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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de um levantamento sobre os blogs relacionados à 
Educação matemática que estão na rede mundial de computadores. O objetivo do levantamento 
foi obter informações sobre as finalidades manifestadas nos blogs, a manutenção do foco 
inicialmente proposto e a freqüência de atualização. Durante o levantamento foram analisados 42 
blogs e os resultados apontam que mais da metade dos blogs são exclusivos de educação 
matemática, mas não existe uma freqüência nas atualizações e somente pouco mais da metade 
desses blogs mantém a idéia inicial para qual fora criado. 
 
 
 
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Blogs. Educação Matemática.      
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente estudantes e Professores utilizam a internet e uma 

variedade de ferramentas como: MSN messenger, Orkut, Youtube, Blogs , jogos 

on-line, etc. Tais ferramentas  são de fácil utilização e por esse motivo vêm se 

tornando a cada dia mais populares. 

 

A rede mundial de computadores deve ser usada como um meio e 

objeto de comunicação, de modo a desenvolver uma pedagogia adaptada para a 

procura de uma formação em um novo modelo de ensino e aprendizagem. O 

ensino com blogs responde a este novo modelo de ensino e aprendizagem e as 

novas realidades sociais do nosso meio ambiente. 

 

Sabendo da utilidade e poder desta ferramenta(blog), Faremos um 

levantamento procurando obter informações sobre as finalidades manifestadas 

nos blogs de ensino da matemática que estão disponíveis para acesso na 

internet, e se os mesmos mantêm atualizados e com o mesmo foco dês de sua 
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criação. A falta dessa ferramenta no uso do ensino de educação matemática na 

região norte é aparente, pois não temos nenhum representante neste modelo de 

tecnologia educacional.  

 

A construção de um Blog de Educação Matemática é uma 

oportunidade para professores e alunos do curso de matemática melhorem as 

suas praticas pedagógicas e metodologias, além de contribuir para melhorar a 

prática de ensino. Pois pode estabelecer ponte entre os próprios professores 

nessa troca de experiências de práticas de ensino. Professores de culturas 

totalmente diferentes podem interagir e selecionar o que podem trazer de bom 

para suas próprias práticas. E mais: a publicação dos chamados web fólios que 

são a divulgação dos trabalhos e pesquisas dos professores e dos próprios 

alunos nos blogs geram discussões em torno do tema. Enriquecendo os dois 

lados. 

 

Acreditamos que no aprendizado o mais importante não é o que se vai 

aprender, mas a maneira como se aprende, podemos dizer que o importante é a 

forma como esses diversos assuntos de matemática sejam transmitidos ao 

receptor, o blog pode ser uma excelente ferramenta para esta transmissão de 

informações levando se em consideração a facilidade de sua utilização e 

intimidade que os alunos tem com essa Tecnologia da informação e comunicação 

(TIC). 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

TIC é a abreviação de "Tecnologia da Informação e Comunicação" as 

tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução 

Informacional ou Terceira Revolução Industrial que vem sendo desenvolvida e 

estudada desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos 

anos 1990. A imensa maioria delas se caracteriza por agilizar, horizontalizar e 

tornar menos palpável (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por 

meio da digitalização e da comunicação em redes (mediada ou não por 
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computadores) para a captação, transmissão e distribuição das informações 

(texto, imagem estática, vídeo e som). 

 

Podemos dizer então dizer que TIC é um conjunto de recursos 

tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, podem proporcionar a 

automação e/ou a comunicação de vários tipos de processos existentes nas 

atividades profissionais, no ensino e na pesquisa científica, na área bancária e 

financeira, religiosa, etc. Ou seja, são tecnologias usadas para reunir, distribuir e 

compartilhar informações, como exemplo: sites da Web, equipamentos de 

informática (hardware e software), telefonia, quiosques de informação e balcões 

de serviços automatizados (CANJUNDO, 2008). 

 
BLOGS 

 

O 1º blog surgiu em 1997, feito por Jorn Barger. Ele foi o pioneiro ao 

criar um sistema onde uma pessoa poderia escrever tudo o que quisesse, com 

frequência e contendo espaço para comentários. Para esse sistema, deu o nome 

de Weblog.  

 

O Blog uma abreviação de weblog, é um site, onde o dono que 

chamaremos de autor pode adicionar de uma maneira razoavelmente fácil 

artigos,que podem conter: vídeos, fotos,programas, musicas ou qualquer outro 

tipo de arquivo  sem a necessidade especifica de saber uma linguagem de 

marcação. 

 

Os Artigos Conhecidos também na linguagem de internet como "post" 

ou "posts", que é a forma substantiva do verbo "postar", refere-se a uma entrada 

de texto efetuada no blog e estes "posts" são geralmente, organizados de forma 

cronológica inversa, claro, dependendo do autor fazer sua organização. 

 

Dizemos que qualquer registro frequente de informações na rede 

mundial de computadores pode ser considerado um blog (últimas notícias de um 

jornal on line, por exemplo). 
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Os Blogs possuem uma ferramenta chamada feed1, que lhe dá a 

oportunidade de “assinar” um blog, assim como se faz uma assinatura de revista 

ou jornal. Você se cadastra e passa a receber por e-mail as novidades escritas 

(postadas) no Blog. 

 

Quando falamos em blog logo vem a mente uma pagina pessoal/diário-

online, pois observamos que a maioria das pessoas tem utilizado os blogs como 

diários pessoais, porém um blog pode ter qualquer tipo de conteúdo e ser 

utilizado para diversos fins. 

 

Segundo Sardinha (2009) Usar um blog é como mandar uma 

mensagem instantânea para toda a web: você escreve sempre que tiver vontade 

e todos que visitam seu blog tem acesso ao que você escreveu. 

 

Quem já possui um blog pode atualizar seu conteúdo de maneira 

rápida e descomplicada, de qualquer lugar, basta para isso, um computador 

ligado a internet, digitar seu login e senha, escrever o que quer publicar e clicar 

num botão. Caso o autor tenha conhecimento de uma linguagem de marcação 

(XML, HTML, XHTML) e de outras ferramentas para web, permitirá que o mesmo 

incremente seu blog, conferindo a ele um aspecto extremamente profissional, ate 

mesmo encaixando seu weblog dentro de um site. Fazendo uma colocação mais 

técnica, os we-blogs são CMS (Content Management System), traduzindo ai pé 

da letra, sistema de gerenciamento de conteúdo (SOUZA, 2008). 

 

METODOLOGIA 
 

Utilizamos em nossa pesquisa virtual o site de busca da Google, por 

entender que o mesmo faça uma busca mais ampla, detalhada e mais próxima do 

resultado esperado, Isso se da por vários motivos técnicos, porem para não 

                                                
1 Web Feed (vindo do verbo em inglês "alimentar") é um formato de dados usado em formas de 
comunicação com conteúdo atualizado freqüentemente, como sites (sítios) de notícias ou blogs. 
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perdermos o foco do trabalho não citaremos, mas que podem ser facilmente 

encontrados na internet. 

 

 No site de busca escol ido, foram digitadas separadamente as 

palavras-chaves: educação matemática, blog educação matemática, blogs de 

matemática, blog de educação matemática Belém, educação matemática Belém 

ParA e Blog educação Matemática Belém PA. 

 

Vale lembrar que as procuras no Google não são Case sensitive, ou 

seja, não diferenciam Maiúsculas e minúsculas. Todas as palavras, 

independentemente da forma como sejam escritas, serão entendidas como 

minúsculas. Por exemplo, pesquisar por "google", "GOOGLE" ou "GoOgLe" irá 

mostrar os mesmos resultados. As pesquisas padrão do Google não são 

sensíveis a acentos ou marcas diacríticas. Isto é, [Muenchen] e [München] irá 

encontrar as mesmas páginas.  

 

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

Para análise dos resultados separamos alguns itens, objetivo principal, 

a verificação da manutenção do foco inicialmente proposto, a freqüência de 

atualização que é dividida em subcategorias: Nenhuma; Pouca; Razoável; Muito 

Boa e Excelente, verificamos também a impessoalidade dos blogs analisadas. 

 

1) Atualização 
Nenhuma, esta avaliação era realizada quando o blog possuía 

somente uma postagem.  

Pouca, esta avaliação era realizada quando o blog possuía de duas a 

quatro postagens ou quando a ultima atualização ou postagem tinha mais de dois 

anos. 

Razoável, esta avaliação era realizada quando o blog possuía mais de 

quatro postagens postagem e no mínimo um ano da ultima atualização. 
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Muito boa, esta avaliação era realizada quando o blog possuía mais 

de 10 postagens e atualizações com no mínimo três mês antes da pesquisa. 

Excelente, esta avaliação era realizada quando o blog possuía 

postagens e atualizações diárias ou todo mês. 

 

2) Objetivo Principal 

Neste ponto verificamos o objetivo principal do blog, acessamos a 

pagina disponível na internet e fizemos um levantamento para obter informações 

sobre as finalidades manifestadas nos blogs se eram somente de educação 

matemática ou se abordavam conjuntamente outro assuntos como ensino e 

aprendizagem; Educação, matemática e tecnologia; Informativo sobre eventos de 

Educação Matemática; Educação matemática e Arte em fim. 

 

3) Manteve o foco 

Neste tópico observamos se o autor manteve o foco voltado para a 

educação matemática, todos os sites pesquisados foram analisados respondendo 

a seguinte pergunta: "O site manteve o foco em educação matemática?" Foi 

preenchida uma tabela onde foram marcados, SIM para os que mantiveram o foco 

em educação matemática e NÃO para os que fugiram ao tema. 

 

4) Pessoal  

Aqui verificamos apenas se o blog possuía um titulo próprio ou se 

utilizava o nome do professor autor da pagina. 

 

RESULTADOS 
 

A pesquisa que foi realizada com a ajuda do pesquisador de internet da 

Google, onde bastava digitar a palavra chave e o buscador gerava varias pagina 

com os resultados. 

 

Para cada pagina do buscador são gerados 10 hiperlinks ,e para cada 

uma das 6 palavras chaves foram analisadas no Maximo 9 paginas com 10 

hiperlinks cada totalizando um total de  540 paginas de internet, onde foram 
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encontradas somente 42 weblogs mostrados no quadro 1, dos quais nenhum 

pertencia ao um dono do estado do Pará, se quer da região norte do Pais. 
 Blog 
1. http://anesdacm.wordpress.com/ 
2. http://aprendendoaensinar.wordpress.com/ 
3. http://blog.joseoliveira.net/ 
4. http://blog.uniararas.br/matematica/ 
5. http://blogs.facef.br/matematica/? 
6. http://caco36.dihitt.com.br/ 
7. http://didacticaestadistica.wordpress.com/ 
8. http://educaembu.wordpress.com/ 
9. http://educaetnomatematica.wordpress.com/ 
10. http://isauramoreira.zip.net/ 
11. http://jgreismatarte.arteblog.com.br/ 
12. http://jpiton.blogspot.com/ 
13. http://kathianeficanha.wordpress.com/ 
14. http://ludomatica.weebly.com/ 
15. http://matematica-legal.zip.net/ 
16. http://matematicarev.blogspot.com/ 
17. http://morfismo.wordpress.com/ 
18. http://professorzecarlos.blogspot.com/ 
19. http://robertasodre.wordpress.com/ 
20. http://sat.grupoatribuna.com.br/tvtribuna/2009/cameraeducacaomat/blog/ 
21. http://stoa.usp.br/morinaga/weblog/ 
22. http://www.amomatematica.com/profiles/blog/list 
23. http://www.edumat.com.br/ 

24. http://www.matematicahoje.com.br/telas/mat_blogode.asp  

25. http://diadematematica.com/docentes/ 
26. http://ersalles.wordpress.com/ 
27. http://www.devamat.blogspot.com/ 
28. http://amatematicaandaporai.blogspot.com/ 
29. http://fatosmatematicos.blogspot.com/ 
30. http://danibra.blogspot.com/ 
31. http://maismat.blogspot.com/ 
32. http://matematicalogica.spaceblog.com.br/ 
33. http://www.uniblog.com.br/matematicanarede 
34. http://rita.matematica.zip.net/ 
35. http://www.lourdinas.com.br/blogs/index.php?idblog=225 

36. http://matemagica.blog.terra.com.br/ 
37. http://matematicarte.blog.terra.com.br/ 
38. http://blogmaticaa.blogspot.com/ 
39. http://mundomatica.zip.net/ 
40. http://supermaticarenan.blog.terra.com.br/ 
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41. http://www.aurimatematico.blogspot.com/ 
42. http://ticsematematica.blogspot.com/ 

QUADRO-1 
 
Em nossa analise nos 42 weblogs,percebemos que somente 19,05 %  

tem uma excelente atualização, assim como atualização razoável,e  21,42% 

possuia uma atualização muito boa e  40,47% tem pouca ou nenhuma atualização 

até os dias das visitas 10,11,12,13 e 14 de agosto de 2010. 

 

Com isso avaliamos que em geral as “postagens” nos blogs de 

educação matemática não possuem uma freqüência na atualização de seus 

conteúdos, o que empobrece em muito a divulgação de novas técnicas da pratica 

de ensino ou novidades no ensino da matemática, mesmo que as novidades 

estejam disponíveis na internet em diversos outros sites, acreditamos que a 

coleção e concentração desses materiais em um único blog, agregara mais valor, 

direcionamento e objetividades na pesquisa e colaboração dos autores 

colaboradores, tornando-se em um local de referencias e de discussões 

enriquecedoras sobre o tema . 

 

Nas paginas analisadas, 64,28 % eram exclusivamente sobre 

educação matemática, ou seja, não incluíam outros temas com, arte, musica, 

surdez, etino matemática e tecnologia, todos ligados a educação matemática e 

que representam menos de 12% do total analisado. No que se refere ao objetivo 

geral dos blogs em educação matemática notamos 51,85 % mantiveram o foco 

original, não desvirtuando assim do tema inicial de seus weblogs , desses 21,43 

% mantiveram  a idéia inicial e eram de cunho pessoal. 

 

Já em educação matemática e Pratica 19,05 % mantiveram o foco 

inicial e eram pessoais. 

 

Percebemos que os blogs que eram pessoais tem relativamente um 

atualização menor, diferentemente dos que não tem cunho pessoal, acreditamos 

que isso se da devido aos fatos de os não pessoais possuam mais de um autor 
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atualizando a pagina, tanto é a pesquisa nos mostra que dos blogs que eram 

pessoais apenas 18,75 % possuíam uma atualização muito boa ou excelente. 

 

Dos grupos de estudos em educação matemática, Eventos, Educação 

matemática lúdica e praticas em educação representam apenas 2,38 % cada.  

Logo abaixo o quadro da pesquisa. 
N Blog Atualização Objetivo 

Principal 
Manteve 

o foco 
 
Pessoal Acesso em 

43. http://anesdacm.word
press.com/ 

Razoável Educação 
matemática 

sim sim 10.08.10 

44. http://aprendendoaen
sinar.wordpress.com/ 

Muito boa Educação 
matemática 

não não 10.08.11 

45. http://blog.joseoliveira.
net/ 

Razoável Educação, 
matemática 
e tecnologia 

sim não 09.08.10 

46. http://blog.uniararas.br
/matematica/ 

Razoável Educação 
matemática 

sim não 09.08.10 

47. http://blogs.facef.br/m
atematica/? 

Excelente Educação 
matemática 

sim não 09.08.10 

48. http://caco36.dihitt.co
m.br/ 

Pouca Educação 
matemática 

não sim 09.08.10 

49. http://didacticaestadist
ica.wordpress.com/ 

Razoável Informativo 
sobre 
eventos de 
E.M 

sim não 09.08.10 

50. http://educaembu.wor
dpress.com/ 

Muito boa Ensino da 
matemática 

sim não 10.08.10 

51. http://educaetnomate
matica.wordpress.com
/ 

Pouca Educação 
matemática/
etnomatema
tica 

não nao 10.08.10 

52. http://isauramoreira.zi
p.net/ 

Nenhuma Educação 
matemática 

sim sim 10.08.10 

53. http://jgreismatarte.art
eblog.com.br/ 

Pouca Educação 
matemática 
e Arte 

não não 10.08.10 

54. http://jpiton.blogspot.c
om/ 

Muito boa Educação 
matemática 

sim sim 10.08.10 

55. http://kathianeficanha.
wordpress.com/ 

Nenhuma Ensino da 
matemática 

sim sim 11.08.10 

56. http://ludomatica.weeb
ly.com/ 

Muito boa Matemática 
Ludica 

sim não 11.08.10 

57. http://matematica-
legal.zip.net/ 

Pouca Ensino e 
Educação 
matemática 

sim não 11.08.10 

58. http://matematicarev.b
logspot.com/ 

Muito boa Ensino e 
educação 
matemática 

sim não 11.08.10 

59. http://morfismo.wordpr
ess.com/ 

Razoável Ensino da 
matematica 

não não 11.08.10 

60. http://professorzecarlo
s.blogspot.com/ 

Muito boa Educação 
matemática 

sim sim 12.08.10 

61. http://robertasodre.wo Nenhuma Educação sim sim 12.08.10 
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rdpress.com/ matemática 
62. http://sat.grupoatribun

a.com.br/tvtribuna/200
9/cameraeducacaoma
t/blog/ 

Razoável Educação 
Matemáia 

sim sim 12.08.10 

63. http://stoa.usp.br/mori
naga/weblog/ 

Pouca Educação 
matemática 
e musica 

não sim 12.08.10 

64. http://www.amomatem
atica.com/profiles/blog
/list 

Muito boa Educação 
matemática 

não não 12.08.10 

65. http://www.edumat.co
m.br/ 

Excelente Educação 
Matemática 

sim não 12.08.10 

66. http://www.matematic
ahoje.com.br/telas/ma
t_blogode.asp  

Excelente Educação 
matemática 

sim não 12.08.10 

67. http://diadematematic
a.com/docentes/ 

Excelente Educação 
matemática 

sim não 12.08.10 

68.
http://ersalles.wordpre
ss.com/ 

Nenhuma Educação 
matemática 
e surdez 

sim não 12.08.10 

69.

http://www.devamat.bl
ogspot.com/ 

Excelente Grupo de 
estudos 
Educação 
matemática 

sim não 12.08.10 

70. http://amatematicaand
aporai.blogspot.com/ 

Excelente Educação 
matemática 

sim sim 13.08.10 

71.
http://fatosmatematico
s.blogspot.com/ 

Excelente Ensino e 
educação 
matemática 

não não 13.08.10 

72. http://danibra.blogspot
.com/ 

Excelente Educação 
matemática 

não sim 13.08.10 

73. http://maismat.blogsp
ot.com/ 

Muito boa Educação 
matemática 

nao sim 13.08.10 

74. http://matematicalogic
a.spaceblog.com.br/ 

Pouca Educação 
matemática 

sim não 13.08.10 

75. http://www.uniblog.co
m.br/matematicanared
e 

Razoável Praticas em 
Educação 
matemática 

sim sim 13.08.10 

76. http://rita.matematica.
zip.net/ 

Razoável Educação 
matemática 

não sim 13.08.10 

77. http://www.lourdinas.c
om.br/blogs/index.php
?idblog=225 

Pouca Educação 
matemática 

não sim 14.08.10 

78. http://matemagica.blo
g.terra.com.br/ 

Pouca Educação 
matemática 

não não 14.08.10 

79. http://matematicarte.bl
og.terra.com.br/ 

Nenhuma Educação 
matemática 

não não 14.08.10 

80. http://blogmaticaa.blo
gspot.com/ 

Pouca Educação 
matemática 

sim não 14.08.10 

81. http://mundomatica.zi
p.net/ 

Pouca Educação 
matemática 

não não 14.08.10 

82. http://supermaticarena
n.blog.terra.com.br/ 

pouca Educação 
matemática 

não não 14.08.10 

83. http://www.aurimatem
atico.blogspot.com/ 

Muito boa Educação 
matemática 

não sim 14.08.10 

84. http://ticsematematica.
blogspot.com/ 

Muito boa Educação 
matemática 

não não 14.08.10 
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QUADRO-2 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esses dados produzidos em um grande espaço amostral 

chegamos a conclusão de que é necessário. A manutenção do foco inicialmente 

proposto e a freqüência de atualização, pois os resultados apontam que mais da 

metade dos blogs são exclusivos de educação matemática, mas não existe uma 

freqüência nas atualizações, acreditamos que pelos fato de existir apenas uma 

pessoa para atualizar, por isso propomos que o blog seja coletivo no que se 

refere a postagem de material para manter uma certa Constancia nas 

atualizações, percebemos que somente pouco mais da metade desses blogs 

mantém a idéia inicial para qual fora criado. Uma solução para este problema 

seria a criação de um blog sobre Educação matemática, com a colaboração de 

vários autores qualificados para que se tenha uma atualização freqüente sem a 

perda do foco inicial. A idéia do uso do blog é criar uma rede de colaboração, 

tornando o site um local de pesquisa, tornando-se em um local de referencias e 

de discussões enriquecedoras sobre o tema . 
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