo inovador e necessário. Através 

do uso das novas tecnologias, é possível ampliar e diversificar os espaços de ensino e 

aprendizagem, não se restringindo apenas a sala de aula, lugar que somos remetidos

quando pensamos em escola e aprendizagem. Além disso, a inserção das tecnologias

nas escolas  apesar das dificuldades encontradas, sejam por falta de recursos, ou por 

falta de capacitação dos professores , não se limita somente à sua valorização e 

utilização como instrumentos de modernização da educação. A comunidade escolar 

deve observar também as tecnologias como um recurso abundante de benefícios e 

facilidades que possibilitam a democratização da informação e, consequentemente 

alteram as estruturas da escola como local privilegiado do ensino e da aprendizagem

formal. 

A exemplo da grande expansão dos recursos midiáticos podemos encontrar o 

Weblog ou Blog, como costuma ser chamado. O Blog é uma ferramenta inicialmente 

usada como diário virtual, e que ao longo de sua evolução deixou de ser apenas um 

espaço para colocar fotos e crônicas dos passeios em família ou pequenos relatos de 

como o dia ou a semana tinham decorrido.
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Então, os blogueiros
1 passaram a frequentar diversos outros blog

batizada de blogosfera, rede interligada de blogueiros. Assim o blog começou a ter 

várias facetas e finalidades. Além do fácil espaço de escrita, o blog tornou-se um 

mecanismo de produção, reprodução e difusão da escrita; um ambiente que possibilita 

ao seu usuário o livre espaço para o que desejar inventar ou arquitetar.

Através dos novos recursos midiáticos, em especial o blog, os usuários 

expandem e difundem sua linguagem. Podemos constatar que o blog pode ser um 

espaço de escrita e leitura que proporciona novas formas de acesso à informação, 

novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e 

escrever, e por fim, um novo letramento, isto é, uma nova conjuntura ou condição 

para aqueles que exercem praticas de escrita e leitura no blog ou através dele. 

Nesse sentido, destacamos ao longo deste artigo como o Blog pode contribuir 

para o aprimoramento e exercício da leitura e escrita e o seu papel na prática do 

letramento2; tendo em vista sua popularização e seus novos recursos midiáticos que 

podem ser agregados a estrutura do blog. 

EDUCAÇÃO, LETRAMENTO E NOVAS MÍDIAS  

Um dos desafios educacionais na Era Digital, no tocante a formação de 

professores, está além do treinamento de indivíduos 3; está 

intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de competências para o uso mais amplo e

efetivo das novas mídias e suas ferramentas midiáticas.  

É preciso despertar no indivíduo/educando a curiosidade em conhecer a gama

de possibilidades oferecidas pelos novos dispositivos midiáticos, em favor de uma 

                                                
1 Termo referente aos usuários do Blog. 
2  Considerando que o letramento, seg
ainda que o blog seja uma rede social que se baseia na comunicação por escrito para sua utilização, podemos dizer que o blog é 
um meio para a prática do letramento. 
3 Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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aprendizagem significativa1. Podemos exemplificar essas várias possibilidades, com as 

novas práticas de leitura e escrita  letramento , nos ambientes virtuais. Trata-se de 

um novo sentido dado ao letramento, fora do contexto da cultura do papel2. 

Entretanto, para uma melhor compreensão desse novo sentido dado ao 

letramento, se faz necessário uma breve explanação do que o mesmo significa. O 

termo letramento e sua discussão (estudos e pesquisas) são recentes, sua inserção no 

vocabulário da educação brasileira ocorreu na segunda metade dos anos 80. Este 

termo refere-se à tradução de outro termo, o literacy  estado ou condição que 

assume aquele que aprende a ler e escrever; não apenas a técnica de codificar e 

decodificar  ler e escrever , também as práticas sociais de leitura e escrita.   

Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas 
sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia em contextos específicos, para objetos específicos. [...] O 
fenômeno do letramento então, extrapola o mundo da escrita tal 
qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de 
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita (KLEIMAN, 
1995 pp.19-20). 

É comum que se pense em letramento e alfabetização, e sujeito letrado e 

sujeito alfabetizado como sendo uma única coisa; apesar da idéia defendida por 

Magda Soares (2003), de não poder dissociar letramento e alfabetização, já que esses 

dois processos se dão si

escrita  alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema 

em atividades de leitura e escrita - 

Nesse sentido, na tentativa de esclarecimento, e tendo definido letramento, é 

necessário que saibamos o que cada um dos termos representa. Sendo alfabetização o 

                                                
1

sobressai à qualidade de um envolvimento pessoal, permanente e que vai ao encontro das necessidades do sujeito. Sabe-se que 
aquilo que não é tomado como significativo tende a ser abandonado. Assim sendo, é, considerando-se aprendizagem na situação 
de sala de aula, onde eventos de aprendizagem devem ser favorecidos, torna-se importante referendar a necessidade de 
estratégias de ensino que oportunizem ao aprendiz vislumbrar o verdadeiro significado (desenvolvimento, mudança) de tudo que 

2 Relação estabelecida por Magda Soares (1998) para diferenciar a cultura do papel - tecnologia mais convencional para prática da 
leitura e escrita -, da cultura da tela - cibercultura. 
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ato de codificar e decodificar  ler e escrever , entende-se por sujeito alfabetizado, 

meia aquele que adquiriu o estado 

ou condição de quem se apropria da escrita, incorporando as práticas sociais que as 

também saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e 

Considerando letramento a prática social de leitura e escrita, como referido 

anteriormente, e tendo em vista a utilização e destino variado das novas mídias, 

podemos considerar esse espaço, o ciberespaço
1, como um excelente e inovador para 

nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto e até mesmo, 

mais am

LETRAMENTO NO HIPERESPAÇO2  

Atualmente uma quantidade considerável de indivíduos se adere aos novos 

recursos midiáticos digitais continuamente. Nesse contexto, as mídias digitais já 

exercem uma grande influência na vida em sociedade, através de seus recursos 

simples, práticos, ágeis e de múltiplas formas de acesso, no que se refere à 

portabilidade, já podendo ser acessado por meio de celulares, , ,

, MP6 entre outros. 

                                                
1 Para Lévy (1999, p.17), ciberespaço

termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações 

2 Os hipertextos, textos digitais criados em páginas da web que se interligam em uma grande rede de informações por intermédio 
de  e . A grande cadeia que entrelaça esses hipertextos em uma única esfera vem a ser o considerado hiperespaço. 
KAKU, Michio. Hiperespaço. Ciberespaço, Hiperespaço Textos de 
Comunicação e Cultura, n. 42, UFBa, 2000, p. 105-113, entre outros. 
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O Blog como mídia digital, talvez tenha sido uma das mais revolucionárias dos 

últimos anos, trazendo consigo singularidades jamais vistas em qualquer outra 

plataforma para usuários recém chegados a essa nova era da informação. 

O Blog é essencialmente uma página da web que pode ser feita por qualquer 

pessoa; suas atualizações ou notícias são chamadas de posts e os temas neles tratados 

podem ser os mais variados, o que torna o blog uma ferramenta multifacetada. 

Em principio, na década de 90, o blog era usado como diário online, com uma 

aparência muito rudimentar, design pouco atrativo e com ferramentas e recursos 

muito arcaicos ou pouco convencionais para a contemporaneidade. Com sua 

popularização e investimentos cada vez maiores dos usuários em perpetuar suas

informações e criar novos utilitários, os blog

visitas feitas entre os usuários, surgindo assim a blogosfera. A partir de então, o blog

expandiu-se e ganhou novas formas e popularidade.  

Em 1999, com o surgimento do Blogger, as publicações e edições do layout 

ficaram mais simples, do ponto de vista da acessibilidade (navegação) e com maior 

facilidade de acesso para inúmeros usuários iniciantes. O Blogger é um software que 

permite a criação de diversos blog Blogspot. Com uma fácil 

interface, dispensa que os usuários tenham um vasto conhecimento em informática; 

certamente é um dos novos recursos que ajudou bastante na popularização dessa 

nova mídia digital: o blog.

A escrita pode ser considerada como o alicerce da internet, porém no blog ela 

é só mais um das várias possibilidades midiáticas de construção da escrita e oralidade,

já que o blog permite ampla exploração de outros recursos como vídeos, áudio, link s, 

, , imagens, e demais ferramentas que o indivíduo, como explorador, 

poderá combinar ou criar novos utilitários. 
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O texto eletrônico produzido em um blog diminui a distância entre autor e 

leitor, pois o leitor se torna um co-autor, tendo a liberdade para construir, reconstruir 

e responder a estrutura e o sentido do texto em sua própria plataforma. 

A prática do letramento1, através do Blog, se dá de maneira mais espontânea 

em comparação as adotadas anteriormente nas velhas mídias - jornal, rádio, cartas, 

entre outros. No Blog, na maioria dos casos, a linguagem é informal, podendo ser 

considerada um estado natural da língua falada, ou seja, há uma transcrição fiel da 

expressão oral do autor. Através desse hábito, uma nova ordem linguística começa a 

ser criada nas redes sociais de informação, em sua maioria funcionando para redução 

do tempo de escrita do autor, com palavras cifradas ou abreviadas. Essa inovação já 

alcança limites jamais apresentados por qualquer outro tipo de linguagem.  

A aquisição desse novo letramento não se limita somente na construção de 

texto; inclui a desenvoltura para construir sentido a partir de textos que mesclam 

palavras, elementos pictóricos, sonoros, hipertextos, links e o uso de  Essa 

construção através da exploração do ciberespaço amplia significativamente a 

experiência e conhecimentos do indivíduo na construção de seus novos textos, 

conceitos e opiniões.  

Na Blogosfera, todos os participantes se interligam através de links ou 

hiperlinks, por meio de comentários ou seguidores2. A esse novo ambiente, podemos 

intitular de hiperespaço partindo do pressuposto que no blog, informação e 

participantes se conectam através de links e hiperlinks, tanto adicionados pelo autor 

em textos - o que chamamos de hipertextos-, ou no próprio layout do blog - 

denominados como , links, hiperlinks e webring -. Esse coletivo de ferramentas dá 

subsídios para o educando conhecer novas linguagens e novos ambientes através de 

interconexões de conteúdos ou temas que o interessem.  

                                                
1 Além da pratica do letramento o individuo expressa sua oralidade, pois transmite seus conhecimentos e sua posição sobre a 
temática por ele abordada.  
2 Frequentadores, leitores e/ou colaboradores diários do blog. 
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Um exemplo do que vem sendo abordado ao longo do texto, pode ser 

constatado no subprojeto de pesquisa de mapeamento das práticas de alfabetização e 

de letramento em escolas localizadas no entorno da Universidade do Estado da Bahia 

 UNEB. Esse subprojeto vincula-se ao projeto de pesquisa Aprendiz de Contador: 

histórias de vida, narrativas e ficções no ensino fundamental, de autoria de duas 

docentes do Departamento de Educação Campus I1, no qual participamos como 

monitor de extensão e elaborador da ferramenta de socialização de materiais 

produzidos o blog. Referente aos objetivos do subprojeto está o mapeamento das 

práticas de alfabetização e letramento, o desenvolvimento de metodologias de ensino 

da leitura e escrita socialmente referenciadas e vinculadas às experiências culturais 

dos estudantes do ensino fundamental, a serem socializadas nos espaços educativos 2. 

Além da forte contribuição para inserção dos jovens a essa nova mídia, a 

partir do blog pretendia-se trabalhar a valorização dos saberes narrativos nativos das 

camadas populares e das comunidades periféricas, das pequenas histórias, dos gestos 

minúsculos e ordinários da vida cotidiana, em diálogo com o conhecimento 

sistemático da educação formal; sem contar na transformação dos educandos em 

investigadores das tradições orais, da memória e dos legados históricos de sua 

comunidade.  

Por meio do Projeto Aprendiz de Contador: histórias de vida, narrativas e 

ficções no ensino fundamental, foi possível realizar um trabalho colaborativo entre 

instituição acadêmica e municipal, tendo como foco um mesmo objetivo, as novas 

possibilidades de letramento e ensino aprendizagem inseridas em um novo espaço 

multimídiatico. 

                                                
1 Profa. Dra. Maria Antonia Ramos Coutinho e Profa. Mestre Lucinete Chaves de Oliveira 
2 O Blog através do servidor Blogspot. 
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Outro exemplo dessa prática ocorreu na experiência desenvolvida na 

disciplina Educação de Jovens e Adultos - EJA1, sendo o blog, direcionado pela docente 

como uma ferramenta didático-metodológica de ampliação da ação docente e 

também de localização das experiências pedagógicas vivenciadas em sala de aula e/ou 

nas pesquisas e intervenções realizadas nos diversos locus de aprendizagem 

referenciados a todo o tempo no contexto da disciplina.  

Nesse blog
2 foram dimensionadas outras formas midiáticas interessantes no 

contexto da formação de professores ou do ensino de jovens e adultos, possibilitando 

a compreensão e a necessidade de incorporação de elementos midiáticos nos 

ambientes de atuação docente para o público da EJA, contemporaneamente invadido 

por uma parcela cada vez mais jovem de indivíduos, reordenando o público dessa 

demanda escolar.  

CONCLUSÃO 

O uso do Blog ao longo de sua evolução retratou diversas possibilidades e 

facetas que ano a ano foram sendo exploradas a desejo de seus usuários como, diário, 

fotoblog, notícias, divulgação de opinião, inúmeros conteúdos e possibilidades. Agora 

chega a vez dos educadores explorarem suas possibilidades como instrumento de 

apoio ao ensino e prática do letramento. 

Por fim, todas as ações descritas nesse texto almejam permitir uma reflexão 

sobre a utilização do Blog como nova mídia para o planejamento de ensino e a 

incorporação de novas práticas para a elaboração e troca de experiência entre os 

grupos de educandos e educadores. Através do Blog, o conhecimento é construído a 

partir da troca de experiência e informações entre as diversas redes interligadas de 

socialização. Com resultados já vivenciados podemos dizer que a utilização do Blog por 

docentes é uma nova forma de entender como as tecnologias da informação e 

                                                
1 Ministrada pela docente Patrícia Magris, no Departamento de Educação da UNEB  Campus I  Salvador-BA. 
2 http://sejaeja.blogspot.com 
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comunicação, podem auxiliar no processo de construção e compartilhamento de 

conhecimento, explorando essa nova prática do letramento. 

Esse novo espaço de escrita constituído pelo Blog, aparentemente nos faz 

repensar como a produção textual e até mesmo nossas formas de produção, relaciona 

diferentes formas, formatos midiáticos diversos, porém num único ambiente  o 

hiperespaço. Esse novo contexto de aprendizagem proporciona uma maior quantidade 

de textos produzidos independentemente, gerando uma maior rotatividade de leitura 

para os usuários e muitas vezes fonte de inspiração para produções futuras dos novos

usuários introduzidos nessa mídia/rede ou que queiram se inserir como atuantes e não 

mais assistintes desse novo letramento. 
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