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RESUMO 

Refletir sobre a prática e voltar com a teoria reavaliada e experimentá-la novamente 
é papel dos professores que têm como compromisso a formação do cidadão. Esta 
pesquisa buscou verificar a possibilidade do uso da rede social como apoio ao 
ensino presencial. O trabalho foi realizado com alunos do 3º período do Curso de 
Pedagogia (2012 e 2013) e do 4º período dos cursos de Letras e História (2012.2) 
do Centro Universitário de Barra Mansa – UBM. Piaget e Vygotsky constituíram a 
base do referencial teórico, por trazerem argumentos fortes de que a aprendizagem 
se dá de maneira mais fácil e significativa quando advém de um processo de 
participação, interação e colaboração. A pesquisa foi conduzida por meio de uma 
pesquisa-ação, constituída de três etapas: a) estudo exploratório utilizando 
questionário para estabelecer o perfil dos alunos, no que diz respeito principalmente 
ao uso do computador e da rede social em questão; b) postagens, no Facebook, de 
conteúdos relacionados à disciplina, de forma ainda não sistemática, buscando 
observar o comportamento (postagens e comentários) dos alunos no ambiente 
virtual; c) aplicação de um novo questionário visando colher as opiniões dos alunos 
sobre a experiência na rede social e na disciplina Didática e Tecnologia. A pesquisa 
concluiu que, embora muitas instituições já estejam utilizando o meio on-line como 
apoio às suas atividades do ensino presencial, existem ainda poucos estudos em 
relação às redes sociais como ferramentas auxiliadoras da aprendizagem e que, 
utilizado como apoio ao ensino presencial, o Facebook torna-se um meio 
estimulante, acolhedor e eficiente, proporcionando oportunidades para a criação de 
um ambiente prazeroso, baseado em cooperação e colaboração.  
Palavras-chave: Facebook na Educação. Rede Social. Apoio ao ensino presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The role of teachers who are committed to form citizens is to reflect on the practice 
and return with the theory reevaluated to try it again. The purpose of this research 
was to analyse the possibility of using the social network to support classroom 
teaching. The research was made with students of the third term of the course of 
Pedagogy (2012 and 2013) and of the fourth term of the courses of Language and 
History (2012.2) of the University Center of Barra Mansa (UBM). Piaget’s and 
Vygotsky’s studies were the basis of the theoretical framework, as they bring sound 
arguments that learning occurs more easily and meaningfully when it arises from a 
process of participation, interaction and collaboration. The research was conducted 
by means of an action research, consisting of three stages: a) an exploratory study 
using a questionnaire to establish the profile of the students, especially with regard to 
computer use and the relevant social network; b) Facebook posts of course-related 
content, yet not systematically, to observe the behavior (posts and comments) of the 
students in the virtual environment; c) application of a new questionnaire to collect 
students’ views about the experience with the social network and with the discipline 
Didactics and Technology. The research concluded that, while many institutions are 
already using the online medium to support its activities in classroom teaching, there 
are still only few studies on social networks as auxiliary tools for learning, and that 
when used as a support to classroom teaching, Facebook becomes a stimulating, 
welcoming and efficient environment, providing opportunities for creating a pleasant 
ambiance, based on cooperation and collaboration. 
Keywords: Facebook in Education. Social network. Support to classroom teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 
"Sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino.”  

Paulo Freire 

 

Este pensamento me faz retornar a um passado, não muito distante, quando 

a curiosidade era minha companheira. E com ela a inquietude, a ousadia e a 

vontade de fazer diferente. De repente, percebi que esta curiosidade que sempre me 

despertou para o mundo, e de que fala Paulo Freire, ainda está bem presente no 

meu fazer diário e também no profissional. 

Estou no magistério há 30 anos, sempre em sala de aula, sendo que 20 deles 

dedicados ao ensino superior no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). 

Inicialmente no curso de Comunicação Social (Relações Públicas) e posteriormente 

no curso de Pedagogia e demais cursos de Licenciatura, lecionando principalmente 

a disciplina Tecnologia Educacional, hoje denominada Didática e Tecnologia.  

A reflexão sobre o meu fazer pedagógico e a utilização de práticas que 

facilitem a aprendizagem dos alunos, em consonância com a realidade que se 

apresenta, vem me inquietando e fazendo parte de meus estudos há algum tempo.  

No intuito de aprofundá-los, em 2011 comecei a cursar disciplinas isoladas do 

mestrado em educação da UNESA. Para conclusão de uma das disciplinas, teria 

que elaborar um artigo tendo como tema a possibilidade de utilização na educação 

da Wikipedia, Youtube, Twitter ou Facebook, entre outros.  

Como fazia parte da rede, procurei conhecer melhor suas interfaces, 

nascendo a partir daí o interesse em pesquisar o Facebook com objetivo 

pedagógico.  

Paralelamente, já observava a relação dos alunos do Curso de Pedagogia 

com o Portal Universitário. Percebi ser esta permeada pela resistência à sua 

utilização nas disciplinas. Por outro lado, constatei que a grande maioria dos alunos 

fazia parte da rede Facebook, utilizando-a para troca de informações, de conteúdos 

e com uma apropriação da rede para fins bem parecidos com a proposta do AVA 

institucional, como apoio às disciplinas presenciais. A interação dos alunos no 

Facebook era tema constante das conversas em sala e nos corredores. 



 

 

Somado a estes fatos, no início de 2013 participei de uma capacitação para 

utilização do AVA Institucional, que passou por uma reformulação de layout. A 

explicação do consultor para tal mudança se relacionava a uma maior semelhança 

do Portal com o Facebook, bem como melhor navegação e, creio eu, aumento da 

aceitação por parte de alunos e professores.  

Mais uma vez a luz das ideias se acendeu, assinalando que poderia 

realmente ser esse o caminho.   

Concordando com Ponte (apud MINHOTO, 2012), creio que nós, professores, 

temos que pesquisar e experimentar formas de trabalho que permitam compreender 

os modos de pensar e as dificuldades dos alunos e que contribuam para melhorar a 

sua aprendizagem. Os resultados precisam ser avaliados, gerando assim a 

necessidade de os professores fazerem investigações sobre suas práticas.  

O processo de ensino e de aprendizagem é muito complexo, devido a 

diversos fatores intervenientes, e à possibilidade de produzir mudanças na 

sociedade. É de grande responsabilidade e decisivo o papel exercido pelo professor 

na formação de cidadãos mais participativos e críticos. E as dificuldades 

encontradas em sua prática pedagógica podem ser equiparadas a esta 

responsabilidade. Por esse motivo, refletir sobre a prática e voltar com a teoria 

reavaliada e experimentá-la novamente é papel dos professores que têm como 

compromisso a formação da sociedade. 

Reconheço que ter como objeto de estudo minha prática pedagógica pode 

gerar algum problema, principalmente devido à hierarquia professor–aluno. Porém, 

acredito que este aspecto pode ser amenizado por meio da proposta metodológica. 

Também porque os alunos não foram obrigados a participar do estudo, foram 

convidados; as atividades no Facebook não foram obrigatórias, constituíram 

complementos às aulas presenciais, sem atribuição de notas.  

Minha trajetória profissional, aliada à observação do cotidiano acadêmico, à 

curiosidade que me insere na busca por outros caminhos, me levou ao objeto de 

estudo que apresento nesta dissertação como mestranda em educação. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O Facebook está unindo o mundo.” Com essa frase David Kirkpatrick (2010) 

dá início à segunda parte do prólogo de seu livro “O Efeito Facebook”. Essa 

afirmativa nos dá a dimensão que esta rede social vem tomando. Há a hipótese de 

que seja a empresa de mais rápido crescimento de toda a história. Sua importância 

mundial é inegável, tanto em relação ao crescente número de usuários quanto pela 

visibilidade que tem na utilização, por pessoas importantes no contexto mundial, 

para divulgação de suas ideias, campanhas eleitorais ou mobilização da população.  

É provável que a fundamental diferença entre o Facebook e outros sites seja 

a de ele ser prioritariamente sobre pessoas. Um ambiente virtual de troca cujo 

principal assunto é a própria vida (KIRKPATRICK, 2011). Uma afirmação de seu 

criador, Mark Zuckerberg, ao descrever a plataforma, evidencia essa característica: 

“Chamamos isso de diagrama social, no sentido matemático de uma série de nós e 

conexões. Os nós são as pessoas, e as conexões são as amizades.” 

(ZUCKERBERG apud KIRKPATRICK, 2011). Talvez esteja nessa característica a 

resposta à questão sobre sua penetração mundial, principalmente entre os jovens.  

A percepção da popularidade dessa rede social na faixa etária da maioria dos 

alunos dos cursos de licenciatura do UBM, a resistência ao uso da plataforma 

institucional e o esforço do provedor para torná-la semelhante ao Facebook foram os 

fatores que nos mobilizaram à tentativa de testá-lo para fins educacionais. 

A educação vem recebendo influências significativas das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Inicialmente, dos softwares educacionais, jogos, 

simuladores e também dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que 

possibilitam a convergência entre educação presencial e virtual. Essa inovação 

tecnológica vem causando mudanças nas práticas pedagógicas, no que diz respeito 

à sua utilização tanto na educação a distância quanto como apoio ou suporte à 

educação presencial. 

Esta última vem sendo muito utilizada nas instituições de ensino superior. 

Existem práticas pedagógicas em que o uso da tecnologia se limita à transmissão de 

informações, em outros casos observam-se práticas que possibilitam a interação e a 

aprendizagem com base na colaboração e cooperação dos envolvidos no processo. 



18 
 

 

Partindo do princípio de que a utilização do Facebook pode contribuir para o 

processo de ensino e de aprendizagem, este trabalho analisou os registros 

realizados pelos alunos em decorrência das atividades propostas no grupo criado na 

rede social para esse fim, bem como as suas impressões e avaliações por meio de 

questionários. 

Para desenvolver nosso tema de estudo, estruturamos esta dissertação em 

quatro capítulos. No primeiro capítulo, trazemos a problematização do tema, 

situando-o no contexto sócio-educacional, no cenário acadêmico da Língua 

Portuguesa; paralelamente abordamos a importância da rede social pesquisada na 

atualidade e sua penetração no cotidiano dos alunos. Após essas considerações, 

apresentamos o objetivo, as questões de estudo e a metodologia que orientam a 

elaboração deste trabalho. 

No segundo capítulo, constituído por quatro seções, abordam-se as questões 

apresentadas na problematização de maneira mais aprofundada, revisitando autores 

que embasam nossa pesquisa. De início, há uma abordagem sobre as TIC e 

Sociedade, passando para sua relação com a educação na contemporaneidade. Na 

segunda seção, abordamos as teorias de aprendizagem de Piaget e Vygotsky, o 

processo de interação. A terceira seção apresenta o Facebook, suas ferramentas e 

possibilidades de utilização na educação basedas nos conceitos de cooperação e 

colaboração. E, por fim, por ser este um tema novo, trazemos autores 

contemporâneos que têm o Facebook por objeto de pesquisa e que contribuíram 

para a discussão de nossos resultados. 

O terceiro capítulo é constituído pela pesquisa-ação realizada com as três 

turmas do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), um detalhamento da 

metodologia e a análise dos resultados obtidos por meio de dois instrumentos de 

coleta de dados utilizados. Um para se traçar o perfil das turmas e outro com a 

finalidade de verificar a avaliação dos participantes da experiência no Facebook, 

ambos apresentados sob a forma de gráficos. Esse capítulo traz também a análise 

das atividades realizadas pelos alunos no grupo criado na rede social pesquisada.  

O quarto capítulo encerra o trabalho apresentando as considerações finais, 

ocasião na qual são respondidas as questões de estudo à luz dos resultados obtidos 

na pesquisa-ação, analisados com apoio da base teórica. 
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CAPÍTULO 1 
A CURIOSIDADE, O CAOS DA BUSCA E DAS INDAGAÇÕES 

  

1.1 Problematização 

 

As mudanças ocorridas na sociedade decorrentes das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) vêm trazendo novas formas de pensar, de agir, de 

se comunicar. Houve alteração nos modos de acesso e difusão de informação, que 

condicionou novos contornos na produção e socialização do conhecimento. Estes 

aspectos caracterizam o que Castells (1999) denominou de era da informação ou do 

conhecimento. Nesse contexto, que possibilita a comunicação mais ágil entre os 

indivíduos independentemente da localização geográfica e em meio a um quadro de 

mudanças confusas e incontroláveis, manifesta-se uma tendência nas pessoas de 

se reunirem em grupos sociais visando compartilhar interesses em comum, 

organizando-se, cada vez mais, em torno de redes.  

Segundo Castells (1999, p. 498), as redes são 

 
[...] estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de 
comunicação (por exemplo, valores e objetivos de desempenho). 

 

É bem verdade que não é de hoje que a sociedade está se constituindo em 

redes. Toda organização que não se estrutura sob a forma hierárquica, piramidal ou 

autocrática estrutura-se em redes, ou seja, em estruturas que não são fixas, mas 

constituem sistemas de ‘fluições’ (FRANCO, 2008).  

As transformações são velozes e constantes no que diz respeito a cultura, 

formação, relação entre as pessoas, novas formas de adquirir conhecimento, 

inclusive extraescola. Acompanhá-las no sentido de ressignificá-las passou a ser 

uma exigência. Cada vez mais, as informações assumem papel de destaque, e 

desenvolver a capacidade de transformá-las em conhecimento é desafio 

permanente. Desse modo, somos impulsionados a um amplo repensar sobre o papel 

da educação. 

Há alguns anos, quando se colocou o aluno no centro do processo ensino–

aprendizagem (princípio básico da proposta educacional da Escola Nova), surgiram 
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mudanças nas práticas de ensino (DI GIORGIO, 1989), voltadas para retirar o 

aprendente de sua passividade. A concepção pedagógica de que o aluno aprende a 

fazer fazendo, aprende a pensar pensando (DEWEY apud TEIXEIRA, 19781) abriu 

espaço para a divulgação de outras concepções, dentre as quais cabe destacar o 

construtivismo, de Piaget (2002), e o sociointeracionismo, de Vygotsky (1991). 

Assim, uma questão parece ser crucial: a participação ativa do aluno no 

processo de produção do conhecimento. A partir de estudos desses vários teóricos, 

é possível encontrar argumentos fortes de que aprendizagem se dá mais fácil e 

significativamente quando advém de um processo de interação e colaboração. 

Para Piaget (2002), o indivíduo é um ser dinâmico que, a todo momento, 

interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa 

interação com o ambiente faz com que construa estruturas mentais e adquira 

maneiras de fazê-las funcionar. Afirma o autor que a construção do conhecimento 

ocorre quando ações físicas ou mentais sobre o objeto de conhecimento provocam 

um desequilíbrio no indivíduo; este, por meio dos processos de acomodação e 

assimilação dessas ações, constrói esquemas ou conhecimento. 

Já a questão central em Vygotsky (1991) é a aquisição do conhecimento 

pela interação do indivíduo com o meio, a importância da atuação dos membros do 

grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo, daí ser chamado de 

sociointeracionista. Apresenta também a ideia de que o desenvolvimento do 

indivíduo deve ser olhado para além do momento presente. Ligado a este postulado 

está o conceito de desenvolvimento proximal2.  

Mas o que leva o indivíduo a aprender? Realizar atividades de colaboração e 

interação; confrontar-se com conteúdos que lhe sejam significativos, próximos, 

relacionados no seu contexto de vida; ser acolhido pelo grupo de interesse; ter 

feedback de incentivo do professor; pelo prazer, porque gosta de um assunto, de 

uma mídia, de uma pessoa (MORAN, 2000). 

Essas condições para aprendizagem, hoje, podem ser propiciadas com o 

auxílio dos computadores, da Internet e, mais recentemente, da chamada Web 2.0, 

quando foi criada a possibilidade de os consumidores de informação da rede 

_______________________ 
1 Retirado da obra Vida e Educação, tradução de Anísio S. Teixeira, 10ª edição (São Paulo: 
Melhoramentos, 1978). 
2 Capacidade do indivíduo de realizar tarefas com a ajuda de outro indivíduo mais capacitado 
(VYGOTSKY apud OLIVEIRA,1993). 
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tornarem-se também produtores de conteúdos, levando-os a inúmeras outras 

pessoas. A Web 2.0 caracteriza o lado social e interativo da Internet, na qual os 

usuários têm um papel fundamental na produção, divulgação e acesso à informação, 

e, consequentemente, na sua capacidade de processar e de gerar conhecimento em 

novos espaços e lugares (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010). 

Pode-se dizer que a palavra-chave é ‘colaboração’. Na expansão da Internet 

como ferramenta interativa, surgem as redes sociais virtuais, baseadas na 

espontaneidade e nas afinidades de seus participantes. Tais redes são 

potencializadas pela agitada vida moderna, caracterizada pelas mudanças de 

hábitos e diminuição do contato físico. Segundo Corrêa (2004, p. 7), 

 
[...] na comunidade virtual, o indivíduo escolhe, elege de qual 
comunidade quer fazer parte, sendo a principal motivação o seu 
interesse particular em um ou mais assuntos em que percebe uma 
identificação e encontra pessoas com quem possa compartilhar 
idéias e promover discussões públicas, uma vez que a interação 
mútua, relação recíproca que ocorre entre as pessoas mediadas 
pelo computador, é fundamental para o estabelecimento e 
consolidação de comunidades virtuais.  

 

São os interesses comuns que levam os indivíduos a querer fazer parte de 

uma comunidade virtual ou rede social. Do mesmo modo, as necessidades de fazer 

parte, ser acolhido e ao mesmo tempo se destacar movem a participação dos 

indivíduos nas redes sociais (PRIMO apud CORRÊA, 2004). 

Já existem muitas pesquisas sobre o surgimento e desenvolvimento das 

redes sociais, como os estudos de Radomsky e Schneider (2007) sobre o papel das 

redes sociais e da reciprocidade nos processos locais de desenvolvimento ou o 

trabalho de Jacobi (2000) sobre redes sociais e meio ambiente. Os estudos sobre a 

utilização das redes sociais na educação vêm crescendo, a maioria é bem recente, 

sob a forma de artigos, poucos livros, dissertações e teses. 

Pesquisa realizada nos sites Portal CAPES Periódicos Qualis, Biblioteca 

Científica Online Scielo, Google Acadêmico e nas referências bibliografias dos 

próprios artigos permitiu encontrar 17 artigos e duas dissertações que abordam o 

tema redes sociais, estabelecendo relações destas com o processo de ensino e de 

aprendizagem. Em 10 desses trabalhos, incluindo as dissertações, o Facebook é a 

rede social escolhida como foco de estudo. Os artigos, em sua maioria, são de 

universidades brasileiras, portuguesas e espanholas. E as dissertações são 
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pesquisas das Universidades portuguesas de Bragança e de Coimbra, apresentadas 

em 2012 e 2011, respectivamente. 

Em uma busca mais recente nas mesmas fontes, encontramos outros artigos 

e dissertações que têm por objeto de estudo a utilização pedagógica do Facebook.  

Não descartando as contribuições de novas pesquisas para este trabalho, 

optamos por destacar um artigo e duas dissertações que foram muito importantes na 

elaboração do presente estudo. Principalmente pela constatação de serem estes, 

também, importante referência para os novos trabalhos encontrados. 

O artigo versa sobre a “Utilização Educativa do Facebook no Ensino Superior” 

(PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010). Esse trabalho, desenvolvido pelos pesquisadores 

do Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Educação, apresenta uma 

experiência pedagógica com alunos do curso de licenciatura em Educação Básica 

no âmbito da disciplina TIC em Educação. Os pesquisadores procuraram, com o 

estudo de caso, explorar e identificar o potencial educativo da rede social Facebook, 

com a finalidade de obterem participação mais ativa e interativa dos alunos. Objetivo 

este que, numa conclusão preliminar, segundo os autores, demonstrou a 

possibilidade de a rede ser utilizada como recurso pedagógico importante para 

promover a interação, colaboração e as competências tecnológicas no ensino 

superior. 

A primeira dissertação, de Minhoto (2012), aborda uma pesquisa realizada 

durante 10 semanas numa turma de 15 alunos (ensino secundário)3, com média de 

idade de 17 anos, na disciplina de Biologia, do 12º ano do curso Humanístico de 

Ciências e Tecnologias do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal – Bragança. A 

autora lançou mão de várias ferramentas e aplicações do Facebook como apoio à 

operacionalização das unidades 1, 2 e 3 do programa da disciplina. Para tal, foram 

criados uma página e um grupo no Facebook. Após análise dos dados, a autora 

concluiu que a rede alvo da pesquisa tem as ferramentas que permitem a interação, 

a partilha e a colaboração e que os alunos, devido à familiaridade com o contexto, 

tiram partido dessas potencialidades, envolvendo-se ativamente na construção do 

conhecimento. 

_______________________ 
3 Nomenclatura utilizada na educação portuguesa, corresponde ao Ensino Médio Brasileiro (grifo 
nosso). 
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Julga-se importante citar os aspectos limitadores do estudo apresentados 

pela autora, uma vez que eles podem ser observados no estudo que ora se 

apresenta. Segunda a autora, as limitações em relação ao Facebook, como apoio ao 

ensino presencial e alternativa às plataformas formais, se devem às alterações 

constantes que os desenvolvedores introduzem no sistema, quer em termos de 

interface (aplicativos), quer em termos de potencialidade (o que se pode fazer na 

rede social se modifica quando os aplicativos são alterados). Outro fator relaciona-se 

à quantidade e à velocidade constante do fluxo de informação posicionada 

cronologicamente. Outro fator limitador, segunda a autora, é a utilização de redes 

sociais como espaço para a aprendizagem que pode ser vista como uma invasão de 

privacidade.  

Minhoto (2012) conclui indicando caminhos para outras pesquisas, explicando 

a importância de se estender esse tipo de utilização a outras disciplinas, com 

envolvimento um maior número de professores e de alunos. E sugere que se tente 

perceber os reflexos do uso pedagógico do Facebook e na utilização pessoal que os 

alunos fazem deste e de outros serviços de rede social. 

A segunda dissertação de Gomes (2011) tem por objetivo verificar as 

implicações que a presença pedagógica, social e cognitiva do supervisor/tutor do 

Grupo “Momentos na vida de um professor”, criado no Facebook, tem na construção 

e no desenvolvimento da comunidade de aprendizagem em ambiente on-line. Trata-

se de uma proposta de trabalho para uma unidade curricular do primeiro ano do 

curso de mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Os 

membros convidados são, na sua maioria, professores ou pessoas que já haviam 

trabalhado diretamente com alunos.  

Apresentando os resultados da pesquisa, a autora destaca que o grupo 

constituído no Facebook apresenta indícios do seu desenvolvimento e 

sustentabilidade, podendo constituir-se como base para a partilha e construção de 

conhecimento no que concerne a contextos ‘supervisivos’ e educativos”. Deixa, 

ainda, algumas questões que poderão ser motivo de estudos futuros:  

 
[...] que implicações reais, ao nível da dimensão cognitiva, terão os 
contributos e a construção de uma forte presença social numa 
comunidade virtual de aprendizagem desta natureza? De que modo 
concorrem as várias funcionalidades dos grupos/comunidades de 
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aprendizagem criados no Facebook (participação no Mural, no 
separador “Discussões”, em Mensagens, no chat) para a criação, 
construção e desenvolvimento destas mesmas comunidades? Que 
perfil de utilizador/membro de um comunidade/grupo mais se adequa 
ao desenvolvimento das dimensões de uma comunidade de 
aprendizagem? (GOMES, 2011, p. 129). 

 

Nossa vivência profissional no ensino superior tem mostrado que a 

participação dos acadêmicos do Curso de Licenciatura do Centro Universitário de 

Barra Mansa (UBM) é permeada por certa resistência à utilização do ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) institucional. Por outro lado, a grande maioria dos alunos faz 

parte da rede Facebook, sendo constatada a troca de informações, de conteúdos e 

de uma apropriação da rede para fins bem parecidos com a proposta do AVA 

institucional, como apoio às disciplinas presenciais. 

A rede social Facebook é considerada um fenômeno mundial, sendo 

impossível negar sua importância,  no que diz respeito tanto ao número de usuários 

quanto à sua utilização em esferas até então inimagináveis. Até mesmo a política 

americana se rendeu à sua popularidade, utilizando-o como mídia-chave na 

campanha eleitoral do Presidente Barack Obama em 2008. Esse fato é observado 

não só nos Estados Unidos, berço do Facebook, também em outros países, cabendo 

destacar o Egito, que o utilizou para dar vulto à revolução que depôs o presidente e 

levou à queda do regime vigente – de um modo geral, serve para divulgação de 

ideias (MINHOTO, 2012). 

Os cinco principais recursos do Facebook (PHILLIPS et al., 2011) são estes: 

a) linha do tempo; b) página inicial: contém o “Feed” de notícias, que inclui 

atualizações de amigos; c) perfil: mostra a foto, os interesses e outras informações 

de uma pessoa; d) grupos: este recurso permite que se trabalhem projetos de 

colaboração dos alunos entre si e com o professor – os grupos podem ser fechados, 

abertos ou secretos; e) páginas: são espaços públicos para empresas, 

personalidades, universidades entre outros. 

As páginas permitem interagir com um grupo específico de outros membros 

do Facebook. Criam a possibilidade de alunos e professores compartilharem links 

relevantes, como artigos de jornais, vídeos on-line ou feeds do blog da sua classe ou 

do site da sua instituição de ensino. As páginas do Facebook também podem ter 

recursos de colaboração, como notas (que são como entradas de blog) e 

comentários. Esses recursos de páginas permitem ampliar o ensino para além da 
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sala de aula. Ao ‘curtir’ uma página, você se inscreve para receber as novidades de 

seu conteúdo (PHILLIPS et al., 2011). 

 Assim como os grupos, o conteúdo das páginas pode chegar aos alunos 

quando eles estão fora da sala de aula. Há a possibilidade de acesso ao Facebook 

usando celulares. As oportunidades de aprendizagens podem chegar a eles onde 

estiverem on-line. 

A partir dessas considerações, julgamos oportuno pesquisar a possibilidade 

de utilizar os recursos das redes sociais, mais especificamente o Facebook, como 

apoio ao ensino presencial, com vistas à aprendizagem. Esta pesquisa foi conduzida 

no contexto da disciplina Didática e Tecnologia oferecida nos curso de Licenciatura 

do UBM. 

 A importância do desenvolvimento desta pesquisa justifica-se pela 

observação do interesse que o assunto redes sociais vem despertando. 

Investigações revelam que o brasileiro interage muito nas mídias sociais: conversa 

com amigos, posta fotos e vídeos, compartilha conteúdo, etc. Um reflexo disso é o 

fato de que 99% dos internautas já acessaram alguma rede social, e o foco hoje é 

mais especificamente o Facebook, que tinha mais de 1 bilhão de usuários 

registrados em setembro de 2013, segundo pesquisa IBOPE Media, 2013b. 

Percebe-se que a visão que se tem sobre as redes sociais parece ser ainda 

limitada ao entretenimento; sua utilização na educação causa muita polêmica. Com 

o discurso de proteção aos alunos, a grande maioria das escolas não é favorável ao 

acesso às redes. Castells (1999, p. 81), citando a primeira lei de Kranzberg, destaca 

que “a tecnologia não é nem boa, nem ruim e também não é neutra”. Entende-se, 

portanto, que a utilização que se faz da tecnologia é que a caracteriza. Nesse 

contexto, não seria importante que a escola preparasse os alunos para a utilização 

adequada e responsável das redes sociais? E complementarmente trouxesse para 

os processos de aprendizagem e de ensino mais uma possibilidade de construção 

de conhecimento por meio da participação interativa, baseada na cooperação e na 

colaboração? 

Considera-se importante que o sistema educacional se adapte à realidade de 

seus alunos, o que, certamente, aproxima os atores envolvidos no processo 

educacional, além de ir ao encontro dos objetivos educativos, colaborando para o 
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desenvolvimento de competências previstas em diretrizes curriculares nacionais, 

matrizes de cursos e planos de ensino. 

Muitas instituições já utilizam o meio on-line como apoio às suas atividades do 

ensino presencial, como mencionado anteriormente, vem crescendo também em 

nosso país o número de pesquisas que abordam as redes sociais como ferramenta 

auxiliadora da aprendizagem. 

Com este estudo, pretende-se beneficiar os atores escolares – alunos, 

professores e a própria escola –, no sentido de aumentar as competências dos 

alunos, possibilitar que outros professores utilizem o Facebook (reconhecendo sua 

aplicação) em suas práticas pedagógicas e apoiar a escola para que possa 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico da sociedade, integrando-o ao seu 

cotidiano. 

 

1.2 Objetivo geral e Questões de estudo 
 

Analisar a possibilidade de utilização de um grupo criado no Facebook como 

apoio ao ensino presencial na disciplina Didática e Tecnologia. 

 

Questões de estudo: 

 

a) Por que o Facebook desperta interesse nos alunos, mesmo quando utilizado para 

atividades acadêmicas? 

 

b) Qual a percepção dos alunos em relação à aprendizagem no Facebook? 

 

c) Como se expressa o aproveitamento dos alunos que se valem do Facebook como 

complemento às aulas?  

 

d) Como a utilização da rede social Facebook interfere na dedicação dos alunos à 

disciplina?  
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1.3 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa são alunos do 3º período (2012.1) do curso de 

Pedagogia, 4º período do Curso de História e Letras (2012.2) e 3º período (2013) na 

disciplina Didática e Tecnologia do Centro Universitário de Barra Mansa – UBM. 

Este trabalho tem por objeto de estudo as interações dos discentes e do 

docente no recurso grupo aberto na rede social Facebook exclusivamente para a 

pesquisa e com acesso somente para os alunos da disciplina Didática e Tecnologia, 

moderado pela pesquisadora. A disciplina foi ministrada pela autora durante o 

primeiro e segundo semestres de 2012 e início de 2013. Portanto, participaram da 

pesquisa três turmas: duas do Curso de Pedagogia e uma do Curso de Letras e 

História do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), que cursam a referida 

disciplina em conjunto. 

   

1.3.1 Contexto da pesquisa 

 

O UBM está localizado na cidade de Barra Mansa, região sul do estado do 

Rio de Janeiro, distante aproximadamente 180Km da capital. Constitui instituição 

importante para a região, com cerca de seis mil alunos entre os cursos de graduação 

e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. 

A escolha desse campo de estudo para a pesquisa teve como base não só o 

fato de ser o local onde a pesquisadora ministra aulas, há dezoito anos, tendo 

portanto maior facilidade de acesso aos alunos e disponibilidade de recursos, mas 

também o de ser docente das turmas e cursos citados. É importante salientar que a 

pesquisa foi desenvolvida com os alunos da pesquisadora pela dificuldade de se 

trabalhar com turmas de outros professores quando se busca transgredir a sala de 

aula convencional. 

 
1.4 Procedimentos metodológicos 

 

A perspectiva teórico-metodológica assumida por esta pesquisadora, por meio 

da qual foram iluminados os dados coletados, é a construtivista social. Nela, buscou-

se estudar o comportamento social, “interpretando seu significado subjetivo através 
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das interações dos indivíduos” (SCHUTZ, 1967 apud ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2000). Tal perspectiva vai ao encontro do objetivo de analisar 

as possibilidades de construção do conhecimento com a utilização da rede social 

Facebook. 

Para atender ao objetivo geral e responder às questões de estudo, 

considerou-se mais adequado realizar uma pesquisa-ação, uma vez que se busca 

“intervir na prática, de modo inovador já no decorrer do próprio processo de pesquisa 

e não apenas como possível conseqüência de uma recomendação na etapa final do 

projeto” (ENGEL, 2000, p. 182).  

O mesmo autor afirma que, segundo Nunan,  

 
[...] este tipo de pesquisa constitui um meio de desenvolvimento 
profissional de “dentro para fora”, pois parte das preocupações e 
interesses das pessoas envolvidas na prática, envolvendo-as em 
seu próprio desenvolvimento profissional. (NUNAN apud ENGEL, 
2000, p. 3). 

 

A pesquisa-ação constitui-se de pesquisa e ação em um movimento espiral 

cíclico que contém a coleta de dados, a análise e interpretação do assunto a ser 

investigado, bem como o planejamento e a introdução de estratégias de ação numa 

dinâmica sempre evolutiva, que levarão às mudanças e, por conseguinte, à 

avaliação dessas mudanças por meio de outra coleta de dados, seguindo essa 

espiral de modo indefinido até a conclusão da pesquisa (FRANCO, 2005). 

Segundo Franco (2010, p. 12),  

 
A presença das espirais cíclicas potencializa os mecanismos 
formadores implícitos na pesquisa-ação. A dinâmica das espirais 
funciona quer como instrumento de reflexão/avaliação das etapas do 
processo, quer como instrumento de autoformação e formação 
coletiva. 

  

Deste modo, a pesquisa-ação vai ao encontro das necessidades da educação 

de avaliar constantemente sua práxis, com a participação ativa dos atores 

educacionais: professores, alunos e escola, que podem assim, mais facilmente, 

visualizar, analisar e tomar decisões por meio de um olhar “de dentro” de sua 

prática, apropriando-se dos resultados obtidos para melhoria dos processos 

educacionais como um todo. 
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Franco (2005, p. 489) afirma que  

 
[...] a pesquisa-ação, estruturada dentro de seus princípios 
geradores, é uma pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da 
perspectiva de ser o exercício pedagógico, configurado como uma 
ação que cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos 
que visualizam a contínua formação e emancipação de todos os 
sujeitos da prática. 

   

A pesquisa-ação também propicia a melhor formação docente, uma vez que o 

professor se constrói efetivamente um profissional da educação, a partir do momento 

que passa a ser protagonista ativo na concepção, acompanhamento e avaliação de 

seu próprio trabalho pedagógico. O professor precisa buscar a capacitação na 

própria prática, no dia a dia, na reflexão sobre sua experiência; refletindo sobre as 

questões que dificultam o dia a dia das aulas, o professor se compromete com o seu 

papel de educador e também com a melhoria do ensino (NÓVOA et al., 2011). 

Cabe observar que os termos “pesquisa-ação” e “pesquisa participante” têm 

conotações diferentes para autores nacionais como Thiollent (2001) e Brandão 

(1987), o que não se observa na literatura internacional. 

Rizzini et al. (1999) constatam que na literatura estrangeira a principal 

preocupação entre os pesquisadores não está ligada à diferença entre as 

metodologias da pesquisa participativa e da pesquisa-ação, mas entre as pesquisas 

participativas e não participativas.  

Para Thiollent (apud RIZZINI et al., 1999), a distinção entre pesquisa-ação e 

pesquisa participante é uma questão de terminologia, ainda sem um consenso. 

Utilizou-se a abordagem qualitativa, salientando a necessidade de, em 

determinados momentos, lançar mão também de dados quantitativos. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000), a abordagem qualitativa é 

oportuna quando há a necessidade de se utilizar múltiplos procedimentos e 

instrumentos para a investigação. Como neste trabalho foram usados, a priori, 

questionários, observação participante, análise das postagens no Facebook, 

considera-se adequada a utilização da abordagem qualitativa. 

A pesquisa foi desenvolvida em três fases, e cada uma delas se desdobrou 

em três etapas: a primeira, com a turma do curso de Pedagogia, no início de 2012, 

constituiu um estudo exploratório utilizando questionário para estabelecer o perfil 

dos alunos no que diz respeito principalmente ao uso do computador e da rede 
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social em questão (primeira etapa). Em seguida, iniciaram-se as postagens, no 

Facebook, de conteúdos relacionados à disciplina, de forma ainda não sistemática, 

buscando observar o comportamento (postagens e comentários) dos alunos no 

ambiente virtual (segunda etapa) e, ao final do semestre, foi aplicado um novo 

questionário com o objetivo de colher as opiniões dos alunos sobre a experiência na 

rede social e na disciplina Didática e Tecnologia (terceira etapa).  

A segunda fase, com as turmas dos cursos de Licenciatura em Letras e 

História, foi conduzida a partir da análise da etapa anterior, com vistas a correções e 

adaptações nos procedimentos utilizados e conteúdos postados pela pesquisadora, 

que seguiu as três etapas desenvolvidas anteriormente; porém, as postagens foram 

de forma mais sistemática no que diz respeito à periodicidade de postagem das 

atividades e de conteúdo específico da disciplina, focalizando apenas dois exercícios 

propostos. 

A terceira fase envolveu outra turma do curso de Pedagogia, seguindo as 

mesmos três etapas das fases anteriores, também ajustadas de acordo com a 

análise das fases um e dois. As postagens das atividades foram efetuadas pelo 

professor, à medida que os conteúdos foram sendo trabalhados nas aulas 

presenciais, com base num mapa de atividades elaborado com os conteúdos, 

atividades e objetivos a se alcançar nas atividades propostas. 

Para maximizar a confiabilidade, usamos a triangulação de método. Para 

tanto, utilizamos o quantitativo e qualitativo e instrumentos diferentes para coleta de 

dados durante as fases de desenvolvimento da pesquisa, como explicado 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 2 
REVISITANDO A LITERATURA 

 

Neste capítulo, faremos referências à importância das TIC na sociedade e na 

educação. Levantaremos as características do Facebook que possam indicar a sua 

utilização como um Ambiente Virtual de apoio ao ensino presencial. Abordaremos 

autores que, como nós, discutem essa temática. Revisitaremos alguns conceitos de 

interação, colaboração e cooperação e sua importância no processo de ensino e de 

aprendizagem, à luz dos principais fundamentos das teorias da aprendizagem de 

Piaget e Vygotsky e que se aplicam ao estudo das redes sociais na educação.  

  

2.1 Tecnologia e sociedade  
 

Será que apenas o momento atual pode ser chamado de “era tecnológica”? 

Essa percepção se deve à associação que se faz da tecnologia com as inovações e 

os avanços como o computador, o chip, a robótica, entre outros. Porém, seu 

conceito é mais amplo, refere-se a “[...] um conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um 

equipamento em um determinado tipo de atividade” (KENSKI, 2012, p. 18). Se nos 

voltarmos para a vida humana na terra, poderemos observar diversas tecnologias 

em cada época, desde a pré-história. Podemos inferir que cada era, com suas 

características peculiares, foi uma era tecnológica.  

A faculdade de pensar, que difere o ser humano das demais espécies, e as 

capacidades de dominar, transformar e adaptar os elementos da natureza 

garantiram a sobrevivência da espécie. O sucesso na confecção e utilização de 

armas, a descoberta do fogo, entre outras conquistas, mostraram ao homem a 

possibilidade de ataque e dominação de outros homens que não possuíam tais 

conhecimentos, e, por esse motivo, eram considerados mais fracos. Esse conjunto 

de fatores deu mais um significado à tecnologia: poder. Numa determinada época o 

poder estava voltado à posse de terras. Com o avanço do conhecimento e 

desenvolvimento da tecnologia, o foco passou para a indústria e, mais 

recentemente, o poder está na informação alicerçada nas tecnologias de 

comunicação e informação (TIC). 
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As relações de poder, que envolvem conhecimento e inovação tecnológica, 

vêm se ampliando na atualidade. A facilidade de troca de informações propiciou a 

efetiva globalização. A crescente hegemonia do pensamento neoliberal, 

acompanhada pela evolução de novos conceitos no âmbito do trabalho (qualidade, 

produtividade, etc.) como resultado da utilização de novas tecnologias na produção, 

tem como principais consequências o agravamento da exclusão social, a perda do 

poder político e econômico do Estado, assumido pelas grandes corporações, que 

passaram a exercer influência vital sobre o futuro dos povos em todo o mundo. 

Criou-se, assim, uma nova divisão social: de um lado os que têm a “senha de 

acesso” para a nova sociedade que se apresenta, e de outro os excluídos, os 

“subdesenvolvidos” (KENSKI, 2011, p. 18).  

Há um novo desenho geográfico em que não é importante onde cada um 

habita, mas as suas condições de acesso às realidades tecnológicas. Incluídos e 

excluídos se apresentam de forma semelhante, podendo ser comparados aos 

“turistas” e aos “vagabundos” da obra de Bauman (1998). Podemos acrescentar que 

a relação entre eles é de comparação, “uma metáfora da vida contemporânea”, 

ferida antiga da sociedade. Quanto mais repulsiva e detestável a sorte do 

vagabundo (o excluído), mais tolerável são os pequenos incômodos e os grandes 

riscos da vida do turista (o que se percebe incluído). Nenhum dos dois se sente 

confortável desempenhando os papéis que lhes são imputados, suas identidades 

não se fixam no eterno jogo do consumo, jogo esse, “[...] razão do mal estar da 

sociedade contemporânea ou pós-moderna” (BAUMAN, 1998, p. 119-120). 

É nesse cenário que as TIC invadem o cotidiano dos indivíduos, numa relação 

em que o homem realiza uma “adaptação ao meio” lançando mão dessa tecnologia, 

assim como, mediante a construção do que não é encontrado, realiza uma 

“adaptação do meio” (SANCHO, 2001, p. 27).  

 
A necessidade do ser humano de se adaptar a um meio que, em 
princípio, lhe é hostil, e a sua capacidade para propiciar adaptação 
desse meio às suas necessidades o colocam em uma encruzilhada 
sem solução possível: escolha o caminho que escolher parece que 
não deixará de enfrentar dificuldades. A realização de qualquer 
decisão tem conseqüências para os indivíduos. (Idem, 2001, p. 27). 

 

Devido a essa adaptação, as TIC passam a fazer parte importante da vida 

das pessoas. Não são mais simples suportes, interferem e criam uma nova cultura, 
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agindo sobre seus elementos fundamentais: a língua, o costume, a técnica e os 

valores. Alimentando e consolidando um novo modelo de sociedade baseado nas 

relações de consumo e caracterizado pelas interações e ações de comunicação.  

Os indivíduos que constituem essa sociedade influenciada pelas TIC parecem 

ter oportunidades importantes para acessar o fluxo de informação. Porém, essa 

suposta facilidade traz algumas contradições. A primeira está relacionada à 

incapacidade real de se comprovar a credibilidade da informação. As descobertas 

científicas divulgadas se mostram uma fraude. Muitas das vezes têm seus 

resultados comprometidos com os interesses daqueles que as financiam. As 

questões de ética profissional, somadas à degradação do meio ambiente, à crise 

econômica, ao conflito social e à violência, levam alguns indivíduos a um misto de 

desconfiança, intranquilidade e impotência.  

A segunda diz respeito ao fato de que o acesso à informação não garante o 

aumento da participação dos indivíduos na elaboração do conhecimento, sua 

relevância e consequência para resolver ou agravar os problemas sociais.  

A terceira incoerência se refere ao “quem” da tomada de decisão. Aos 

indivíduos não é dado o real direito de participação e decisão. O que leva ao 

seguinte raciocínio: “se não posso participar, por que me preocupar?” Um sinal 

alarmante para uma sociedade que diz, em sua maioria, promover a participação 

democrática e a solidariedade (SANCHO, 2001). 

Outra questão importante em relação ao fluxo da informação se refere ao 

impacto temporal e espacial das TIC no cotidiano, transformando a maneira pela 

qual percebemos o espaço e o tempo. 

Várias temporalidades são vivenciadas pelo homem. Há uma percepção de 

que vários tipos de temporalidades se cruzam no cotidiano. Primeiramente o tempo 

da natureza, o dia e a noite vistos pela posição do sol, o tempo de plantar e de 

colher. Depois o tempo mecânico definido pelo relógio e pelo calendário, 

estabelecendo o ritmo da vida: prazos e compromissos. Com a modernidade, o 

tempo industrial característico da sociedade capitalista, vivido cotidianamente no 

trabalho ou fora dele, como cita Anders (apud KENSKI, 2012, p. 31):  

 
Quando a sirene da fábrica anuncia o término do trabalho, ela 
anuncia ao mesmo tempo, também, que se inicia a inevitável 
dominação do mundo sirênico dos meios de comunicação e da 
publicidade. Anuncia que nós dependemos dele, que aí começam as 
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horas de emprego sem limites e sem contrato, as horas por cuja 
lama temos que atravessar batalhando no suor de nosso rosto de 
ócio. 

  

O que antes tinha uma divisão clara, como trabalho e lazer, hoje se mistura. A 

tecnologia redimensiona nossas disponibilidades de tempo e nosso deslocamento 

espacial. São inegáveis as modificações que as TIC trouxeram para as nossas 

relações e ações cotidianas, transformando a maneira como compreendemos o 

tempo e o espaço. 

Para Castells (1999), o tempo é dissolvido pelo espaço de fluxos 

desordenando a sequência dos eventos, tornando-os simultâneos, colocando a 

sociedade na “efemeridade eterna”. E em relação ao espaço, afirma serem lugares 

múltiplos, espalhados, fragmentados e desconectados apresentando temporalidades 

diversas: do mais primitivo domínio dos ritmos até a ditadura do tempo cronológico. 

Levando em consideração a classe social dos indivíduos, afirma que “[...] funções e 

indivíduos selecionados transcendem o tempo, ao passo que atividades depreciadas 

e pessoas subordinadas suportam a vida enquanto o tempo passa” (CASTELLS, 

1999, p. 490). Destaca ainda que a maioria da sociedade globalizada e 

interdependente permanece à margem do novo universo, “[...] um oceano cercado 

de praias ligadas ao tempo, de onde ainda se podem ouvir os lamentos de criaturas 

a ele acorrentadas” (CASTELLS, 1999, p. 490). 

Também a memória, a história, a realidade e a ficção são algumas das 

categorias que são afetadas e levadas a uma nova concepção à luz das TIC. Os 

equipamentos eletrônicos de última geração propiciam a interface com as memórias 

tecnológicas registradas, reestruturam a memória, propiciando uma nova ordem nos 

modos de ação e compreensão do mundo. Se, por um lado, essas tecnologias fixam 

nossas lembranças, por outro, quebram barreiras entre fato e ficção, dificultando 

uma visão mais clara da realidade.  

É neste cenário que encontramos a educação, carecendo pois de uma 

revisão de conceitos e práticas que possam ir ao encontro das necessidades sociais 

de mercado e da formação humana.   
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2.2 TIC e educação no século XXI 
 

Mudanças estruturais nas formas de ensinar e de aprender constituem-se 

num desafio a ser assumido por toda a sociedade. Se observarmos com mais 

atenção, tanto na sociedade quanto na educação, “[...] tudo está acontecendo ao 

mesmo tempo: o atraso, a burocracia e a inovação” (MORAN, 2007, p. 14). “A 

sociedade é educadora e aprendiz ao mesmo tempo” (Ibidem, p. 15). 

Esta afirmação é precisa à medida que percebemos que, principalmente com 

o desenvolvimento das TIC, não se tem somente alguns lugares de aprendizagem. 

Evidencia-se a educação acontecendo em diversos espaços, e com as mudanças 

constantes não se tem mais modelos prontos, mas adaptações a cada situação.  

Vivemos um momento tecnológico em que a Internet e as redes digitais 

exercem papel importante nas relações sociais.  

Para a educação, trazem novas e variadas possibilidades de relação com a 

informação, o conhecimento e a aprendizagem. Não só um recurso, mas uma 

mudança na concepção de educação que transcende tempo e espaço. As redes 

conectam os participantes do momento educacional, possibilitando o aprender juntos 

mesmo separados geograficamente e em horários diferentes, o que, para a maioria 

dos autores, como Kenski (2012, p. 47), “é revolucionário”. 

Essa revolução muda a sociedade como um todo e transforma as relações 

com o saber. É preciso atualização constante em relação às competências e ao 

conhecimento. Uma sociedade em estado de mudanças permanentes requer 

cidadãos e profissionais em constante aprendizado, capazes de saber como e onde 

buscar as informações e o conhecimento de que precisam. 

 Essas mudanças atingiram consequentemente a escola, que vem tentando 

uma adaptação de suas práticas educacionais. Em relação à tecnologia, a utilização 

das TIC no processo de ensino e de aprendizagem ainda caminha a passos lentos 

se comparados à sociedade. Por outro lado, é necessário ressaltar que esse uso 

deve ser uma apropriação consciente, por parte dos atores educacionais, como um 

recurso que realmente vá trazer benefícios ao processo e usado na sua 

potencialidade.  

Destacamos que a escola precisa realmente de tempo para essa apropriação. 

Tanto a escola quanto a sociedade têm à sua disposição mais e mais inovações, 
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principalmente as tecnológicas, porém grande parte da sociedade e a maioria das 

escolas se veem excluídas da possível compreensão das possibilidades de uso 

dessas inovações. Isso se deve, entre outras causas, à pouca preparação da escola 

e de seus atores, bem como à rapidez com que a mudança se faz, não permitindo 

uma reflexão sobre as práticas, mas, e tão somente, seu uso autômato.  

Confirmando esse pensamento, Sancho (2001, p. 41) cita o documento 

elaborado pelo Ministério da Educação e Ciência da Espanha de 1987, cujo objetivo 

era discutir a reforma do ensino:  

 
[...] o ritmo acelerado de inovação tecnológica exige um sistema 
educacional capaz de estimular nos estudantes o interesse pela 
aprendizagem. E que esse interesse diante de novos conhecimentos 
e técnicas seja mantido ao longo da sua vida profissional que, 
provavelmente, tenderá a se realizar em áreas diversas de uma 
atividade produtiva cada vez mais sujeita ao impacto das novas 
tecnologias [...]  

 

É necessário repensar a educação com o uso das TIC. Sua utilização para 

reforçar uma prática pedagógica que já não resulta na aprendizagem do aluno é dar 

um verniz de inovação e mascarar os problemas da educação.  

A esse respeito, Kenski (2011, p. 45) afirma que, 

 
[...] por mais que as escolas usem computadores e Internet em suas 
aulas, estas continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas 
no espaço restrito das salas de aula, ligadas a uma única disciplina 
e graduadas em níveis hierárquicos e lineares. Professores isolados 
desenvolvem disciplinas isoladas, sem maiores articulações com 
temas e assuntos que têm tudo a ver um com o outro, mas que 
fazem parte dos conteúdos de uma outra disciplina, ministrada por 
um outro professor. E isso é apenas uma parte do problema para a 
melhoria do processo de ensino. 

 

Complementando o pensamento da autora, temos os conteúdos comuns 

isolados em disciplinas também isoladas, pois são ministrados por professores 

diferentes, que, por sua vez, também não interagem. Esta falta de integração é um 

dos problemas para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem (KENSKI, 

2012).  

Investigações realizadas por de Miranda (2007) têm demonstrado que 

acrescentar a tecnologia às atividades já realizadas na sala de aula, sem alterar as 



37 
 

 

práticas pedagógicas habituais, não produz bons resultados na aprendizagem 

discente.  

 Valente (1999, p. 31), neste sentido, afirma que  

 
[...] a mudança pedagógica que todos almejam é a passagem de 
uma Educação totalmente baseada na transmissão da informação, 
na instrução, para a criação de ambientes de aprendizagem nos 
quais o aluno realiza atividades e constrói o seu conhecimento. 

 

Essa modificação nas práticas pedagógicas considera que o processo de 

aprendizagem deve ser centrado no aluno, e a escola deve ser capaz de atender às 

demandas e necessidades deles. Para tal, o professor deve estar preparado e 

consciente de seu papel nesse processo.  

É nesse contexto que o estudo de práticas que integram a tecnologia à 

docência é importante. O professor deve ser também um estudioso do seu fazer 

pedagógico e das práticas de seus pares, no sentido de fazer uma apropriação da 

tecnologia que vá, realmente, resultar na consecução de bons resultados no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

O professor não é mais o único detentor da informação, mas um orientador de 

seus alunos na transformação das informações recebidas em conhecimento, 

formação cidadã e profissional para aplicação na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Esse processo passa pela autonomia e responsabilidade de professores e 

alunos para decidirem que metodologias usar e que conteúdos trabalhar nas aulas. 

O aluno deve ser crítico, utilizar a reflexão, compreender o que faz e não ser 

um mero executor de tarefas que são propostas. A questão central é a 

compreensão, o desenvolvimento da capacidade de compreender uma determinada 

situação, de tomar decisões e de criar novas soluções (VALENTE, 1999). Isso é 

possível quando o aluno é participante ativo da sua aprendizagem, como nos 

apresentam as teorias de Piaget e Vygotsky.  

 
 

2.3 Teorias de aprendizagem – Piaget e Vygotsky 

 

 Os conceitos ligados às Teorias da aprendizagem construtivista, baseada na 

Epistemologia Genética de Piaget, e sociointeracionista, elaborada por Vygotsky, 



38 
 

 

constituem importante referencial deste trabalho. Essas teorias têm na interação do 

indivíduo o foco central do processo de ensino e de aprendizagem.  

O indivíduo necessita viver e experienciar para conhecer e se apropriar de 

algo. A base desta experiência é a troca. As mútuas trocas de ação do sujeito com o 

objeto de conhecimento acontecem quando a ação intelectual sobre o objeto extrai 

dele qualidades que a ação e a coordenação das ações do sujeito colocam nele. 

Esta troca qualitativa pode ser observada na teoria de Piaget, que considera os 

fatores que adequam os processos sucessivos de equilibração no intercâmbio entre 

pensamento e cooperação nas trocas entre os indivíduos e desses consigo mesmos. 

A partir da troca, o indivíduo sai de si e volta para si, num processo contínuo de 

autorregulação (PIAGET, 1973). Essa troca é denominada “interação”.  

Nos estudos piagetianos sobre interação, encontramos o conceitos de 

“autonomia” e “descentralização”. Nessa teoria, a autonomia só acontece a partir da 

cooperação. É construída a partir de relações de respeito mútuo, bem diferente da 

ideia de respeito unilateral a uma autoridade externa. Entendendo-se que a “[...] 

autonomia é um poder que só se conquista de dentro e que só se exerce no seio da 

cooperação” (PIAGET, 1973, p. 321). 

A autonomia não deve ser percebida como liberdade plena, mas, 

considerando a descentralização, implica levar em conta o ponto de vista do outro, 

exigindo responsabilidade nas ações e decisões. Desse modo, fica claro que as 

relações sociais e uma educação renovada só são possíveis quando se põe em 

prática a reciprocidade e a cooperação. No conflito entre a autonomia e a 

responsabilidade nas ações (sociocognitivo), estão presentes a perturbação e a 

descentração, dois dos principais conceitos da teoria de Piaget que desencadeiam o 

processo de equilibração. Nesse processo, o essencial é coordenar as respostas 

entre os indivíduos e não a imitação do sujeito que está mais adiantado (PIAGET, 

1973). 

Nesse sentido, a teoria piagetiana deixa clara a interdependência entre o 

social e o cognitivo e que esta ligação não implica ignorar a construção individual do 

conhecimento. Todos os comportamentos supõem duas interações que não se pode 

deixar de associar: a interação entre o sujeito e o objeto e a interação entre sujeito e 

outros sujeitos. A abordagem de Piaget mostra um aspecto dinâmico e de diálogo, 
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cujo foco não se encontra nem no sujeito e nem no objeto, mas na interação que os 

envolve na direção a novas equilibrações (PIAGET, 2002).  

A construção do conhecimento em termos de significação é estabelecida num 

processo em que o indivíduo constrói significações por meio de sua ação, que 

transforma a realidade na qual interage e que transforma a si mesmo, implicando um 

processo constante de relações entre o sujeito e o ambiente, numa atribuição de 

significados que se modificam mutuamente em função das resistências que o mundo 

impõe. Esse processo contínuo de adaptação constitui a inteligência. Em se tratando 

das relações sociais e do conhecimento, o conhecimento humano é essencialmente 

coletivo e a vida social constitui um dos fatores essenciais da formação e do 

crescimento do conhecimento. (PIAGET, 1977). 

Ao explicar como acontece a construção de novos conhecimentos, Piaget 

detalha como ocorre essa construção a partir da explicação da teoria da 

equilibração. Na teoria da equilibração, a origem de progresso do desenvolvimento 

está nos desequilíbrios, que conduzem o sujeito a ultrapassar seu estado atual e 

procurar avanços e novas direções. Quando esses elementos novos fazem com que 

as próximas assimilações sejam diferentes das anteriores, conduzem a equilibrações 

majorantes, equilíbrio superior ao anterior. O processo de equilibração pode ser 

compreendido como uma busca contínua de autorregulação, ou seja, uma busca de 

sintonia.  

Dessa forma, o desenvolvimento se dá na busca constante pelo equilíbrio, 

que se constitui da adaptação dos esquemas existentes no mundo exterior. A 

adaptação é entendida como um processo, equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação. A assimilação é processo que leva os elementos do mundo exterior a 

serem internalizados à estrutura, já a acomodação diz respeito ao processo de 

mudanças da estrutura, em função dessa realização, resultado da diferenciação e 

integração dos esquemas de assimilação. Nas palavras de Piaget (1982, p. 157): 

“[...] a adaptação é o equilíbrio entre a assimilação da experiência às estruturas 

dedutivas e a acomodação dessas estruturas aos dados da experiência.”  

É importante destacar que, no entendimento de Piaget, o desenvolvimento é o 

processo essencial que dá suporte para cada nova experiência de aprendizagem, 

isto é, cada aprendizagem ocorre como função do desenvolvimento total e não como 

um fator. Ele delimita a noção de aprendizagem à aquisição de um conhecimento 
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novo e particular procedente do meio, diferenciando-a do desenvolvimento da 

inteligência, que corresponderia ao total das estruturas de conhecimento construídas 

(PIAGET, 1982). 

Acredita que pelo processo de equilibração o sujeito busca adaptar a sua 

estrutura cognitiva à realidade de seu entorno – o que, em particular, significa o 

desenvolvimento mental; quando ocorre a aprendizagem, ela tende a se confundir 

com o próprio desenvolvimento. 

Desse modo, chegamos a uma compreensão do erro diferente da tradicional. 

O indivíduo torna o “erro” uma referência, visando ao processo no qual está 

envolvido e ao resultado que deseja atingir.  

Ainda explicando como se dá o conhecimento, Piaget (1971, p. 1) afirma que 

 
[...] o conhecimento não é uma cópia da realidade. Conhecer um 
objeto, conhecer um acontecimento não é simplesmente olhar e 
fazer uma cópia mental, ou imagem, do mesmo. Para conhecer um 
objeto é necessário agir sobre ele. Conhecer é modificar, 
transformar o objeto, e compreender o processo dessa 
transformação e, conseqüentemente, compreender o modo como o 
objeto é construído. Uma operação é, assim, a essência do 
conhecimento. 

 

O conceito de aprendizagem, para Piaget, compreende muito mais do que o 

significado com que é normalmente utilizado no contexto escolar. Ela não se acaba 

no sentido restrito da experiência mediata, mas, junto com o processo de 

equilibração, adquire a dimensão do próprio desenvolvimento da estrutura cognitiva, 

que significa o crescimento biológico e intelectual do indivíduo (PIAGET, 1971). 

O indivíduo possui graus de tomada de consciência sobre o conhecimento 

que ele está construindo a partir de suas interações. A tomada de consciência é 

desencadeada quando as regulações automáticas não são mais suficientes para 

resolução do problema, sendo necessário procurar novos meios para uma regulação 

mais ativa, a consciência da ação (PIAGET, 1977). 

A interação de que fala Piaget não está limitada às percepções ou sensações, 

mas a um processo de objetivação.  

Segundo D’Ávila (2006, p. 94), 

 
[...] a contribuição de Piaget, para a prática pedagógica, reside no 
oferecimento de condições científicas para a compreensão dos 
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elementos que envolvem o processo de objetivação cognitiva, onde 
se insere a aprendizagem e, por consequência, o processo de 
ensino.  

 

Ainda para D’Ávila (2006, p. 94), é difícil a tarefa de elencar os aspectos mais 

importantes da teoria de Piaget voltados à compreensão dos processos relacionados 

à aprendizagem. Porém, ele destaca alguns desses aspectos:  

 
a) A base do conhecimento é a atividade mental construtiva do 

aluno. 
b) Educar significa propor desafios cognitivos. 
c) Para modificação e enriquecimento progressivo dos esquemas 

de conhecimento, é preciso que o professor seja capaz de gerar 
o conflito e sua possibilidade de resolução. 

d) Cooperação social: a coordenação das operações de dois ou 
mais sujeitos; a procura da reciprocidade entre os pontos de 
vista permite construção a construção do pensamento lógico, ao 
contrário da coação que impede o desenvolvimento cognitivo. 

 

A teoria de Piaget e suas contribuições para o processo de ensino e de 

aprendizagem são inúmeras. Entretanto, é importante destacar que um de seus mais 

importantes aspectos se encontra na ideia de que o conhecimento não é um dado 

externo ao homem, mas um processo construtivo nascido de seu desejo de 

conhecer (PIAGET, 1977). 

Diferentemente de Piaget, Vygotsky não formulou uma concepção estruturada 

do desenvolvimento humano, mas reflexões e levantamento de dados de pesquisa 

sobre vários aspectos do desenvolvimento. Enfatiza principalmente a importância 

dos processos de aprendizado4. Para ele, o aprendizado está relacionado ao 

desenvolvimento desde o nascimento do indivíduo e é “[...] um aspecto necessário e 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas” (VYGOTSKY, 1991. p. 101). 

A compreensão da consciência humana como produto da história social 

constitui a tese desse autor. A plasticidade cerebral contrapõe-se às teorias que 

estabelecem ser o desenvolvimento cognitivo um processo que passa por etapas 

_______________________ 
4 Em Vygotsky, por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de aprendizado inclui a 
interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. O termo que ele utiliza em russo 
(obuchenie) significa algo como “processo de ensino-aprendizagem”, incluindo sempre aquele que 
ensina, aquele que aprende e a relação entre essas pessoas. Pela falta de um termo equivalente em 
inglês, a palavra obuchenie tem sido traduzida ora como ensino, ora como aprendizagem e assim 
traduzida para o português (OLIVEIRA, 1993, p. 57). 
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mentais fixas, levando ao surgimento de comportamentos mentais e sociais típicos. 

D’Ávila cogita ser esta a diferença mais importante entre as teorias de Vygotsky e 

Piaget (D’ÁVILA, 2006).   

Para compreender melhor as concepções vygotskyanas sobre o 

funcionamento psicológico, é importante conhecer o conceito de “mediação”, que 

genericamente é o processo de intervenção de elementos que intermedeiam uma 

relação. Esta deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento 

(VYGOTSKY, 1991). 

O autor trabalha com a noção de que a relação do indivíduo com o mundo 

não é uma relação direta, mas, principalmente, uma relação mediada. Vygotsky 

(1991) diferenciou dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os signos. 

O instrumento tem grande importância na atividade humana. Busca entender as 

características do homem por meio do estudo da origem e desenvolvimento da 

espécie humana, tomando o aparecimento do trabalho e a formação da sociedade, a 

partir do trabalho, como processo básico que vai marcar o homem como uma 

espécie diferente. Há nesta concepção fortes ligações do autor com sua filiação 

marxista.  

Acreditava, ainda, que no trabalho desenvolvem-se, de um lado, a atividade 

coletiva e consequentemente as relações sociais e, de outro lado, a criação e 

utilização de instrumentos, que é o elemento inserido entre o trabalhador e o objeto 

de seu trabalho, aumentando as possibilidades de transformação da natureza – 

considerado, assim, um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o 

mundo (VYGOTSKY, 1991). 

Em relação ao segundo instrumento mediador, o signo, Vygotsky (1991, p. 

59-60) afirma que 

 
[...] a invenção e o uso de signos como meios auxiliares para 
solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, 
escolher, etc.) são análogos à invenção e uso de instrumentos, só 
que agora no campo psicológico. O signo age como um instrumento 
da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 
instrumento no trabalho. 

  

Os signos, também chamados pelo autor de “instrumentos psicológicos” 

(1991, p. 60), ao contrário dos instrumentos, dirigem-se a ao controle das ações 

psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que 
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auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas (VYGOTSKY, 

1991). 

Ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo já não precisa mais de 

marcas externas e passa a utilizar signos internos, as representações mentais que 

substituem os objetos do mundo real. Essas representações mentais da realidade 

exterior são, para Vygotsky (1991), na verdade, os principais mediadores a serem 

considerados na relação do homem com o mundo. 

Há um caminho de desenvolvimento, definido em parte pela maturação do 

organismo de cada indivíduo, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos de desenvolvimento que só ocorrem no contato do indivíduo com certo 

ambiente cultural, o suporte de outros indivíduos de sua espécie. Os sistemas 

simbólicos, particularmente, exercem papel fundamental na comunicação entre os 

indivíduos, estabelecendo significados compartilhados que permitem interpretações 

dos objetos, eventos e situações do mundo.  

Entre os sistemas simbólicos, a linguagem tem papel fundamental, pois 

fornece os conceitos e faz a ponte entre o sujeito e o objeto do seu conhecimento, 

além de permitir a formação das funções mentais superiores e a sua transmissão 

cultural. Por este motivo, em cada sociedade e em cada cultura estas funções são 

diferentes (VYGOTSKY, 2002).  

O autor trabalha com duas funções básicas da linguagem. A principal consiste 

no intercâmbio social, para a comunicação com os outros indivíduos. É essa 

necessidade de comunicação que impulsiona, inicialmente, o desenvolvimento da 

linguagem (VYGOTSKY, 2002). 

A segunda função da linguagem, no entendimento de Vygotsky (2002), se 

refere ao pensamento generalizante, pois ordena o real, agrupando todas as 

ocorrências de uma mesma classe de objetos, eventos sob uma mesma categoria 

conceitual. O autor complementa que a linguagem fornece os conceitos e as formas 

de organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento. Conclui que “[...] o entendimento das relações entre pensamento e 

linguagem é essencial para a compreensão do funcionamento da psique humana.” 

(VYGOTSKY, 2002, p. 90). 

Em relação à aprendizagem, entende que esta não é somente uma aquisição 

de informações, nem acontece a partir de uma associação de ideias guardadas na 
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memória, mas é um processo interno, ativo e interpessoal; incluindo sempre nesse 

processo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas pessoas. 

A importância que Vygotsky dá ao papel do outro social no desenvolvimento 

dos indivíduos fica ainda mais evidente na formulação de outro conceito dentro de 

sua teoria, o conceito de “zona de desenvolvimento proximal”5. 

Para se alcançar esse conceito é necessário que se entenda que para o autor 

existem dois níveis de desenvolvimento: o nível real, que se define por aquilo que 

um indivíduo consegue fazer sozinho, porque já tem consolidado o conhecimento 

capaz para resolver determinado problema ou desempenhar determinada tarefa; o 

nível de desenvolvimento potencial, que se define pelas tarefas mais complexas que 

um indivíduo consegue realizar sem possuir o conhecimento necessário, mas que 

atinge com a ajuda de um outro indivíduo. A distância entre os dois níveis é 

denominada zona de desenvolvimento proximal – ZDP. É nessa zona que a 

aprendizagem vai ocorrer, devendo o professor promover atividades que permitam 

relacionar os conhecimentos prévios e os novos, criando ambientes de 

aprendizagem que favoreçam a participação ativa do aluno (VIGOTSKY, 2001). Para 

Mattar (2009, p. 113), “[...] o que caracteriza a ZDP é justamente o papel 

desempenhado pela interação.”  

Outros autores como Davis e Oliveira (1994) destacam que o processo de 

desenvolvimento para Vygotsky é uma apropriação ativa do conhecimento disponível 

na sociedade em que a criança está inserida: 

 
É preciso que ela [a criança] aprenda e integre em sua maneira de 
pensar o conhecimento da sua cultura. O funcionamento intelectual 
mais complexo desenvolve-se graças a regulações realizadas por 
outras pessoas que, gradualmente, são substituídas por auto-
regulações. Em especial, a fala é apresentada, repetida e refinada, 
acabando por ser internalizada, permitindo à criança processar 
informações de uma forma mais elaborada. (Ibidem, p. 54). 

 

Os estudos de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem, e principalmente sobre a zona de desenvolvimento proximal, 

estabelecem ligações fortes entre o desenvolvimento do indivíduo e sua relação com 

_______________________ 
5 A expressão “zona de desenvolvimento proximal” aparece, às vezes, nas traduções para a língua 
portuguesa, como “zona de desenvolvimento potencial” (OLIVEIRA, 1993, p. 58). 
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seu ambiente sociocultural e com sua situação de desenvolvimento intimamente 

ligada ao suporte de outros indivíduos de sua espécie (OLIVEIRA, 1993). 

Essa concepção nos remete de imediato a pensar no ensino escolar. O 

aprendizado impulsionando o desenvolvimento traz para a escola o papel essencial 

na construção dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas. Mas, para tal, 

a escola precisa conhecer o nível de desenvolvimento dos alunos e dirigir o ensino 

não para etapas intelectuais já alcançadas, mas para fases de desenvolvimento 

ainda não apropriadas pelos alunos, alavancando novas conquistas psicológicas. 

Portanto, o processo de ensino e de aprendizagem na escola deve ser 

construído levando em conta o nível de desenvolvimento real do indivíduo como 

ponto de partida no trabalho de um conteúdo. E como ponto de chegada os objetivos 

estabelecidos pela escola, adequados ao nível de conhecimento e habilidades desse 

grupo de indivíduos, balizado também pelo nível de desenvolvimento potencial. 

Oliveira (1993, p. 62) destaca o papel do professor nesse processo: “[...] o 

professor tem papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos 

alunos, provocando avanços que não seriam possíveis espontaneamente.” 

“O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento” 

(VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1993, p. 62). A vivência escolar, com seus 

procedimentos de demonstração, indicações e instruções, é fundamental na 

consecução dos objetivos do processo de ensino e de aprendizagem. A participação 

por meio de intervenções de outras pessoas – professores e colegas – é primordial 

para promover o desenvolvimento do indivíduo. 

Portanto, é importante retomar o pensamento vygotskyano que estabelece 

que a aprendizagem acontece pela mediação de outra pessoa no processo de 

aprendizagem dos indivíduos, levando-se em conta, também, as ferramentas 

utilizadas nesse processo (VYGOTSKY, 1991).  

Considerando as redes sociais, mais precisamente o Facebook, como uma 

ferramenta de mediação do aluno no apoio ao ensino presencial, auxiliando o 

processo de ensino e de aprendizagem, faz-se necessário conhecer um pouco mais 

sobre o assunto, principalmente o Facebook, objeto de nosso estudo. 

2.4 O Facebook 

  

Mas o que seriam as redes?  
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Segundo Castells (1999, p. 498), as redes são 

 
[...] estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de 
comunicação (por exemplo, valores e objetivos de desempenho). 

 

Já a sociedade em redes é aquela que tem sua estrutura social construída em 

torno de redes de informação com base no desenvolvimento de tecnologias que 

resultam no aprimoramento permanente dos sistemas computacionais, que, por sua 

vez, vão estruturar as redes que conectam o mundo, como a Internet (CORRÊA, 

2004). 

Neste sentido, Castells (1999, p. 287) compara a Internet ao coração do novo 

“paradigma sociotécnico”, que constitui a base material da vida contemporânea: 

formas de relação, de trabalho e de comunicação. A Internet “[...] processa a 

virtualidade e transforma-a em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, 

que é a sociedade em que vivemos”. 

Partindo desse princípio, nossa cultura passa a se caracterizar pelo uso cada 

vez mais significativo de tecnologias digitais, criando uma nova perspectiva na 

relação entre tecnologia e sociedade e propiciando o aparecimento de nova 

agregação social espontânea no ambiente virtual (CORRÊA, 2004).  

Embora essa agregação espontânea por meio da Internet favoreça os 

contatos ou interações sociais muito rápidas, a necessidade de pertencer a grupos 

sociais, estar em contato com pessoas, é cada vez maior, no que diz respeito à 

partilha de alguma coisa em comum. Há a necessidade de ter uma identidade, de se 

fazer conhecer. Segundo Castells (1999), é o resultado do tipo de sociedade em que 

vivemos, desiludida em relação à possibilidade de viver num mundo mais justo e 

com condições melhores de vida.  

Nesta perspectiva, acreditamos que podemos inserir as redes sociais, que se 

valendo de ferramentas disponibilizadas pela Web 2.0, passaram a ser vistas e 

utilizadas de maneira diferente do que havia sido até então: deixaram de ser um 

lócus de depósito de informações para se tornarem um local de produção e 

construção coletiva alimentado por pessoas do mundo todo. 

A maior expressão em termos de rede social hoje no mundo é o Facebook. 

Idealizado por quatro estudantes da universidade de Harvard (Mark Zuckerberg, 
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Chris Hughes, Dustin Moskovitz e o brasileiro Eduardo Saverin), nasce em 2004 The 

facebook. A plataforma que a princípio era destinada à utilização entre os discentes 

dessa instituição, a partir de 2006 passa a contar com a participação de qualquer 

indivíduo. Hoje essa rede social possui mais de um bilhão de usuários6.  

Para fazer parte dessa rede, o usuário precisa criar uma conta fornecendo 

seu e-mail. A partir desse ponto, ele pode utilizar a vasta lista de ferramentas a 

aplicativos que possibilitam comunicar, partilhar informações, adicionar links para 

sites, fotografias, textos na íntegra ou partes de textos, vídeos e, ainda, criar e 

participar de páginas, grupos e outras ferramentas, comentar materiais 

disponibilizados pela sua rede, bem como controlar o acesso às suas informações 

ou realizar determinadas ações. Há também a integração com outros websites, 

dispositivos móveis, aplicações de e-mail. 

Minhoto (2012) apresenta uma figura que mostra de forma bem clara as 

ferramentas disponíveis pela rede social, classificadas em ferramentas que permitem 

comunicar, interagir, colaborar e partilhar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
6 Dados da própria empresa, disponíveis em <http://newsroom.fb.com/Key-Facts> (acesso em dez. 
2013). 
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Figura 1 – Ferramentas do Facebook e suas potencialidades 

 
Fonte: Minhoto (2012, p. 4). 

 

Todas as ferramentas ou aplicativos apresentados na figura 1 foram utilizados 

no decorrer de nossa pesquisa. Nesse período observamos suas atualizações, 

possibilitando mais interações. 

A ferramenta Grupo, foco deste trabalho, segundo o Glossário do Facebook  

(2013), se caracteriza como “[...] círculo fechado de pessoas que compartilham e 

mantêm contato no Facebook”. O Grupo oferece espaço delimitado para um 

conjunto limitado de pessoas que desejam se comunicar sobre interesses comuns. 

Pode ser criado por qualquer pessoa. Dispõe de três tipos de configurações de 

privacidade: aberta – qualquer pessoa pode ver o grupo, seus participantes e o que 

foi publicado; fechada – qualquer pessoa pode ver o grupo e seus participantes, 

porém somente os membros do grupo podem ver as publicações; e, por fim, o tipo 

secreto – somente os participantes do grupo podem vê-lo, o mesmo em relação às 

publicações e ao conteúdo publicado.  

Os participantes dos grupos devem ser aprovados, adicionados por outros 

membros, porém há uma configuração chamada “aprovação de adesão” que pode 

ser alterada estipulando-se que a aprovação será realizada pelo administrador do 

grupo. 
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Em relação à comunicação, os participantes recebem notificações quando 

algum membro publica algo no grupo.  

Essas notificações e a possibilidade de participação ativa dos usuários nas 

várias ferramentas que o Facebook oferece são o que Mattar (apud BRESCIA, 2013, 

p. 38) acredita ser “[...] uma oportunidade para estender a aprendizagem para fora 

das paredes da sala de aula tradicional”. 

É permitido aos membros do grupo carregar fotos para álbuns 

compartilhados, colaborar em documentos dos grupos, participar de bate-papo e 

convidar os membros que são amigos para eventos dos grupos. 

A ferramenta Grupo permite também a disponibilização de documentos, que 

podem ser criados pelo usuário ou anexados, bastando um click no botão arquivo, 

na barra abaixo das fotos da capa, que disponibiliza outro botão (criar documento) 

que nos mostra um modelo constituído de título e corpo de texto a ser preenchido. 

Este campo permite além da criação de um texto: que ele seja editado por quem o 

elaborou ou qualquer outro membro do grupo, possibilitando a criação de trabalhos 

cooperativos e colaborativos por meio da interação de seus membros. Tal 

possibilidade fez parte de nossa proposta de trabalho com os alunos no 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Outras ferramentas disponibilizadas no Grupo foram utilizadas para se pensar 

nas atividades das turmas: 

Mural: para publicações com textos, fotos e vídeos: para debates e 

discussões dos temas; para solucionar os casos e dúvidas que forem expostos no 

ambiente.  

Chat: para encontros e reuniões on-line aleatórios.  

Na figura a seguir, podemos ver o layout do grupo e suas ferramentas: 
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Figura 2 – Layout do grupo e suas ferramentas 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/157484754410484/>. 

 

Costa e Ferreira (2012) acreditam que a partir das características 

apresentadas pelo Facebook seja possível os educadores pensarem numa maneira 

de aliar essas características e canalizar o entusiasmo que os alunos têm pela rede 

social para atingir objetivos educacionais.   

Lançado em 2011, no livro Facebook for Educators, de Phillips et al., 

encontramos também indicações significativas sobre a possibilidade de utilização do 

Facebook como recurso pedagógico. Os autores enfatizam que as tecnologias 

sociais e móveis possibilitaram uma mudança cultural no sentido de que os jovens 

participam mais criando e compartilhando conteúdos, o que muda a forma de se 

comunicarem e aprenderem. Muitas das vezes passam tanto ou mais tempo on-line 

nos ambientes informais do que nas salas de aula. 

Phillips et al. (2011, p. 3) relatam que, em conversas com professores, 
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[...] muitos disseram que estão procurando maneiras de melhor 
compreender os “alunos digitais” e seus diferentes estilos de 
aprendizagem. Esses educadores manifestaram interesse em 
aprender como integrar o Facebook em seus planos de aula a fim de 
enriquecer as experiências educacionais dos alunos, aumentando a 
relevância dos conteúdos e encorajando efetivamente a colaboração 
entre seus pares”. 

 

Pelo conjunto de informações aqui retratadas, inferimos que o Facebook pode 

ser utilizado conectando os alunos entre si e com o professor, proporcionando 

compartilhamentos de conteúdos, comunicações e interações.  

 

2.5 Colaboração, cooperação e aprendizagem 
 

Buscando no dicionário o significado da palavra “cooperação”7, encontramos: 

“Ato de cooperar; colaboração; prestação de auxílio para um fim comum; 

solidariedade.” Em relação ao significado de “colaboração”8: “Ato de colaborar; 

cooperação; ajuda. Reunião de duas ou mais pessoas que trabalham juntas para 

produzir ou utilizar uma aplicação multimídia.” 
Relacionando estas palavras e seus significados com a aprendizagem, 

buscamos a definição de “aprendizagem colaborativa” e “aprendizagem 

cooperativa”. Verificamos que “é uma questão de conceito” para Torres e Marriot 

(2006, p. 163). O motivo de tal afirmação se deve justamente à mesma pesquisa que 

realizamos sobre o significado dos termos “colaboração” e “cooperação”. As autoras 

consultaram várias fontes, verificando serem iguais as definições das palavras. 

Descobrindo, inclusive, que em alguns dicionários os termos são sinônimos.  

Citam Dillenbourg et al., os quais afirmam que a cooperação “seria realizada 

pela divisão de trabalho entre participantes, como uma atividade em que cada um é 

responsável por sua parte da resolução do problema”. Seguem, definindo que 

“colaboração se caracterizaria pelo engajamento mútuo dos participantes em um 

esforço ordenado para juntos resolverem o problema” (DILLENBOURG et al. apud 

TORRES; MARRIOT, 2006, p. 163). 

_______________________ 
7 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=coopera%E7%E3o>. 
8 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=colabora%E7%E3o>. 
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Ainda pesquisando esse tema, as autoras citam as pesquisas de David 

Johnson et al., que afirmam:  

 
A aprendizagem cooperativa relaciona-se com a aprendizagem 
colaborativa, que enfatiza o aprendizado natural [...] que ocorre 
como um efeito da comunicação onde os alunos trabalham juntos 
em grupos não-estruturados e criam sua própria situação de 
aprendizagem. (DAVID JOHNSON et al. apud TORRES; MARRIOT, 
2006, p. 163). 
 

 

Para Paas (1999), a diferença entre colaboração e cooperação está na forma 

de execução da atividade executada. Para explicar melhor esta definição, 

recorremos a Dillenbourg et al. (apud TORRES; MARRIOT, 2006) – os autores 

distinguem um termo do outro “pela maneira que a tarefa é estruturada pelo grupo: 

na colaboração, todos trabalham em conjunto, sem distinção de hierarquia; já na 

cooperação, a estrutura hierárquica é fundamental” (p. 164). 

Consequentemente, a aprendizagem colaborativa tem a intenção de 

construção de algo em comum, ao passo que na aprendizagem cooperativa, além 

dessa produção, existe também o uso de ferramentas de comunicação e de controle 

de documentos (TORRES; MARRIOT, 2006).  

De acordo com Panitz (apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004), “A 

colaboração é uma filosofia de interação e um estilo de vida pessoal, enquanto que 

a cooperação é uma estrutura de interação projetada para facilitara realização de um 

objetivo ou produto final.” 

Por outro lado, a cooperação apresenta-se como uma conjugação de técnicas 

e processos que indivíduos, em grupo, aplicam para a consecução de um objetivo 

final ou cumprimento de uma tarefa particular. Constitui-se, desse modo, num 

processo mais direcionado do que a colaboração e indicando um maior controle por 

parte do professor (TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004). 

Portanto, podemos inferir que o processo de cooperação é controlado pelo 

professor ao passo que a colaboração está centrada no papel mais ativo do aluno. 

Para Cords (apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004), 

 
[...] no domínio do ensino/aprendizagem o trabalho colaborativo entre 
discentes e ou docentes se concretiza muito freqüentemente por um 
trabalho de equipe. Por trabalho colaborativo, nós designamos, por 
conseguinte, de uma parte, a cooperação entre os membros de uma 
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equipe e, de outra, a realização de um produto final: a Internet 
apresenta-se neste tempo como a ferramenta adequada para colocar 
em operação as pedagogias colaborativas. 

 

A autora acredita que o trabalho de equipe é a concretização do trabalho 

colaborativo. Apresenta a submissão do trabalho colaborativo à cooperação ao 

enfocar que a colaboração depende da cooperação entre os membros de uma 

equipe. Traz para a discussão o papel da Internet como ferramenta apropriada para 

esta prática e aponta ser imperativo que se tenha um produto final. 

Do mesmo modo, Cunha Filho et al. (2000, p. 63) afirmam que  

 
Além da relação entre sujeitos é acrescida a possibilidade de 
cooperação entre eles e as entidades de softwares (os agentes), 
transformados em elementos facilitadores do processo de 
comunicação e aprendizagem em comunidades virtuais de grande 
porte. 

  

Cords (apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004) traz a Internet para a 

discussão sobre a aprendizagem colaborativa, indicando ser esta aprendizagem um 

modelo de aplicação pedagógica de Internet, com o objetivo de favorecer a 

colaboração entre membros de um grupo por meio de troca de mensagens 

eletrônicas. Desse modo, podemos inferir que a Internet constitui-se numa 

ferramenta que propicia a aprendizagem colaborativa. Destacamos, porém, que a 

Internet é uma ferramenta que oferece muito mais possibilidades do que somente a 

troca de mensagens eletrônicas, citada pela autora. 

Esses autores dão à tecnologia a responsabilidade de sustentação do 

processo de cooperação e colaboração. Indicam que a tecnologia apresenta meios 

que facilitam o processo de colaboração e cooperação, tanto na área da educação 

como na área laboral. 

Analisando os diversos conceitos apresentados, concordamos com Torres, 

Alcântara e Irala (2004) em relação ao fato de que a colaboração e a cooperação 

são termos utilizados na designação de atividades de grupo que têm objetivo 

comum. E que, mesmo com diferenças teóricas e práticas, há a concordância entre 

os autores a respeito de algo muito importante: a rejeição à condução hierarquizada 

e unilateral do professor e ao autoritarismo. Aponta-se a socialização na 

aprendizagem como consequência de uma comunicação contínua e construtiva. 
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Sabendo que, quando o aluno desenvolve atividades colaborativas e 

cooperativas, a aprendizagem ocorre e desenvolve-se pela interação com o 

ambiente, explorando-o e construindo o conhecimento, e que as redes sociais têm 

as possibilidades de ofertas e disseminação de ferramentas de construção coletiva, 

em que há interação e mediação, podemos inferir ser este um ambiente propício ao 

desenvolvimento de atividades que contribuirão significativamente para a 

consecução dos objetivos do processo de ensino e de aprendizagem. 

Destacamos também nesse contexto o papel do professor: no sentido de 

conhecer a ferramenta e suas possibilidades de utilização de acordo com suas 

turmas, os conteúdos a serem trabalhados e, principalmente, a consciência de que a 

construção do conhecimento se dá por meio da interação, cooperação e 

colaboração entre seus atores. 
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS, ANÁLISES E REFLEXÕES 

 

3.1 Pesquisa-Ação 

 

Pesquisa-Ação (PA) por quê?  

Optamos pela utilização da pesquisa-ação pela sua melhor adequação às 

características deste trabalho, que consiste numa pesquisa de questões específicas 

da área educacional, uma “reflexão-sobre-a-ação”, com foco na inovação das 

práticas educacionais e também na formação e no desenvolvimento profissional, 

além de possuir características como o processo cíclico e envolver reflexão sobre o 

processo de pesquisa e seus resultados (CASTRO et al., 2013). 

O modelo de PA utilizado foi o proposto por Lewin (apud Castro et al., 2013), 

constituído de quatro estágios: planejamento, ação/intervenção, observação e 

reflexão.  

O estágio de planejamento teve início com o levantamento de uma questão 

comparativa entre o uso do AVA Institucional e do Facebook pelos alunos do curso 

de Pedagogia do UBM, com a proposição do trabalho a ser realizado utilizando a 

rede social, bem como a coleta de dados para se traçar um perfil das turmas que 

serviram de base para o trabalho. 

A ação/intervenção se caracterizou pelo trabalho realizado com as turmas no 

grupo facebook (neste estágio, podemos incluir também a observação) e a reflexão 

que se deu a partir das análises efetuadas pelo pesquisador à luz das respostas das 

atividades propostas, dos questionários de avaliação respondidos pelos 

participantes, bem como de todo o processo, que gerou ajustes implementados na 

etapa seguinte da pesquisa, e assim sucessivamente. 

Optamos por apresentar os resultados e análises deste trabalho agrupando 

as três turmas pesquisadas, respeitando os estágios da PA. Todo o processo de 

pesquisa e seus resultados estão descritos a seguir. 
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3.1.1 Planejamento  

 

Trabalhando com os cursos de licenciatura há alguns anos, principalmente 

com o curso de Pedagogia, ministrando a disciplina Didática e Tecnologia, 

observamos que o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) institucional era alvo de 

resistência por parte dos alunos. As reclamações eram as mais variadas, desde a 

indisponibilidade de tempo para acesso até a complexidade da navegação, 

passando pela obrigatoriedade do uso e, portanto, um dever. Apesar de todos os 

esforços dos docentes em incentivar o uso da plataforma institucional, esta 

registrava um aumento de acessos somente em épocas que antecediam as 

avaliações.  

 Percebemos que o mesmo não ocorria em relação ao Facebook. Grande 

parte dos alunos possuía conta na rede social, que passou a fazer parte das 

conversas em sala de aula e corredores.  

A partir dessa observação, surgiu a ideia de adotá-lo em apoio às aulas 

presenciais na disciplina Didática e Tecnologia ministrada no Curso de Pedagogia. A 

proposta foi apresentada aos alunos do terceiro período (2012.1), discutida e aceita 

pela maior parte da turma (90%).  

Posteriormente, apresentamos a mesma proposta a outras duas turmas: no 

segundo semestre de 2012, para o 4º período dos cursos de História e Letras, que 

cursavam a disciplina juntos; e, no primeiro semestre de 2013, para o 3º período de 

Pedagogia. Obtivemos a adesão de 80% na primeira e de 72,7% na segunda. 

A proposta consistia na formação de um grupo no Facebook, cujo nome foi 

escolhido por cada uma das turmas, aberto pela professora da disciplina 

anteriormente citada. A professora incluía os alunos à medida que eles solicitavam a 

participação, utilizando o recurso “participar do grupo” disponibilizado pela própria 

ferramenta grupo. Destacamos que a participação dos alunos era voluntária. Em 

nenhuma das etapas do trabalho houve obrigatoriedade de participação dos alunos.  

Ao acessar o grupo, o aluno visualizava uma “descrição” que continha um 

conjunto de informações sobre o objetivo e algumas regras a respeito da 

participação, pois o grupo era restrito aos alunos das turmas, não eram admitidos 

alunos de outros períodos nem de outros cursos. 
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Paralelamente a esta ação, um questionário foi respondido pelos alunos com 

o objetivo de traçar um perfil das turmas ( anexos 1,2 e 4) 

É importante destacar que o trabalho com a primeira turma constituiu-se de 

um estudo exploratório, que foi aprimorado a partir das análises dos processos e 

seus resultados. 

Retomando o ciclo espiral da PA, todos os procedimentos e instrumentos 

foram avaliados e ajustados orientando o trabalho do professor/pesquisador para a 

efetivação do estudo com as demais turmas participantes desta pesquisa.  

 

3.1.2 Ação/intervenção  

 

Após o planejamento, o primeiro passo da pesquisa visou traçar um perfil dos 

participantes, com o objetivo de nortear as futuras ações e tomadas de decisões 

para o desenvolvimento dessa pesquisa. O instrumento de coleta de dados utilizado 

foi o questionário, composto de perguntas abertas e fechadas, respondido por 27 

alunos que compõem a turma do 3º período do Curso de Pedagogia de 2012.1, 20 

alunos dos cursos de Letras e História (cursam a disciplina juntos) 2012.2 e 33 

alunos do 3º período do curso de Pedagogia de 2013 do Centro Universitário de 

Barra Mansa – UBM. Para melhor compreensão, os dados tabulados foram 

transformados em gráficos comparativos entre as três turmas. A análise desses 

resultados será apresentada a seguir. 
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Gráfico 1 – Comparativo da faixa etária das turmas (em anos)  
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Fonte: elaboração da autora. 

 

O gráfico 1 nos apresenta a faixa etária dos participantes da primeira turma 

situada entre 18 e mais de 50 anos, com maior concentração (44,4%) entre 18 e 24 

anos. É também nesta faixa etária que verificamos estar o maior número de alunos 

da segunda turma (50%) que apresenta a faixa etária entre 18 e 40 anos. O terceiro 

conjunto de alunos pertence à faixa etária situada entre 18 e mais de 50 anos, 

chamando a atenção para a concentração em duas faixas etárias: dos 18 aos 24 

anos (57,6%) e dos 31 aos 40 anos (30,3%).   

Observamos que as turmas possuem uma faixa etária bem abrangente, 

composta por gerações diferentes. Essa abrangência é uma característica desses 

tipos de cursos, observada também nos Relatórios Institucionais da Pesquisa dos 

Alunos Ingressantes do UBM dos últimos quatro anos, realizada com as turmas dos 

cursos de licenciatura. 

 A faixa etária de maior concentração, analisando-se as três turmas em 

conjunto, situa-se entre os 18 e os 24 anos, considerada pelo pesquisador Tapscott 

(2010) o componente da “Geração Internet”, “Geração do Milênio” ou “Geração Y” 

(TAPSCOTT apud BRESCIA, 2013, p. 27). Traz uma postura educacional diferente, 

levando a mudanças no modelo pedagógico vigente, ainda centrado no professor, 

para um modelo com foco no aluno e baseado na colaboração (BRESCIA, 2013). 
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No decorrer de nosso trabalho, também percebemos a presença constante de 

interações colaborativas e cooperativas. A composição variada da faixa etária dos 

alunos foi importante para que essas interações acontecessem. A experiência de 

uns alunos, aliada à maior habilidade tecnológica de outros, propiciou resultados 

interessantes retratados na etapa de análise das atividades realizadas pelos alunos.  

Outro dado que nos pareceu importante averiguar diz respeito ao acesso dos 

alunos à Internet, apresentado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Comparativo de acesso à Internet  
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Analisando o gráfico 2, percebemos que os percentuais registrados relativos 

ao acesso à Internet demonstram que os respondentes não têm problemas em 

relação à disponibilidade de equipamentos e conectividade: considerando uma 

média entre as turmas, 80% dos alunos entrevistados têm computador em casa com 

acesso à Internet.  

Assim como em nosso trabalho, buscando compreender a amplitude de locais 

de acesso dos alunos à Internet – logo, às redes sociais –, a pesquisa de Brescia 

(2013) obteve o resultado indicativo de que todos os alunos, de todos os grupos, 

possuem Internet em casa, sendo este mais um facilitador do trabalho docente na 

rede social Facebook. 
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Analisando as Pesquisas dos Alunos Ingressantes (UBM, 2012) dos cursos 

alvos de nossa pesquisa dos últimos quatro anos, constatamos um aumento de 

aproximadamente 20% no número de discentes que contam com computadores e 

Internet em suas residências, o que confirma os dados citados anteriormente. 

Dados sobre o acesso à Internet, no Brasil, de um modo geral, colhidos pelo 

IBOPE Media (2013a), destacam que o número de pessoas com acesso à Internet 

chegou a 105,1 milhões no segundo trimestre de 2013, o que representa um 

crescimento de 3% na comparação com os 102,3 milhões registrados no trimestre 

anterior. O total considera o acesso à Internet em qualquer ambiente como 

domicílios, trabalho, lan houses, escolas, bibliotecas, espaços públicos e outros 

locais. 

Em relação ao terceiro trimestre do ano, quando considerados somente os 

ambientes de casa e de trabalho, o total de pessoas com acesso à Internet chegou a 

79,5 milhões, número 3,8% maior que os 76,6 milhões atingidos no segundo 

trimestre. 

No efetivo trabalho com as turmas, pudemos observar que o acesso à Internet 

realmente não era empecilho para a grande maioria dos alunos, que inclusive 

utilizavam seus celulares para acesso aos trabalhos.  

Para verificar nossa percepção em relação à utilização do Facebook pelos 

alunos, perguntamos a esses alunos  sobre a existência de uma conta na rede social 

em questão, idade dessa conta e local de acesso, dados que estão compilados nos 

gráficos a seguir: 
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Gráfico 3 – Comparativo usuário do Facebook 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Gráfico 4 – Comparativo do tempo de conta no Facebook (em anos) 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

De acordo com os gráficos 3 e 4, observamos um crescimento do acesso das 

turmas à rede social Facebook, dado que vai ao encontro de pesquisa da comScore 

(2013) que apresenta um número de usuários do Facebook no Brasil em torno de 44 

milhões de visitantes únicos em dezembro de 2012, e em franco crescimento.  
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O mesmo observaram em sua pesquisa Patrício e Gonçalves (2010, p. 9): “a 

maioria dos alunos (77%) tinha já conta no Facebook, e/ou em outras redes sociais, 

e prontamente revelaram interesse e curiosidade, adicionando TIC e Educação 

Básica”. 

Destacamos, ainda, que os dados apresentados em relação ao tempo de 

conta dos alunos no Facebook se aproximam da data de início da popularização 

dessa rede social no Brasil. Podemos dizer que os alunos estão acompanhando as 

mudanças das tecnologias que a sociedade apresenta, em relação ao acesso.  

 

Gráfico 5 – Comparativo do local de conexão ao Facebook 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Analisando o gráfico acima, relativo à conexão, verifica-se que a grande 

maioria dos alunos das turmas pesquisadas acessa o Facebook de casa; seguida da 

própria instituição, do celular, da casa de amigos, do trabalho (verificado somente na 

turma 3, assim como as Lan houses). O mesmo foi observado por Bergamaschi et 

al. (2011, p. 135): “o principal local de uso do Facebook é o computador de casa”. 

Os autores destacam, ainda, a presença dos dispositivos móveis como celulares, 

tablets, smartphones, etc. para acesso. Outra pesquisa, realizada pela E.life (2013), 

relata que, apesar da importância do acesso em domicílio, o celular em qualquer 

local é hoje a segunda principal fonte para 53,9% dos brasileiros.  

Acreditamos que, devido à diminuição de preço, os celulares, tablets, 

smartphones estão se tornando mais acessíveis. Os dados coletados, como relatado 
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anteriormente, foram observados no decorrer da pesquisa e evidenciados no 

comentário de um aluno: “As atividades estavam à mão, porque uso o celular.”  

Complementando esta análise, os gráficos 6, 7 e 8 ilustram a quantidade de 

acessos dos alunos entrevistados ao Facebook antes do início de nossa pesquisa. 

 

Gráfico 6 – Comparativo do número de acessos diários 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Gráfico 7 – Comparativo do número de acessos semanais 
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Fonte: elaboração da autora. 
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Gráfico 8 – Comparativo da duração da conexão 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

De acordo com os gráficos 6, 7 e 8, o acesso ao Facebook pelos 

entrevistados está concentrado na faixa de 1 ou 2 vezes por dia (dados são 

observados nas três turmas), 33,8% afirmam que acessam todos os dias. Este 

comportamento é observado com maior concentração na turma 3, com pouca 

diferença em relação à turma 2. Observamos, ainda, que 31,3% dos entrevistados 

dizem ficar conectados o tempo todo. Esses dados demonstram uma tendência 

evidenciada na pesquisa de Bergamaschi (2011, p. 134): “Quanto ao acesso ao 

Facebook, mais de 77% dos usuários do Facebook o fazem diariamente, sendo que 

20,5% acessam mais de 4 horas por dia.”  

Uma pesquisa da Target Group Index Brasil publicada pelo IBOPE Media 

(2013b) aponta que no Brasil 4% da população possui tablet; 16%, smartphone; e 

31% é dona de celular com a acesso à Internet. A pesquisa da E.life (2013) aponta 

que o acesso via celulares e smartphones (61,8%) é quase tão frequente quanto 

pelo desktop (74,7%) e o notebook (65,7%). 

O acesso por dispositivos móveis foi considerado no questionário aplicado 

aos alunos, na pesquisa de Brescia (2013), obtendo o resultado de 39 respondentes 

que acessam redes sociais pelo celular e/ou smartphone, o que equivale a 33% do 

total de questionários respondidos. 
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À medida que os dispositivos móveis vão sendo usados por um maior número 

de pessoas, o número de acessos e de duração desses acessos, à Internet e às 

redes sociais, tende a ser maior, pois podem acontecer a qualquer hora e a partir de 

qualquer lugar.  

Os alunos, utilizando o Facebook como apoio às aulas presenciais, não são 

limitados ao tempo de uma aula apenas; têm oportunidade de ampliar seus estudos 

com temas que lhes sejam interessantes. Observamos que a questão do acesso aos 

ambientes de aprendizagem passa a ser também uma questão de interesse. 

 

Gráfico 9 – Comparativo das principais atividades realizadas no Facebook 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

O gráfico 9 evidencia o a participação dos alunos no Facebook.  Foi 

elaborado a partir de uma pergunta aberta do questionário aplicado às turmas. 

Todas as afirmações foram citadas pelos alunos respondentes. A primeira turma se 

destaca pela observação das postagens, expressivamente mais citada que as 

demais atividades. Este comportamento está presente também entre os alunos da 

turma 2, o que já não percebemos na turma 3. Esses dados vão ao encontro dos 

resultados publicados pela E.life (2012), que apontam que 56,6% dos entrevistados 

acompanham as atualizações nas redes sociais e outros 41,7% publicam. Essa 

mesma pesquisa indica que 84,8% dos usuários das redes sociais costumam se 

conectar para bater papo on-line. Em nossa pesquisa, verificamos que conversar 

com amigos também é a atividade recorrente nas três turmas de modo significativo.  

Quanto à relação dos respondentes com o Facebook, suas afirmações nos 

permitiram verificar que a relação mais próxima e algumas até de encantamento com 
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a rede social têm correspondência com a faixa etária do aluno. Quanto menor a faixa 

etária, maior a proximidade e intimidade com a rede social. 

Nas tabelas que seguem, destacamos as falas dos respondentes que 

evidenciam essa observação. 

 

Quadro 1 – Faixa etária – relação com o Facebook – turma 1 

Faixa etária Relação com o Facebook 

18 a 20 - Ótima, acesso todos os dias, faz parte da minha vida, é uma forma 
de distração. 
- Uma relação de comunicação onde posso fazer amizades. 
- Relação normal. Uso para conversar, mas não gosto de me expor. 
- Ótima. Mantenho contato com pessoas, troco informações sobre a 
faculdade. 
- Boa. Encontro vários amigos antigos e pessoas distantes.  
- Entro pouco, não sou viciada. 

21 a 23 - Excelente, adoro. Não consigo ficar nenhum dia sem entrar no Face. 
- De amor e paixão.  
- Gosto. Agilidade para encontrar várias pessoas. 
- Estou aprendendo a me relacionar. 

24 a 30 - Saudável. Quando não tenho tempo fico sempre on-line, mas se 
não puder acessar não me abalo. 
- Bom para o desenvolvimento de amizade. 
- Utilizo para conectar com os amigos, só com os melhores amigos. 
- Boa. Gosto de fazer amizade e de poder saber como estão meus 
amigos, tenho a possibilidade de “estar” com eles. 
- De respeito. Posso me comunicar com amigos distantes e trocar 
ideias. 
- Acho interessante, mas tenho pouco tempo. 

31 a 40 - Relação boa. 
- Estou aprendendo a me relacionar. 
- Não é muito boa. Não gosto de ficar na frente do computador. 

41 a 50 - Pretendo utilizar mais vezes. 
Mais de 50 - Entro pouco. Acesso a comunidade da qual faço parte. 

- Estou começando. Espero que a relação seja duradoura. Na minha 
idade fica difícil fluir com tanta naturalidade quanto meus colegas 
mais jovens. 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Quadro 2 – Faixa etária – Relação com o Facebook – turma 2 

Faixa etária Relação com o Facebook 

18 a 20 - Quando tinha mais tempo, era mais importante. Hoje uso mais para 
manter contato com amigos e familiares, grupo da faculdade, bate-
papo, namorar.     

21 a 23 - Pra mim é um meio de comunicação, de aprendizagem e de 
interação com a atualidade, de lazer, de conversas e brincadeiras. 
- Entro para me distrair, conversar, publico o que acho interessante. 
Assuntos sobre educação, uso para adquirir mais conhecimento. 
- Minha interação é voltada para informação diversificada, com outros 
usuários que tenham os mesmos interesses que eu. 
- Utilizo frequentemente por diversos motivos, principalmente porque 
os debates dos meios que convivo sempre estão relacionados com 
algum comentário ou postagem do Facebook. Também vejo um ótimo 
lugar para expressar minhas opiniões e ver o retorno sobre elas. 
- Minha relação é boa, até hoje não me prejudicou em nada. Consigo 
retirar bons conhecimentos, diversos e interagir com outras pessoas, 
debatendo ideias e ideologia. 

24 a 30 - É uma excelente ferramenta para divulgação de minhas palestras e 
livros. Utilizo sempre para mensagens com amigos distantes e 
familiares. 
- É uma ferramenta que nos conecta aos outros e todos ao mundo. 
Vejo como algo de suma importância para a convivência moderna. 
 - É um meio de interação para mim, pois são vários comentários, 
fotos, mensagens interessantes. 
- Serve para eu não perder meus contatos. 
- Não gosto dele... Acho fútil. Mas não consigo viver sem. 
- Minha relação é normal. Uso para interagir com amigos a distância, 
curto páginas que fornecem algum conteúdo intelectual e infelizmente 
sou mais um escravo dessa era digital e dessa rede social. 
- Nenhuma. Não tenho, nunca entrei e não tenho noção de como 
seja. 
 

31 a 40 Uma relação muito positiva, onde encontro também a oportunidade 
de convivência com meus familiares distantes e amigos também. 
- Acho que é útil no sentido de encontrar pessoas na rede que talvez 
não tenhamos contato ou conhecer novas pessoas, mas para mim 
nada substitui as relações fora das redes sociais. 

41 a 50 - Não gosto de redes sociais, da Internet, pois acho uma 
superexposição desnecessária. 
- Ainda sou uma novata no Facebook. Não utilizo todas as 
ferramentas. 

Fonte: elaboração da autora. 
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Quadro 3 – Faixa etária – Relação com o Facebook – turma 3 

Faixa etária Relação com o Facebook 

18 a 20 - Muito boa. Adoro o meu Face. No começo era bem fanática, agora 
nem tanto. 
- Faz parte da minha rotina, toda hora atualizo, sempre estou vendo 
as novidades e deixo aberto no celular o tempo todo. 
- Ótima, às vezes dá umas fofocas, mas não consigo ficar sem saber 
de tudo pelo Facebook não sou fã de TV e jornal. 
- Adoro o Facebook, embora tenha desvantagens, é extremamente 
produtivo quando se sabe usá-lo. 

21 a 23 - Extremamente usado como meio de comunicação e informação. 
- Gosto muito de compartilhar coisas educativas no meu Face. 
- Faço muitas amizades, comunico bem com os outros. 
- Acho importante para fazer novas amizades e me comunicar com os 
amigos. 

24 a 30 - É superlegal, no começo era curiosidade, hoje já virou algo 
necessário, pois a troca de informação é essencial.  
- Ótima, gosto de refletir em mensagens que são colocadas. Gosto de 
participar de grupos que vão me ajudar indiretamente na minha área 
de interesse. 
 

31 a 40 - Utilizo para minha atualização, comuicação, divulgação e interação 
com as pessoas que conheço. 
- Busco estar em contato com amigos distantes e amigos da minha 
filha. 
-Utilizo como meio de comunicação e interação com o mundo. 

41 a 50 - Muito boa e evolutiva. Espero que cada vez melhor. 
- Boa, pois através desta rede social encontro amigos, compartilho 
fatos e atualizações. 
- No início foi curiosidade por ser uma ferramenta tão utilizada pelos 
jovens, pelos meus filhos. Quis interagir e descobrir por que eles 
passavam horas no Facebook.  

Mais de 50 - Uma relação lenta. 
 - Muito difícil, sou quase uma analfabeta digital.  

Fonte: elaboração da autora. 

 

Percebemos que o fato de os alunos mais jovens apresentarem uma postura 

mais próxima e de encantamento com a rede social pode ser atribuído às 

características dessa faixa etária, nascida a partir da década de oitenta, os 

chamados Geração Net (TAPSCOTT, 2010). Eles utilizam as tecnologias de maneira 

diferenciada, realizam várias tarefas ao mesmo tempo: ouvem música, estudam, 

acessam a Internet, veem TV.  

Outra pergunta que constava no questionário aplicado relacionava-se à 

possibilidade de participação em um grupo no Facebook para discussão de assuntos 
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ligados a educação e tecnologia: na turma 1, 72,7% afirmaram que participariam e 

27,2% que não participariam; na turma 2, 85% disseram que sim e 15% que não; 

como as turmas anteriores, a turma 3 também recebeu de forma positiva a proposta: 

dos entrevistados, 100% disseram que participariam.  

Patrício e Gonçalves (2010, p. 9) em sua pesquisa, com  alunos de uma 

turma de licenciatura em Educação Básica sobre o potencial educativo desta rede 

social, utilizando aplicações, recursos e atividades que pudessem suportar o 

processo de ensino/aprendizagem, destacam o aumento da participação dos alunos 

no experimento: 

 

À medida que os amigos/alunos da unidade curricular no 
Facebook cresciam, o interesse, a curiosidade e a participação 
em rede aumentava também. Os alunos começaram a procurar 
informação e conteúdos relacionados com as temáticas 
curriculares, partilhando igualmente informação de carácter 
pessoal, académico e social. 

 

Esses dados nos levam a percepção de que a utilização do Facebook com os 

alunos revela resultados positivos, principalmente no que diz respeito ao aumento do 

interesse, da participação, da colaboração e da interação dos alunos com os 

conteúdos, com a professora e com os colegas. 

Nos quadros a seguir, destacamos os principais comentários das turmas 2 e 3 

que também evidenciam essa posição.  

Antes, porém, é importante destacar que essa pergunta foi incluída nos 

instrumentos de coleta de dados aprimorados com base na avaliação dos resultados 

obtidos com a turma 1. Por essa razão, não apresentamos os resultados da referida 

turma. 
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Quadro 4 – Comentários sobre o motivo que levaria a participar da proposta de 
utilização do Facebook para fins educacionais – turma 2  

Porque sim Porque não 

- Para aprimorar meus conhecimentos. - Não teria tempo para acompanhar o 

grupo. 

- São assuntos de extrema importância 

para a sociedade. 

- Tem outros meios para educação, além 

do Facebook, lugar de coisas banais. 

 - O Facebook me traz informações 

atualizadas sobre os temas, como a 

revista. 

- Não costumo acessar as redes sociais. 

- Por hábito. - Tem outros meios para educação, além 

do Facebook, lugar de coisas banais. 

 - Será interessante conhecer algo novo. - Não costumo acessar as redes sociais. 

- Acho importante, pois serei professora 

e preciso estar atualizada. 

 

- Discutir assuntos da nossa época.  

- São assuntos de extrema importância 

para a sociedade. 

 

 - O Facebook me traz informações 

atualizadas sobre os temas como a 

revista. 

 

- Por hábito  

 - Será interessante conhecer algo novo.  

- Para conhecer um pouquinho esse 

meio. E colaborar com a pesquisa da 

professora. 

 

- Acho importante, pois serei professora 

e preciso estar atualizada. 

 

- Discutir assuntos da nossa época.  

Fonte: elaboração da autora. 

 

 Destacamos que os alunos da turma 2 apresentam como razões 

relacionadas a aprendizagem e a aquisição de informações, o que indica ser esta 

uma turma mais madura, apesar da irreverência já citada anteriormente. De fato, 
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tanto nas aulas presenciais quanto nas atividades realizadas no Facebook, a turma 

2 apresentava argumentos consistentes, demonstrando bom embasamento teórico e 

interesse pelas discussões.  

 

Quadro 5 – Comentários sobre o motivo que levaria a participar da proposta de 
utilização do Facebook para fins educacionais – turma 3  

Porque sim Porque não 

- Crescimento intelectual. - Nunca me interessei pelo 

Facebook. 

- Já que ficamos tantas horas conectados, 

poderíamos aplicar em coisas mais produtivas. 

- Não tenho Facebook. 

 - Melhor aprendizado. - Não conheço nenhum grupo. 

- Educação é a minha área de atuação e a 

tecnologia está ligada à educação. 

- Acho que a rede social não 

é pra isso. 

- Gosto de experiências no Facebook por mais 

absurdas que pareçam ser. 

 

- É de suma importância em meu cotidiano.  

 - As notícias chegam mais rápido.  

Fonte: elaboração da autora. 

 

Já os alunos da turma 3 justificam sua participação com argumentos mais 

ligados à rede social em si. As negativas dizem respeito à falta de interesse pelo 

Facebook. E novamente revela-se o preconceito em relação à sua utilização para 

fins educacionais. 

De qualquer forma, de um modo geral, observamos uma reação favorável à 

utilização da rede social Facebook na disciplina Didática e Tecnologia.  

 

3.1.3 Intervenção e observação 

 

O segundo passo da pesquisa constituiu-se das propostas feitas pela 

professora de atividades a serem realizadas pelos alunos no Facebook. Foram 

realizadas três atividades com a turma do 3º período de Pedagogia turma 2012; 

duas atividades com a turma de História e Letras; duas atividades com a turma de 3º 

período de Pedagogia turma 2013. 
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Destacamos que o trabalho com a turma 1 no grupo denominado 3º período 

de Pedagogia (figura 1), por ser o primeiro, foi experimental e assistemático, 

servindo de base para avaliações, reformulações com vistas à melhoria das 

atividades e dos instrumentos de coleta de dados, utilizados com as demais turmas 

no decorrer da pesquisa.  

 

Figura 3 – Grupo 3º período Pedagogia – Turma 1  

 
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/328736053849464/>. 

 

Após a discussão, em sala de aula, de dois textos, foi proposta a primeira 

atividade para o grupo, que visava, de um lado, verificar como os alunos utilizariam o 

Facebook numa proposta pedagógica e, de outro, trabalhar um conteúdo que fazia 

parte do programa da disciplina em questão. É importante destacar que as 

atividades propostas, ainda que de apoio à disciplina, não valiam nota, nem a 

participação no Facebook era obrigatória.  

Essa atividade teve por objetivo sensibilizar os alunos para o assunto que 

seria introduzido na aula presencial, verificar a afinidade dos alunos com o 

computador e com o Facebook.   
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Após análise das respostas dos alunos na atividade, verificamos que as 

respostas dos alunos se dividiam entre os que achavam ser o computador 

fundamental em suas vidas, os que dizem utilizá-lo moderadamente e os que 

reconhecem a necessidade de aprender mais sobre o recurso. Dessa atividade 

participaram 30 alunos, perfazendo 100% da turma. 

Transcrevemos a seguir as intervenções mais significativas.  

 

Postagem feita pela professora  

Com base nos textos discutidos em nossas aulas, escreva em poucas linhas, 

como é a sua relação com o computador? 

 
Postagem feita pelos alunos  
  
Os encantados 
 

A1 Tenho um caso de amor com meu computador, não consigo viver 
sem ele. É uma relação prazerosa, que acrescenta positivamente no 
meu dia-a-dia. Seja para trabalhos para faculdade ou para preparar 
uma aula. Para me atentar ao que acontece no cotidiano. 
 
A2 Minha relação com o computador é ótima, principalmente em se 
tratando de Internet. Não imagino minha vida sem Internet... com ela 
me sinto mais próxima das pessoas e do mundo em geral, além de 
bater altos papos com pessoas queridas q estão longe ou perto, é de 
suma importância para me mantêr atualizada com o mundo, suas 
informações e diversos conhecimentos q podemos adquirir através 
da mesma. Ou seja, o computador uma vez utilizado, acho 
impossível ficar sem. 
 
A3 Tenho uma ótima relação com o computador, pois utilizo muito 
tanto para fazer trabalhos, pesquisas de forma rápida quanto para as 
horas de lazer nas redes sociais. O PC facilita muito a vida, já que 
está em toda parte e nos dias de hoje é indispensável saber usá-lo. 
 
A4 Minha relação é ótima...pois sem ele não sei o que seria de mim. 
Pois além de ser um instrumento muito importante que me auxilia 
nos meus estudos, no meu serviço, nele posso conversar com 
amigos distantes, fazer novas amizades, pesquisar os mais variados 
assuntos, além de estar atualizada em tudo o que acontece ao meu 
redor e no mundo. 
 
A5 Minha relação com a Internet é fundamental, pois sem sair do 
lugar consigo comunicar com meu amigos ate de fora do Brasil e 
com amigos de infância e outros mais. Além de poder estudar, fazer 
trabalho da faculdade e até pessoal mesmo como receitas, jogos, 
noticias.... não sei como seria eu sem internet, pois é algo que já faz 
parte da minha vida... 
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Essa posição assumida pelos alunos nos remete a Kenski (2011) quando 

explica que a tecnologia, quando assimilada, se incorpora à nossa vida sob a forma 

de conhecimento e habilidades. Sendo assim, o uso dessa tecnologia ocorre de 

acordo com as nossas possibilidades e necessidades. Chega um momento em que 

já não a percebemos como a tecnologia que mudou nosso pensar, agir e sentir. 

Em relação à atividade proposta, esses alunos foram fundamentais para o 

desenvolvimento das atividades, pois acabaram por se constituir em monitores, 

ajudando a professora a sanar as dúvidas dos demais alunos, presencial ou 

virtualmente, sobretudo no que dizia respeito às funcionalidades do Facebook.  

A observação da situação acima nos remete à teoria interacionista de 

Vygotsky (1991) e aos estudos de Cords (apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 

2004): aquele, quando se refere ao processo de aprendizagem como fruto da 

mediação entre os indivíduos, admitindo, também, as ferramentas utilizadas nesse 

processo; estes, quando trazem a Internet para a discussão sobre a aprendizagem 

colaborativa, indicando ser esta aprendizagem um modelo de aplicação pedagógica 

de Internet, com o objetivo de favorecer a colaboração entre membros de um grupo 

por meio de troca de mensagens eletrônicas. 
 

 Os moderados 

  
A7 Para mim a tecnologia tem função de facilitar a nossa vida e não 
de nos submeter a ela. Por isso o meu uso do computador se torna 
quase que cotidiano, mas para fins de comunicação relativa a 
atividades profissionais em sua maior parte, também o uso na 
aquisição de conhecimento e informações, e difusão de algo que eu 
venha querer que seja do conhecimento de todos. 
Não me considero tecnofobo mas não vivo em função de sites de 
relacionamentos, jogos ou seja lá qual for o que prende as pessoa na 
vida digital mais que na vida real, ainda prefiro o contato interpessoal 
alem da dinâmica digital, é como um costume, não consigo ficar 
horas no pc conversando mas se encontro com alguém em pessoa a 
conversa se mostra mais natural e prazerosa a medida que podemos 
ler alem dos caracteres, podemos ler as pessoas em si e isso não se 
iguala na vida digital onde temos mais tempo para pensar antes de 
responder a estímulos exteriores, gerando facilidade de mentir 
enganar entre outras coisas, mas isso não descarta que sempre que 
precisarmos falar com alguém nos podemos usar da tecnologia a 
nosso dispor, porem convenhamos, interagir fisicamente e bem 
melhor! 
 
A8 Tenho uma boa relação com o computador, pois é uma 
ferramenta muito importante para a disseminação de informações. 
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Contudo, tento estabelecer um limite para que o computador e a 
Internet não venha fazer com que eu troque outras fontes de 
conhecimento e saber por eles. Procuro resolver primeiro as 
questões importantes (pesquisas da faculdade, pesquisas pessoais), 
e só depois utilizo como fonte de distração (redes sociais). 
 
A12 Minha relação com o computador é prazerosa e diária, com ele 
fico por dentro das noticias do mundo, faço meus trabalhos e 
pesquisas e mantenho contato com pessoas que estão longe de 
mim. Portanto é preciso sempre estabelecer um limite, pois nada que 
é demais pode ser bom. 

 

Acreditamos ser de grande importância, e por esse motivo conteúdo 

constante de nossas aulas e atividades, a postura moderada e reflexiva em relação 

à tecnologia, evidenciada nos comentários anteriores. Como afirmam Provenzano e 

Waldhelm (2006, p. 253), “[...] as tecnologias de informação conferem o passaporte 

ao conhecimento, mas o uso adequado, eficiente e crítico destas tecnologias é que 

podem garantir o visto de entrada e acesso qualificado a este saber.” 

Trata-se da utilização consciente das TIC na sociedade e na educação. 

Cônscios da não neutralidade das tecnologias (CASTELLS, 1999), é preciso que 

estejamos atentos a quem e para que servem. As questões relacionadas a 1) 

obtenção de informação de fonte única, 2) dependência exacerbada da mídia e 3) 

falta de limite no consumo, de bens ou informações podem ser verificadas nos 

comentários dos alunos, e constituem pontos primordiais a serem considerados em 

sua formação, principalmente por se tratar aqui de cursos de licenciatura, que 

formam professores para atuar na educação básica. 

 
A necessidade de aprender 

 
 

A9 Utilizo mais para pesquisas e trabalho no portal e as vezes para 
matar saudades de amigos que não tenho tempo para visitar. Não 
domino muitas coisas, mais ciente de tal necessidade e das 
facilidades que oferece, vou me esforçar para aprender mais. 
 
A10 Minha relação com o computador é boa, utilizo para pesquisas, 
manter contato com pessoas distantes ou próximas, realizar tarefas 
da igreja, para conhecer receitas, etc. Considero que preciso 
aprender um pouco mais sobre ele, seu uso é indispensável no 
cotidiano sendo necessário acompanhar as rápidas mudanças na 
tecnologia. 
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Essa necessidade de aprimoramento em relação ao uso do computador foi 

percebida, durante o trabalho com essa turma, em diferentes estágios, que se 

apresentavam da dificuldade extrema à familiaridade total e ao aperfeiçoamento 

constante. Observamos ser um dos motivos desta variação de comportamentos a 

extensa faixa etária dos alunos dessa turma (dos 18 aos 50 anos). Os alunos mais 

jovens, de um modo geral, possuem maior intimidade com o computador e à medida 

que a faixa etária é composta de alunos mais maduros essa intimidade diminui, 

chegando à necessidade de ajuda dos colegas e da professora.  

Este fato foi muito importante para a integração da turma, verificado nas aulas 

presenciais, nas interações durante a realização das atividades e nas respostas ao 

questionário de avaliação. A troca de informações foi a tônica das respostas dos 

alunos quando questionados sobre o trabalho no grupo da disciplina criado no 

Facebook. 

A segunda atividade proposta consistia no comentário de uma citação de 

Jesús Martín Barbero. A atividade tinha por objetivo refletir sobre a utilização da 

tecnologia na escola, outro conteúdo que era parte do programa da disciplina. Dessa 

atividade também participaram 30 alunos, perfazendo 100% da turma.  

Transcrevemos a seguir as intervenções mais significativas.  

 

Postagem feita pela professora  
 

Com base em nossas aulas, nos textos estudados, comente a 
afirmativa abaixo. 
“A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode 
ser a forma mais enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob 
a égide da modernização tecnológica.” Jesús Martín Barbero 

 
Postagem feita pelos alunos  
 

A1 Sim. Pois eles utilizam a tecnologia como forma de mascarar os 
problemas que encontramos nas escolas, na educação. Utilizamos 
essa ferramenta de forma equivocada...mostramos ser uma escola 
"MODERNA" mas nos esquecemos do principal que é além de 
ensinarmos conceitos pros nossos alunos, precisamos torná-los 
criticos e com visão ampla do mundo que os cerca. 
 
A5 E tal afirmação pode ser considerada como fato pois tecnologia 
assim como qualquer outro meio de informação que sem fins 
didaticos se tornam totalmente escusos ao real intuito de educar, 
ocultando as mazelas mais basicas da educação. 
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A8 Os meios de tecnologia ajudam na elaboração das aulas, porém 
não deve ser visto como o único meio de ensino. Muitas escolas 
utilizam os meios de tecnologia para tentar esconder vários 
problemas e acabam não percebendo que ele é um meio didático 
para fazer a ponte entre o aluno e o conhecimento. A escola 
Moderna não é aquela que utiliza simplesmente a tecnologia, a 
escola moderna é aquela que utiliza a tecnologia como um condutor 
da aprendizagem, mas para tanto o professor e o aluno devem 
estudar para se aprimorar e não depender apenas deles. Só o 
computador e a Internet não vão garantir a aprendizagem, a 
aprendizagem é feita a base de pesquisa, mas também de reflexão e 
ação. 
 
A1 Precisamos utilizá-los a favor do nosso trabalho, como forma 
dinâmica nas nossas aulas. Levar um computador ou simples video 
pra sala de aula, não acresecenta em nada se isto não estiver de 
acordo com o planejamento que nós professores temos que fazer...a 
tecnologia por si só não vai construir nenhum conceito em nossos 
alunos, educação e tecnologia precisam andar de mãos dadas para 
que esse processo seja eficaz, e alcance nossas expectativas..” 
 
A5 “Mazelas* Podem ser consideradas mazelas a evasão escolar, a 
ma formação dos professores, a falta de cuidado com o âmbito 
educacional, a pratica pedagogica usada, o apoio familiar entre 
outros. 
 
A17 A simples introdução da tecnologia na escola não soluciona 
seus problemas. Sua entrada na escola deve ser utilizada de uma 
forma beneficente, fazendo com que o aluno conheça o recurso e 
saiba utilizá-lo de uma forma crítica para várias finalidades em meio 
a modernidade em que vivemos. Muitas vezes, esses recursos 
tecnológicos são usados apenas para passar o tempo, cobrir alguma 
aula vaga e não com a importância e utilidade que realmente possui. 
Muitas crianças só tem acesso a esses meios na escola e deve ser 
explorada de maneira proveitosa. Embora seja importante, ela não 
soluciona problema algum da escola, sendo que na realidade 
vivemos numa educação muito falha, cheia de problemas não 
solucionados e com pouco interesse do governo para saná-los. 
 
A18 É necessário uma modernização na mente dos professores que 
se encontram enraizados em sua experiências em repetições das 
mesmas aulas para diversos alunos em muitos anos de escola, em a 
escola querer avançar e se preparar para avançar junto com a 
tecnologia. Cabe rever, ler, desconstruir e construir uma forma 
diferente para trabalhar com nossos alunos para que os meios 
tecnlogicos não sejam meros meios tecnológicos. 
 
A8 O uso de novas tecnologias na escola é de grande importância, 
porém a sua eficiência irá depender de como o professor o utiliza 
com seus alunos em sala, pois nem sempre o seu uso é mais uma 
fonte de conhecimento A introdução dessas ferramentas tecnológicas 
devem ser usadas com consciência pelo professor, pois somente 
levá-las para a sala de aula sem um fim pedagógico sólido e bem 
estruturado não garantirá a construção da aprendizagem. 
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Relacionamos os primeiros comentários do aluno A8 ao assunto tratado nesta 

pesquisa sob dois aspectos: primeiro, quando o aluno aborda a questão da 

tecnologia como um meio para o aprendiz obter conhecimento; segundo, com 

relação à própria metodologia utilizada na pesquisa reflexão e ação. Devemos 

ressaltar que os alunos não tiveram acesso aos objetivos da pesquisa da qual 

estavam participando, o que nos mostra a pertinência do estudo. 

A professora, além de propor atividades para os alunos no grupo, 

disponibilizou textos e links para subsidiar tanto os trabalhos presenciais quanto os 

virtuais.  

Observando as postagens dos alunos, de um modo geral, pudemos verificar 

que, mesmo não sendo um procedimento proposto pela professora para a atividade, 

alguns alunos realizaram uma discussão sobre o fragmento indicado para análise, 

evidenciada pela volta dos alunos à atividade para complementar suas postagens; 

motivados pela leitura dos comentários uns dos outros, foram repensando suas 

contribuições, complementando-as. Esse comportamento foi apontado pelos alunos 

quando responderam às questões sobre a avaliação das atividades, e observado por 

Andrade et al. (2012, p. 311): “[...] o próprio grupo já era uma espécie de lista de 

discussão por meios informatizados. Em alguns momentos essa estratégia se 

confunde com o estudo de texto.” 

Por meio da atividade os alunos a atingiram os objetivos definidos pela professora 

ao elaborar a atividade, à medida que levantaram vários fatores que vêm compondo 

a relação tecnologia e educação com a participação e interação de todos.  

Esta observação nos remete às teorias de Piaget (1973) e Vygotsky (2001) 

sobre a interação. Para o primeiro, a interação é observada sob a forma de troca, o 

sujeito sai de si e volta para si, num processo contínuo de autorregulação. Para o 

segundo, é de grande importância o papel do outro social no desenvolvimento dos 

indivíduos, o que fica ainda mais evidente na formulação do conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP).  

A ZDP é a distância entre os dois níveis de desenvolvimento: o nível real, que 

se define por aquilo que um indivíduo consegue fazer sozinho, e o nível de 

desenvolvimento potencial, que se define pelas tarefas mais complexas que um 
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indivíduo consegue realizar sem possuir o conhecimento necessário, mas que atinge 

com a ajuda de um outro indivíduo (VYGOTSKY, 2001).  

Partindo da realização das atividades, a discussão sobre o assunto se 

estendeu às aulas presenciais e foi além. Hoje é tema de duas monografias, pois a 

turma se encontra no último ano de sua formação. 

A terceira atividade proposta originou-se de um debate, em sala de aula, 

quando abordávamos as vantagens e desvantagens da tecnologia para a sociedade, 

sendo apresentado, pela professora, o tema “tecnologia, inclusão social e o papel da 

escola”. No decorrer da discussão, as alunas abordaram a questão da evasão 

escolar, da família e da lei que proíbe o trabalho infantil. A principal questão 

levantada era sobre o papel da escola, da tecnologia, bem como o controle e o 

incentivo do Estado para a retirada da criança da obrigação (imposta por 

determinadas famílias) de ajudar na provisão de seu sustento. Como já se chegava 

ao final da aula, propusemos que a discussão fosse para o Facebook. Deveriam 

todos assistir um vídeo, disponibilizado por meio de um link do Youtube, e registrar 

suas impressões sobre o conteúdo.  

Apresentamos a seguir algumas das intervenções mais significativas.  

 
Postagem feita pela professora  

 
Boa noite!  
Vocês se lembram que na aula passada, comentei sobre um vídeo 
muito interessante? 
Pois bem, estou disponibilizando o link para que vocês acessem e 
registrem suas impressões. Vamos lá? 
http://www.youtube.com/watch?v=U41-US4NSwM&feature=related 
 

 
Postagem feita pelos alunos  
 

A1 Mostra uma realidade de uma região em que as crianças tem sua 
infancia interrompida e isso vai herdando para as outras gerações. A 
mãe de Maria não só lhe chama a atenção mas seu futuro de poder 
ser uma pessoa diferente. 
 
A2 É uma realidade bem triste, pois as Marias queriam mudar, 
aprender algo mais, mas o serviço era considerado o mais 
importante por suas mães na região em que vivem. 
 
A3 Este Brasil em meio séc. XXI ainda é composto de pré-histórias 
no qual o seu contexto só se modifica ou se traduz em outras 
regiões, a maior tristeza é que ainda não conseguimos mudar o 
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pensamento, a mídia inculca, processa e bloqueia, cabe a nós 
educadores mudar e transformar esta situação que ainda nos 
assombra. 
 
A4 É uma história realmente triste mas q ainda acontece em vários 
cantos desse Brasil. Sempre vai ter uma Maria por ai, q tenta 
aprender, mas que é induzida a pensar que isso é o de menos, que o 
importante é mesmo trabalhar para ajudar ou até mesmo para o 
próprio sustento. 
 
A5 É a história de muitas Marias que ainda existem no Brasil que são 
obrigadas a abdicar de seus sonhos para ajudar no sustento de suas 
famílias.A educação ainda é vista em alguns lugares como se não 
fosse importante,principalmente para as mulheres que eram e ainda 
são criadas em alguns lugares para casarem e serem donas de casa. 
 
A6 É triste a história e mais triste ainda é saber que isso ainda 
acontece nos dias atuais. Com menos frequência, mas acontece... 
Mtas crianças são obrigadas a abrir mão do estudo para ajudar os 
pais nas tarefas de casa ou trabalhar fora. Nesses casos os pais 
foram criados assim e criam seus filhos assim também, e assim vai 
de geração em geração... Onde o estudo não é valorizado, e sim 
considerado uma coisa supérflua; as mulheres servem somente para 
cuidar da casa e ter filhos e mais filhos. É triste, mas é real ainda. 
 
A7 A "ignorância" é inerente ao homem e se fundamenta no modo de 
pensar do indivíduo, o qual influenciado pelo sistema acaba por ter 
seu modo de analisar a realidade deturpado, o fazendo de uma 
maneira torpe como no caso do vídeo, a frase usada (... bodeira de 
desenhar nome...), reforça o pensar de que o trabalho braçal é 
superior ao intelectual e de maneira mesmo que ínfima se torna um 
valor real para as pessoas que vivem essa realidade. O sistema teme 
um pobre que pensa não um pobre que tem dinheiro, podemos dizer 
que se não pudermos implantar o valor da educação no povo o 
pensamento depreciativo da educação se fará em um "looping" 
eterno e paradoxal, onde apenas a formação inicial pode quebrar. 

 

A discussão do tema extrapolou os objetivos de nossa disciplina, tendo 

também reflexos nas demais disciplinas que compunham a matriz curricular do 

período. O vídeo, segundo Moran (1995, p. 1), estava “umbilicalmente ligado à 

televisão”. Hoje podemos afirmar que está também ligado ao computador e à 

Internet. Todo e qualquer vídeo, seja de conteúdos educativos, música, filmes, entre 

outros, pode ser encontrado em sites como o Youtube, que permite também a 

disponibilização de vídeos autorais.  

Essas possibilidades fazem do vídeo um bom recurso, aliado à possibilidade 

de disponibilização por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. Por estar 

anteriormente num contexto de lazer, de entretenimento, que passa 
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imperceptivelmente para a sala de aula, modificando a postura e as expectativas em 

relação ao seu uso, devemos aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno 

aos assuntos do nosso planejamento pedagógico (MORAN, 1995). “Pelo vídeo 

sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos.” 

(MORAN, 1995, p. 28). Esse efeito se dá devido à sua linguagem muito próxima da 

sensibilidade e das práticas urbanas, que, por esse motivo, são assimiladas com 

maior facilidade.   

A Linguagem Audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita 

constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de mediação 

primordial no mundo, enquanto que a linguagem escrita, ainda hoje a mais utilizada 

no processo educacional, desenvolve mais o rigor, a organização, a abstração e a 

análise lógica, exigindo maior atenção para assimilação (MORAN, 1995). 

Neste contexto, inferimos que, do ponto de vista pedagógico, a alternância 

das linguagens e a mudança do foco nas abordagens educativas, mais centradas 

nos recursos utilizados pelos alunos, possibilitam maior sucesso no processo de 

ensino e de aprendizagem. Por permitir agregar múltiplos recursos9, aliados à 

possibilidade de interação entre os alunos, parece-nos ainda mais pertinente a 

utilização da rede virtual Facebook como ambiente virtual de apoio ao ensino 

presencial.  

    
Turma 2  
 

A turma 2, formada pelos quartos períodos do curso de Letras e História, 

apresentou problemas de relacionamento interpessoal principalmente devido às 

suas características bem diferentes – a primeira mais calma e passiva e a segunda 

mais ativa e interessada, o que atrasou a adesão à proposta e, consequentemente, 

o trabalho no grupo no Facebook, denominado História e Letras UBM (figura 2). Por 

esse motivo, as propostas de atividades foram reduzidas a duas tarefas e com 

menor número de participantes. 

 

_______________________ 
9 O Facebook efetuou alterações em suas ferramentas disponíveis para os grupos durante o período 
de condução da pesquisa com essa turma, o que permitiu anexar arquivos de texto, fotos e vídeos 
com maior facilidade, bem como enviar mensagens coletivas ou individuais aos membros do grupo e 
chats. 
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Figura 4 – Grupo História e Letras UBM – Turma 2 

. 
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/374366502644028/>. 

 

A primeira atividade da turma 2 no grupo criado no Facebook partiu de uma 

aula presencial sobre mídia e educação: a influência da mídia na sociedade e a 

utilização da mídia para fins educacionais. Após uma aula expositiva com 

intervençõessignificativaspor parte dos alunos, propusemos um fórum de discussão 

no grupo no Facebook, com o objetivo de levantar mais uma questão: As mídias 

educam? A proposta consistia na discussão de um texto disponibilizado no grupo da 

turma na rede social. 

Apresentamos a seguir algumas das intervenções mais significativas.  

 
Postagem feita pela professora 

 
Pessoal 
Vamos realizar a nossa primeira tarefa no Face. Vocês deverão ler o 
texto em anexo (As mídias na educação de José Manuel Moran), 
refletir e comentá-lo. Para tal, vocês devem ler os comentários dos 
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colegas. Vamos fazer um Forum de Discussão tendo por base a 
questão: As mídias educam? 

 

Postagem feita pelos alunos  

A1 Estava conversando sobre isso hj, depois da reunão de pais da 
minha filha. A média da turma em matemática é de 3, foi assim por 
todo o ano, porque o professor ñ fez nada, a escola ñ fez nada. 
Tinham que ter mudado o método de ensino para melhorarem as 
notas dos alunos. Hoje em dia o melhor método para lhe dar com 
jovens são as mídias, utilizando música, filmes e principalmente a 
Internet, já que todos tem Facebook. Faltou criatividade ao professor 
e a escola, principalmente à escola, que deveria mostrar aos alunos 
a parte educativa dessas mídias. 
 
A2 Os meios de comunicação na sociedade atual exercem uma 
grande influência em todas as pessoas, principalmente nas crianças 
e nos adolecêncentes, com isso os valores passados por essas 
mídias acabam sendo absorvidos de forma pouco criteriosa pela 
população de uma forma geral. Nesse contexto podemos destacar a 
formação educacional que acaba sendo lesada por esses valores 
que foram absorvidos, devido a isso as instituições de ensino devem 
se utilizar desses mesmos meios de comunicação como ferramenta 
para contrapor esses valores conturbados, para dessa forma educar, 
informar e exercitar o senso critico das novas gerações. 
 
A3 Com certeza as midias educam e devem ser integradas por parte 
da escola nas relações educacionais. Porem, devemos priorizar as 
midias que forneçam um maior grau de instrução e informação. As 
dificuldades que a Educação enfrenta no Brasil são inúmeras e 
decorrentes de um processo cultural onde o saber e a informação 
ainda não é a base de nossa sociedade. Filmes, artigos, 
documentarios, Internet, são ferramentas importantes para o estudo 
e a reflexão de vários assuntos , cabe a nos filtrarmos a informação 
pra que esta chegue concreta e que informe e acrescente tanto ao 
aluno quanto ao professor, ja que esta é sua maior funcao. Quanto a 
questao da televisao, o caso ja é um pouco mais complicado, pois a 
televisao, a aberta principalmente, aborda apenas a realidade sem 
intencao de transforma-la ou evolui-la, o que ao meu ver, é o papel 
principal da educacao. Devemos separar o entretenimento 
educacional do casual, se o saber é a maior riqueza, porque nao 
fornecemos o saber em um alto nivel para um alto indice 
populacional, ou seja, escola pra todos, midias integradas no 
processo educacional e educacao voltada para a melhoria da 
realidade social e nao apenas a realidade sendo o foco principal 
dessa nova era da Educação. 

 

Nesses comentários, podemos observar a concordância dos alunos em 

relação à pergunta que suscitou a discussão – “As mídias educam?” Os três 

comentários apontam ser a mídia importante ferramenta a ser utilizada na educação, 
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uma vez que tem grande penetração no cotidiano principalmente dos jovens. 

Percebemos que no primeiro comentário o aluno confunde metodologia com 

ferramenta, uma troca comum quando os alunos ainda não estão familiarizados com 

os termos. 

  
A5 Não concordo com a parte da argumentação do A3 onde ele 
afirma que a TV aberta não tem intenção de transformar ou evoluir o 
conhecimento. A Internet também não tem essa intenção, a questão 
principal é filtrar as informações recebidas, fazemos isso na Internet, 
mesmo porque apostamos na falseabilidade da mesma, porque não 
podemos fazer isso com a TV também? O problema está na 
credibilidade dada a cada forma de mídia. Se temos a capacidade de 
filtrar as informações da Internet, também podemos fazer isso com a 
TV. Não estou dizendo que a TV aberta não é uma forma de 
manipulação, ela é! Mas a Internet também pode ser uma forma de 
manipulação se não for bem utilizada. O que quero demonstrar é que 
não é o meio de comunicação que define a manipulação, e sim a 
forma que absorvemos o conteúdo transmitido. 
Agora, sobre o assunto principal: Acho que não é só util, como é 
obrigatório a utilização da mídia - em geral - na educação. Não só 
por motivos educacionais, mas também para estimular o senso 
crítico dos alunos. Acredito que, a Internet, deveria ser mais utilizada 
nas escolas, afinal, é um universo de conteúdo e informações, que 
até o professor desconhece. Isso vale tanto para os alunos, como 
para os professores; utilizar a Internet para aprimorar o 
conhecimento do professor é essencial. Mas claro, como eu disse: 
além de utilizar as mídias como forma de conhecimento e de 
informação, deve-se, antes disso, aprender a selecionar as 
informações. 
 
A3 Em momento algum eu disse a palavra "manipulacao", agora a 
diferenca entre Internet e a TV aberta, é que a Internet alem de vc 
filtrar no caso uma informacao que esta sendo passada pra vc, vc 
tem mais fontes para fazer essa filtragem, ja a tv nao ha como 
contestar, vc é obrigado a consumir aquela informacao e aquela 
visualizacao que eles impoe para vc. 
 
A5 Mas não precisa utilizar a própria TV para colocar em cheque a 
informação que ela te passou. Você pode utilizar outras formas para 
verificar a veracidade da informação. E não acho que a exista 
"obrigação" em consumir informação dada pela TV, como disse, a 
questão não é o que a TV passa, e sim como deve ser aceita a 
informação. Assim como na Internet, você lê algo, acha interessante, 
logo em seguida vai procurar mais informações e testar a veracidade 
da informação, isso pode ser feito com a TV também: você vê um 
programa da Globo, acha interessante as informações que estão 
sendo divulgadas alí, em seguida, vai na Internet ou procura livros, e 
testa a veracidade das informações divulgadas pela TV. 
 
A3 Tudo bem A5, eu posso ate fazer isso, vc pode ate fazer isso, 
comprovar a veracidade, mas a maioria da populacao que assisti tv 
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aberta nao faz, ha semanas o bicho ta pegando em SP, quase 
estado de sitio, e a globo no seu jornal de maior visibilidade, me faz 
um especial sobre as eleicoes nos EUA, ou seja, de todas as midias, 
a tv é a menos credibilitada para atuar na area da educacao, eu 
continuo batendo nessa tecla. 

 

Percebemos que neste ponto do fórum tem início a discussão, levantada pelo 

comentário de um aluno sobre a televisão, que trouxe para a atividade assuntos 

pertinentes ao tema proposto: a informação e a intenção da mídia, a credibilidade e 

a veracidade da informação veiculada. Os assuntos suscitados foram muito 

oportunos, como uma forma de sensibilização dos participantes para as aulas 

futuras que teriam também esse enfoque.  
 
A5  A questão é justamente essa, fazer com que as pessoas 
aprendam a utilizar as informações dada pela TV, assim como fazem 
com as informações que são divulgadas na Internet. Todos tem a 
capacidade de aprender isso, principalmente se esse método for 
ensinado na escola, junto com a utilização da mídia na educação. 
Fora isso, contornando o exemplo, a eleição no EUA tem tanta 
interferência no Brasil quanto a própria eleição brasileira. 
 
A3 Nao acho que a eleicao nos EUA é mais importante do que a 
cena de caos em SP neste momento. 
 
A5 Talvez sim, talvez não, definir o nível de importância ou de 
prioridade de informação é extremamente complicado. O que pode 
ser importante para um grupo, pode ser dispensável para o outro. 
Enfim... 
 
A3 Pode cre, importante pra um e dispensavel por outro, sei. Eu 
espero entender primeiro a realidade do meu pais e acho que todos 
nos como brasileiros deveriamos focar nisso, afinal de contas, 
estamos falando de educacao. Sei que a vitoria de Obama 
repercurtira em nivel mundial e que o Brasil tem uma ligacao direta 
com os EUA, mas tenho certeza que a informacao correta na hora 
certa faz toda a diferenca ao se tratar de melhorias da educacao e 
logo na realidade do nosso pais. 
 
A5 A eleição dos EUA interfere na realidade do nosso país, tanto 
quanto a audácia dos criminosos em SP e a prioridade da educação. 
Como disse: subjetivo. 
 
A3  Subjetivo sim, para um acionista da bolsa, nao para um 
sociologo ou um professor. 
 
A5 Subjetivo pra todo mundo, cara. Informação não se define 
prioridade, não há diferença nisso entre cargos. A eleição não 
interfere só na economia individual, interfere nas relações 
internacionais, nas influência internacional, na economia do país e 
etc. E ainda mais, acredito que isso seja mais reconhecido pelos 
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professores e sociólogos, que entendem bem de política externa, do 
que por um acionista. 
 
A5 Enfim, acho que isso não é debate pra esse tópico. 
 
A3 Com certeza, para o consulado, acionistas e imigrantes a eleicao 
interessa muito mais, mas pro professor que pega o metro em SP as 
5 da manha e nao sabe se vai voltar, as eleicoes nao sao mais 
importante. Agora, discordo completamente de vc, informacao é 
prioridade sim, mas, tudo bem. 

 

Como podemos perceber, os alunos A3 e A5 monopolizaram a discussão, o 

que gerou a interferência da professora no sentido de estimular a participação dos 

demais alunos no debate e não em direcionar a discussão 

 
Prof. Acho que temos um monopólio neste fórum. Vamos participar! 
Vcs concordam com a opinião de A3 e A5? Pq? 
 
A6 Sim as mídias educam, e educam muito mais do que se imagina, 
educam para o bem, para o mal. Enquanto os pais trabalham as 
crianças assistem TV, navegam na Internet e estão a todo tempo 
sendo “educadas” ensinadas a agir, a consumir, a construir, destruir, 
etc... Acredito que a educação maior seja: “Educamos para a mídia?” 
Vejam, o A3 falou: “ha semanas o bicho ta pegando em SP, quase 
estado de sitio, e a globo no seu jornal de maior visibilidade, me faz 
um especial sobre as eleicoes nos EUA, ou seja, de todas as midias, 
a tv é a menos credibilitada para atuar na area da educação”. Oras e 
desde quando a TV se resume a globo? Que a TV pode ser 
tendenciosa, manipuladora, pragmática ao extremo e consumir 
cérebros das massas todos já estamos cansados de saber... mas 
quem ensina para as pessoas que nós temos TVs publicas? Que 
temos TVs educativas? Que professor em sala de aula fala para os 
alunos da programação da TV escola, muito boa por sinal. - Eu cresci 
vendo TV escola, mas foi por acaso, criança pobre pra assinar uma 
TV q tenha Discovery eu alimentava minha curiosidade na TV escola, 
TV E, TV Cultura... e hoje futuro professor, ainda tenho nela uma 
grande instrutora para a minha classe tanto dissidente quanto 
docente. - Acredito que essas informações devem chegar aos 
alunos. Quem no país fora dos cursos de comunicação social sabe 
que as TVs abertas privadas utilizam concessões de canais de 
transmissão que são públicos, são de todos, e consequentemente 
nós, o povo temos o direito de intervir no que essas emissoras irão 
transmitir? 
 
A3 Concordo com A6, TV escola é muito boa, TV Cultura nem se 
fala, mas nao sao todas as casas que passam esses canais, por isso 
eu frisei: tv aberta. Se todo mundo assistisse TV Escola e Tv Cultura, 
tenho certeza que o Brasil seria um pais um pouco melhor, apenas 
pelo povo ter mais informacao util, so isso. 
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A6  A5, sim, mas o que acontece é que as pessoas, principalmente 
em relação à TV, se alimentam da cultura de seus pais e se 
contentam em ver somente o domingão do Faustão, a novela das 9, 
têm o jornal nacional como o porta voz da verdade e Malhação como 
o retrato da juventude nacional e se resume a isso... [...] Acredito que 
a função do professor esteja ai, mostrar o que tem além, o 
underground por baixo da nata massificada do básico de qualquer 
mídia. Educar com a mídia ou para a mídia, para mim consiste muito 
nisso, construir um olhar critico e amplo sobre a mídia, mas de uma 
forma completa. [...] As mídias sempre serão ruins se só buscarmos 
com elas informações ruins, entende. No final dizer o que é bom ou 
ruim é complicado, vai muito das necessidades de cada um, mas 
pelo menos você apresentou um cardápio inteiro com uma descrição 
dos pratos, e daí cada um come o que quer, o que precisa, ou o que 
pode pagar e melhor ainda, nivela esses três paradigmas para se 
alimentar da opção que melhor lhe favoreça. E ainda haverá os que 
preferirão o jejum... 

 

Neste ponto do fórum, com a interferência de A3 e a entrada de A6, a 

discussão volta a enfocar a questão inicial, sobre a educação e a mídia, abordando 

também a educação para a utilização consciente da mídia, os canais educativos, a 

televisão aberta e a fechada, bem como a questão das concessões de canais de 

televisão. Estes assuntos foram abordados posteriormente em aula presencial, com 

a participação de todos os alunos e a condução dos participantes do fórum realizado 

no grupo do Facebook, sob a coordenação da professora. 
 

A5  Foi exatamente o que eu disse. Não basta dizer que a mídia - a 
TV em especial - aliena as pessoas. O importante é ensinar as 
pessoas a receber de maneira correta as informações divulgadas 
pela TV. Não se conformar com o que é mostrado alí, procurar outras 
fontes, pesquisar, ir mais a fundo. A questão não está em qual ou 
como a informação é divulgada, e sim como ela é absorvida. 
 
A6 - É isso ai.  
 
A7  As mídias realmente estão aí para aprimorar, trazer o mundo 
para mais perto de nós, em especial falando da Educação, é 
necessário se levar em conta muitos pormenores. Ao passo que as 
mídias têm obtido tantos avanços, com as tecnologias de altos 
padrões, cabe ao educador levar para seus alunos um ensino 
atualizado porém que o faça discernir o que é correto ou não; pois 
esta poderosa ferramenta da tecnologia também é responsável por 
transmitir informações erradas que poderá fazer com que o aluno fuja 
complemente dos objetivos que a Educação se propõe. 
 
A2  Atualmente as mídias tem ganhado atenção de alguns 
educadores, aqueles que tem a preocupação em expandir os 
conhecimentos, que não pensa que aprendeu assim, e vai continuar 
ensinando assim, congela no tempo. Claro, que não é somente 
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através das mídias que é possível a transmissão de conhecimento, 
mas as utilizando as mídias há maiores chances que os alunos se 
interessem mais. Assim há mais chance de sucesso. 

  

Apesar da pouca participação em termos do número de alunos, o fórum foi 

muito produtivo. A discussão sobre o tema foi levada de volta às aulas presenciais, 

despertando o interesse dos demais, mesmo após o período estipulado para a 

realização do fórum do grupo no Facebook. Optamos pela maior observação das 

postagens dos alunos e pouca interferência nas atividades, o que ocorreu no fórum 

apenas para estimular a participação de outros alunos, além da dos que já 

participavam intensamente.  

Foi realizado um fechamento da atividade presencialmente, com a proposta 

de construção de um texto coletivo e colaborativo, realizada por grupos compostos 

por quatro alunos, em sala, tendo os participantes do debate no Facebook 

distribuídos nestes grupos. Os textos foram apresentados ao final da aula, quando 

levantamos em conjunto as similaridades e diferenças de pensamento, deixando 

claro que a discussão sobre o tema deve ser uma constante e trazendo para a 

atividade a importância do pensamento divergente, da disposição para ouvir, refletir 

e argumentar na formação humana. 

Em relação à utilização do fórum de discussão, Marcusch (apud SANTOS, 

2006, p. 133) destaca: a interface propicia “[...] um ambiente para discussão de 

temas específicos, listas de grupos, entre outros. As relações são continuadas e 

movidas por interesses comuns.” Além dessas características, pudemos experienciar 

a possibilidade do fórum no que diz respeito ao diálogo on-line entre pessoas que se 

encontram em espaços geográficos diferentes, possibilitando a troca de informações 

e a criação coletiva de conhecimento, configurando-se uma sala de aula virtual 

(SANTOS, 2006). 

É importante ressaltar que no grupo não há uma interface específica chamada 

Fórum de Discussão, como a que encontramos nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. A discussão é realizada no local de interação e postagens, o que, 

algumas vezes, dificultou o andamento da discussão, principalmente quando os 

alunos postavam informações para a turma e era necessário correr a barra de 

rolamento para achar o local da atividade. A esse respeito, em seus estudos, 

Quadros (2014, p. 9) relata que   
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[...] em alguns momentos a organização do Facebook pareceu-nos 
muito linear, mas ao mesmo tempo acreditamos que essa estrutura 
organiza as ideias de forma a tornar mais evidente aquilo que é de 
maior interesse do grupo, pois quando você comenta uma 
publicação esta passa a ficar em primeira colocação, o que descarta 
o que não é mais de interesse e evidencia o que está em maior 
debate. Em diferentes momentos pudemos reler os comentários dos 
colegas, fazer ligações com minhas ideias, anteriores e posteriores 
ao debate, isso tornou a aprendizagem evidente ao longo da 
disciplina. 

 

 Do mesmo modo, estudos de Cerdà e Planas (2011, p. 38), da Universidade 
da Catalunha, apresentam que “[...] está faltando um sistema de mensagens da 
organização a acelerar sua busca . Em muitos casos, é simplesmente caótico 
localizar uma mensagem que nós sabemos é em algum lugar " ( tradução nossa). 

Ferreira et al. (2013, p. 277), a esse respeito, afirmam que 

 
[...] os posts originais ficam organizados em ordem cronológica 
inversa, seguindo o padrão dos blogs, mas isso não é feito de 
acordo com a data da postagem original, e, sim, do último 
comentário a ela adicionado. Assim, perde-se a noção de 
cronologia, o que dificulta a identificação de novas mensagens e, 
portanto, a participação. 

 

 Observamos que as pesquisas sobre a utilização do Facebook na educação, 

citadas acima, apresentam vantagens e desvantagens da aplicação do fórum de 

discussão na interface grupo. Quadros (2014), em suas considerações finais, deixa 

em aberto a questão da indicação ou não do Facebook para a educação. Já Cerdà e 

Planas (2011) concluem sua pesquisa afirmando que, de sua concepção e 

considerando o desenvolvimento de suas ferramentas, o “Facebook no es la mejor 

opción para implementar proyectos de trabajo colaborativo” (Ibidem, p. 42). Por outro 

lado, porém, destacam que “la gente es Facebook” (Ibidem, p. 42). Em outras 

palavras, devido ao alcance da rede social, o que supõe também uma 

democratização do acesso, devemos considerar as experiências de aprendizagem 

antes de trocar o Facebook por outra plataforma ou sistema de aprendizagem. 

Acreditamos, porém, não ser esse o motivo da pouca adesão ao grupo pela 

turma 2 e, sim, o problema de relacionamento devido à junção das turmas de cursos 

de perfis diferentes, o que acarretou, como citado anteriormente, atraso no trabalho 

e consequente diminuição de tempo para as atividades, uma vez que a disciplina é 

semestral e o conteúdo, um pouco extenso.  
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Objetivando o fechamento da unidade sobre a utilização da TV e do vídeo na 

escola, a segunda atividade proposta à turma apresentou maior grau de 

complexidade: consistia na construção de um texto coletivo, desta vez, virtual. 

Apresentamos a seguir algumas das intervenções mais significativas.   

 
Postagem feita pela professora  

 
Oi, pessoal! 
Vamos para nosso segundo trabalho no Face. Atenção! Vocês 
deverão se organizar em grupos de no mínimo de dois e no máximo 
quatro componentes. Trata-se da elaboração de um texto coletivo 
que deverá ser organizado e realizado no Face. Vocês deverão 
acessar ARQUIVO e dentro do arquivo criar documento. Vocês 
precisarão se organizar quem começa e assim sucessivamente até o 
final do texto. O primeiro cria o arquivo e os demais precisarão clicar 
no editar para compor o texto coletivo. O tema é a tv e o vídeo, sua 
utilização pedagógica. O texto deve ter por base as nossas aulas e 
textos estudados. Atenção não é cópia. Qualquer dificuldade, 
mandem uma mensagem. Vamos lá?  

 
 
Postagem feita pelos alunos  
 
Recursos pedagógicos: TV e vídeo 
Por A1, A2 e A3 
 

Esse tema é abordado em algumas palestras do filosofo Mário Sergio 
Cortella[1], é um tema complexo, que precisa de uma analise 
singular em cada aplicação. No âmbito geral, a TV e o vídeo, como 
forma de tecnologia, deve ser usada com cautela. Dominique Wolton 
[2], sociólogo francês afirma em sua tese que ninguém pode ser 
alienado; "O ser humano sempre é inteligente. Os intelectuais 
marxistas sempre crêem que o povo é alienado, o emissor um 
manipulador. Se assim fosse, o sufrágio universal seria estupidez, 
pois o povo seria estúpido. O ser humano pode ser dominado, mas 
não alienado. Há pessoas muito cultas e estúpidas, outras, 
analfabetas e inteligentes. O receptor não é burro. Devemos amar a 
comunicação e lembrar que trata-se de uma troca de inteligências. A 
democracia de massa é melhor que a democracia da elite." - mesmo 
concordando com algumas partes de sua tese, acredito que a 
utilização do termo "alienado" - na visão dele - está equivocada, 
podemos até considerar essa utilização como uma falácia (Falácia do 
espantalho - quando o locutor altera o sentido da palavra para 
conseguir ataca-la e refuta-la, facilitando a sua visão do determinado 
assunto [3]) - pois bem, Wolton comete o erro de definir alienação 
como um fim, e não como meio, no âmbito tecnológico, mais 
precisamente a TV de massas, a alienação não está como fim, em 
determinar uma opinião, e sim na forma como os fatos e argumentos 
são utilizados para determinar essa opinião. A mídia de massa 
consegue, por meios desonestos, em deturpar os fatos colocando a 
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opinião pessoal (geralmente por questões econômicas e políticas) 
para influenciar a opinião da sociedade. 
E é por isso que a utilização da TV e de vídeos nas escolas devem 
ser utilizadas com cautela, o professor deve analisar os fatos e 
argumentos que irá utilizar na sala de aula, para não cometer o 
mesmo erro das mídias de massa, que é passar a visão pessoal do 
fato como verdade absoluta para seus alunos, a procura pela 
validade das informações e provas empíricas e filosóficas da 
argumentação utilizada pela TV é essencial para que essa 
informação seja passada nas salas, ou o professor correrá o risco de 
ser tendencioso, assim como a TV pode ser. 
 Diferentemente do esperado, a TV e o vídeo tem sido usados de 
forma errônea nas salas de aulas. Os professores decidem colocar 
um vídeo quase como uma "recreação" ou um "tapa-buracos". 
Quando algum professor falta o trabalho, a direção da escola, muitas 
das vezes, utilizam a sala de vídeo para apresentar algo como um 
filme, documentário, etc. 
Quando a turma "merece", o professor passa um filme ou vídeo pra 
eles, como se fosse um momento de descontração. Não há 
intenções pedagógicas nesses casos. Como recurso pedagógico, a 
TV e o vídeo devem desenvolver um senso crítico nos alunos (além 
de facilitar o entendimento de outras matérias com o recurso da 
imagem e do audio), o professor deve mediar o conhecimento dos 
alunos após o final de um vídeo, perguntando-os o que mais chamou 
a atenção, qual a intenção do vídeo, se concordam ou não 
concordam com a conclusão do vídeo, etc. O professor deve fazer o 
aluno perguntar-se sobre o que foi assistido, e não aceitar de forma 
absoluta. 
Outra questão tão importante quanto a questão da persuasão da TV 
e do Vídeo como tecnologia pedagógica, é a questão da associação 
dessas tecnologias como material didático. Usar a TV e o Vídeo na 
sala de aula como amparo pedagógico é essencial para a absorção 
do conteúdo pelos alunos, mas o importante é como relacionar esse 
material. Usar documentários que mostrem uma ligação com a 
matéria aplicada, se possível de cunho acadêmico e que forneça 
uma maior associação e uma maior reflexão por parte dos alunos. 
Este material, mais realista e fundamentado, evitaria uma maior 
tendenciosidade por parte do material em relação ao aluno. Outra 
questão é o meio social que reflete uma cultura que provem em 
grande parte de um processo informativo de massas. Por isso a 
importância do uso dessas tecnologias desde sempre na vida dos 
alunos, mas com a responsabilidade de usar o material correto, que 
seja simples mas que façaa o aluno pensar, que seja mais complexo 
quando precisar ser, mas que não seja no caso do Brasil, um pais 
atrasadíssimo em termos de Educação, algo que você vê todos os 
dias tanto na televisão, quanto nas rádios, etc... 
  
Referências: 
[1] http://pt.wikipedia.org/wiki/Mario_Sergio_Cortella 
[2] http://www.rts.org.br/entrevistas/dominique-wolton-sociologo 
[3] http://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A1cia_do_espantalho 
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A atividade proposta levou os alunos a pesquisarem o assunto, indo além dos 

textos-base estudados. O tipo de tarefa tirou os alunos da zona de conforto. Eles 

precisaram se organizar melhor, pensar mais (tentando dar sentido ao texto 

elaborado a quatro e até a seis mãos) e, principalmente, exercitar a colaboração 

efetiva na realização da atividade, pois o processo de postagem no grupo registrava 

as edições sofridas pelo texto e identificava as contribuições. Burlar as regras de 

registros daria mais trabalho do que respeitá-las.  

 
TV e vídeo: sua utilização pedagógica 
Por A4 e A5 

 
As linguagens da TV e do vídeo, são dinâmicas, atrativas, através da 
visualização de vídeos, os alunos compreendem melhor, facilita a 
comunicação, e também podemos despertar o interesse dos 
discentes ao introduzir um novo assunto, deixando-os curiosos e 
interessados, desde que seja um vídeo para discutir, debater e não 
para passar o tempo ou preencher lacuna na ausência de professor. 
Nos dias atuais presenciamos várias mudanças na educação, uma 
delas é a integração de recursos tecnológicos nas salas de aula, 
como a TV e o vídeo. E o educador deve acompanhar essas 
mudanças, pois fazendo uso desses recursos a aula se torna mais 
envolvente, fazendo com que o aluno se interesse mais pelo assunto. 
Logicamente se deve fazer um uso consciente desses recursos, não 
basta utilizar o vídeo apenas quando não preparou a aula ou quando 
o professor faltou. O vídeo é um ótimo recurso para sensibilização, 
introduzindo o assunto de forma lúdica e dinâmica para os alunos, 
melhorando assim todo o desenvolvimento da turma. 
 

TV e vídeo: sua utilização pedagógica 
Por A6 e A7 

 
Acabo de ler uma matéria que me assustou muito, pois como ainda 
não convivo com o ambiente escolar, não consigo avaliar se tal 
afirmação é correta ou não: 
“Costuma haver a conveniência de uma cultura escolar consolidada 
de estereotipar alunos (bons e maus) e só se trabalhar com os mais 
“fáceis”, abandonando os mais difíceis”. 
Sei que a profissão que estamos escolhendo não é das mais fáceis, 
mas acredito que hoje está menos difícil do que na época que eu fui 
aluna do ensino fundamental e médio, especialmente em função das 
novas tecnologias, como por exemplo, a TV e o vídeo, que são 
recursos, que se forem devidamente aproveitados, servem de uma 
ferramenta muito proveitosa... 
Particularmente, acho que o uso das novas tecnologias e a grande 
variedade de mídias disponíveis será muito importante para o 
sistema educacional. A educação tem que se atualizar para que 
possa haver uma rápida integração desses novos recursos na sala 
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de aula, atendendo as necessidades de aprendizagem dos alunos e 
professores. As mídias devem ser integradas na educação, 
oferecendo novas condições para que o aluno possa construir seu 
conhecimento de forma mais significativa. 
As mídias na educação podem (e acredito que no futuro deverão) ser 
parte do mais simples ao mais elaborado plano pedagógico, não 
estarão só dentro das escolas mas até mesmo fora delas. Como? 
Acho até simples mas também óbvio, a forma como o avanço 
das tecnologias têm influenciado a rotina escolar na pós 
modernidade. Isto deixa clara uma visão direcionada para este 
caminho. As televisões, os computadores, celulares, etc., conseguem 
facilitar o que em décadas passadas ninguém ousaria pensar: O 
ENSINO À DISTÂNCIA. Esse e outros muitos fatos podem servir 
como exemplos. Até mesmo o "Face". Quantos alunos trocam 
mensagens com seus docentes para tirarem suas dúvidas a respeito 
do último conteúdo lecionado? Mais um exemplo. O ideal é que a 
preparação para o bom de tudo isso seja uma preparação reflexiva 
entre alunos e docentes.  

 

Ressaltamos que, uma vez que a realização das atividades não era 

obrigatória e também não compunha o rol de avaliações da turma, pudemos 

observar que tipo de atividade despertou o interesse dos alunos participantes, que a 

todo momento trocavam informações on-line ou nas aulas presenciais, sobre como 

realizar as atividades, o que, reconhecemos, não era tarefa simples, pois exigia, 

além das ações já citadas anteriormente, alguns clicks a mais do que estavam 

acostumados a utilizar no Facebook, sendo uma reclamação constante a respeito do 

Portal Institucional. 

A atividade proposta, como pudemos observar, exige um trabalho de 

colaboração, ou seria de cooperação? E em relação à aprendizagem? 

A definição de aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa é uma 

questão de conceito, concluem Torres e Marriot (2006, p. 163). O motivo de tal 

afirmação se deve à sua pesquisa sobre o significado dos termos “colaboração” e 

“cooperação”. As autoras consultaram várias fontes, verificando serem iguais as 

definições das palavras. Descobrindo, inclusive, que em alguns dicionários os 

termos são sinônimos.  

As autoras citam Dillenbourg et al. (2006, p. 163), que afirmam que “a 

cooperação seria realizada pela divisão de trabalho entre participantes, como uma 

atividade em que cada um é responsável por sua parte da resolução do problema”. 

Seguem: “colaboração se caracterizaria pelo engajamento mútuo dos participantes 
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em um esforço ordenado para juntos resolverem o problema” (DILLENBOURG et al. 

apud TORRES; MARRIOT, 2006, p. 163). 

Ainda pesquisando este tema, as autoras citam as pesquisas de David 

Johnson et al., que afirmam:  

 
A aprendizagem cooperativa relaciona-se com a aprendizagem 
colaborativa, que enfatiza o aprendizado natural [...] que ocorre como 
um efeito da comunicação onde os alunos trabalham juntos em 
grupos não-estruturados e criam sua própria situação de 
aprendizagem. (DAVID JOHNSON et al. apud TORRES; MARRIOT, 
2006, p. 163). 

 

Analisando as definições dos autores, podemos afirmar que as atividades 

propostas para a turma exigiram trabalho de colaboração e também de cooperação, 

objetivando as duas aprendizagens, pois cada aluno era responsável pela sua parte 

na elaboração do texto (cooperação) e houve esforço mútuo para que os fragmentos 

se transformassem num texto (colaboração). Do mesmo modo, os alunos 

trabalharam em grupos não estruturados, criando suas próprias situações de 

aprendizagem, principalmente no que dizia respeito à utilização da ferramenta 

escolhida na interface grupo para as postagens dos textos. 

As atividades propostas foram importantes também no sentido de que os 

alunos puderam vivenciar uma mesma atividade em duas modalidades diferentes: 

presencial e a distância. Possibilitou-se, assim, a formação de uma opinião mais 

consistente sobre as modalidades, principalmente por se tratar de uma turma de 

cursos que formam professores. 

 
Turma 3 

A turma 3, era formada pelo terceiro período do curso de Pedagogia 2013.1, 

para a qual propusemos três  atividades. Analisadas a seguir: 
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Figura 5 – Grupo Didática e Tecnologia – Turma 3  

 
Fonte: <https://www.facebook.com/groups/157484754410484/>. 

 

Atividade 1 

 

Com o objetivo de sensibilizar a turma para a discussão sobre o texto de José 

Manuel Moran intitulado “A Educação que desejamos”, a primeira atividade da turma 

3 consistia na elaboração de um outro texto sobre o título daquele primeiro.  

Apresentamos a seguir algumas das intervenções mais significativas.  

Postagem feita pela professora 

 
Este é o primeiro trabalho do grupo. Com base no texto, em anexo, e 
nas nossas aulas, escreva um texto (individual) de no máximo 10 
linhas, sobre a educação que precisamos. Mãos a obra!!! 

 
 
Postagem feita pelos alunos  

 
A7 [...] precisamos saber o queremos como educadores: alunos 
pensantes que nos questiona o tempo todo ou alunos que são 
manipulados por nós dando a eles tudo pronto e achando que somos 
dono da verdade? 
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É fácil dizermos o que precisa ser mudado se não mexer conosco, 
nós estamos certos, porém o errado na educação são os pais, os 
políticos, as escolas tradicionais, a falta de recurso e outras 
justificativas. Mas a verdade é que temos que desejar ser além do 
que nos oferecem, pois nossos alunos merecem o melhor de nós e a 
partir daí a educação vai mudar de cara, a começar por nós este 
desejo de mudança, de inovação e criatividade. A educação que 
desejamos é ajudarmos aqueles alunos que ninguém mais acredita 
que já tem anos na mesma série, problemático diante da sociedade, 
desacreditado por todos nem seus pais vê futuro nesta criança. [...] A 
educação que desejamos é mediar o impossível para ver o possível, 
é acreditar que aqueles alunos rebeldes e sem limites são um 
presente [...]. A partir daí a educação acontece o novo chega e 
favorecem, tudo fica coerente e eficaz ocorrendo a sim 
aprendizagem necessária e esperada. 

 
A13 Diante da sociedade em que vivemos a educação está cada vez 
mais problemática, pois em algumas escolas há tecnologias em 
outras não isso atrapalha o desenvolvimento que queremos para 
todos, mas a culpa será de quem? Não cabe apenas aos professores 
estarem atualizados, é necessário que todas as escolas sejam 
atualizadas para os alunos receberem ensinos de qualidade, aulas 
definitivamente tecnológicas. Pois é isso que queremos e buscamos 
como educadores, entretanto teremos alunos dinâmicos, com mais 
vontade de assistir as aulas, capacitados e preparados. [...] onde ele 
se sentirá um cidadão capaz de estar ligado há esse mundo que 
tanto cresce. 

 
 

A18 Porém a educação que desejamos é que o professor seja um 
profissional reconhecido mas ainda é uma das profissão que não é 
nei um pouco valorizado a remuneração é muito baixa,acho que o 
professor tinha que ser a profissão mais valorizada,porque sem um 
professor grandes profissionais não existiria 
como:cientistas,médicos,etc. A educação que desejamos que o 
governo e as prefeituras possam capacitar os professores, 
educadores em geral para podermos estar preparados para as novas 
inovaçães tecnológicas na sala de aula,pois o uso da tecnologia no 
processo de aprendizagem cria novas possibilidades de 
conhecimento para os alunos, [...] Mais para isso acontecer os 
professores tinha que ter cursos de capacitação para que possam 
passar os seus conhecimentos para os alunos. 

 
A21 Vivemos em uma sociedade onde estamos em constantes 
mudanças. Faz parte dessas mudanças, o avanço das tecnologias e 
essas, por sua vez, podem ser grande aliadas no processo ensino-
aprendizagem. Além de serem ferramentas que podem contribuir 
para uma aprendizagem significativa, podem também motivar as 
aulas, torná-la dinâmica e despertar o interesse do educando. 
[...] Diante dessa situação, para que tenhamos a educação que 
desejamos, é preciso fazer o uso consciente desses recursos 
didáticos, proporcionar aos alunos um momento para utilização 
dessas ferramentas e formar indivíduos autônomos, criativos, 
inovadores e capazes de dominar as tecnologias presentes em 
nossa sociedade, favorecendo as suas atividades cotidianas. 
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A22 Estamos vivendo num momento desafiador na educação, onde 
a tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano 
escolar. Temos que estarmos preparados para toda esta 
globalização virtual, na qual a educação será cada vez mais 
informatizada. Meu desejo é que eu possa estar tendo a flexibilidade 
para poder interagir neste meio tecnológico. Não descartando 
“NUNCA” os métodos que já nos foram dados. [...] A educação é a 
forma mais eficaz para socializar o homem, por isso de um modo ou 
de outro temos que transmiti-la de forma prazerosa e eficaz. Para 
estimularmos o aprendizado em nossos alunos. 

 

Analisando os textos produzidos, observamos a incidência dos seguintes 

assuntos: tecnologia, valorização do professor, a visão de que todos os alunos têm 

condição de aprender e realizar mudanças na sociedade. Trouxemos a atividade 

para discussão em sala de aula, com o apoio do texto de Moran (2007, p. 167-169). 

Chegamos à conclusão de que “a escola de que cada um precisava” estava muito 

bem representada quando se analisavam os textos em conjunto. Propusemos, 

então, a continuação do tema em outra atividade, que consistia na elaboração de um 

texto coletivo que expressasse que escola a turma precisava. A tarefa foi 

desenvolvida em duplas. 

 
Atividade 2 
Postagem feita pela professora 

 
Vamos iniciar nosso segundo trabalho. Vocês deverão ler as 
postagens dos colegas, formar duplas, analisar as postagens e 
elaborar em dupla um texto de máximo dez linhas, acrescentando o 
que ficou faltando no texto de vcs sobre a Educação que desejamos. 
Para realizar o trabalho vcs deverão utilizar a ferramenta arquivo. 
Combine quem escreverá primeiro. A segunda pessoa de cada grupo 
a postar continuará o texto. Para tal, deverá clicar na ferramenta 
arquivo ao lado da ferramenta fotos e editar o texto da colega. 
Qualquer dúvida é só perguntar.  

 

Apresentamos a seguir algumas das intervenções mais significativas.  
 

A educação que desejamos 

Por A7 e A 24  
 

A educação precisa de educadores com visão e vontade de 
mudança, para que juntos com as autoridades busquem a melhor 
maneira de melhorar a educação neste país. Porque tudo é muito 
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bonito, mas a realidade é outra, infelizmente os números cresceram 
ou melhor o índice aumentou...mais a realidade continua a mesma. O 
tradicionalismo continua, crianças inclusas perdidas nas salas de 
aulas, professores com planejamento de mil novecentos e bolinha, os 
governantes fingindo acreditar que a educação deu uma guinada. Até 
melhorou o acesso as escolas, os materiais mais acessíveis, muitos 
projetos mais poucos realmente funcionando. Meu sonho é de ver a 
educação valorizando aluno com suas dificuldades, professor como 
um profissional e instituições visando o bem estar de todos. Mas não 
podemos esquecer como futuras pedagogas que a mudança 
dependem também de nós, temos que sonhar e acreditar que a 
educação vai mudar! 
Para melhor...muito melhor! 
Temos que fazer a diferença saber surpreender, cativar, conquistar 
os estudantes a todo momento devemos lutar pela educação que 
desejamos buscando , construir um conhecimento partir de 
constantes desafios [...] Desejamos uma educação com educadores 
mentes abertas dispostos a mudar a vida de cada aluno , nunca 
perdendo a esperança e sempre vendo uma nova oportunidade em 
cada cidadão. A educação que desejamos esta longe de ser fácil de 
ser realidade mais jamais sera impossível então devemos ter 
profissionais competentes e capacitados pra atuar na profissão com 
muito amor à profissão pois não tem como desejarmos uma boa 
remuneração se não tivermos amor e competência a educação 
continuará a mesma pois investimento e necessário mais não e tudo 
que desejamos. 

 

Neste tipo de atividade, propicia o trabalho de alguns dos conceitos 

postulados por Piaget (1973), como a autonomia, que nesta atividade resta 

caracterizada pela construção do texto independente da consulta ao professor. 

Também a reciprocidade e a cooperação, evidenciadas na dinâmica de realização 

da tarefa, sem as quais a efetivação da atividade, como foi proposta, não seria 

possível. 

Nesse processo, o essencial é coordenar as respostas entre os indivíduos e 

não a imitação do sujeito que está mais adiantado (PIAGET, 1973). 

 

 
A Educação que desejamos! 
Por A18 e A22  

Estamos vivendo em um processo de grandes mudanças na nossa 
Educação escolar. Onde vivemos um momento de transformação 
tecnológica no cotidiano de nossos alunos. Pois através desta 
mudança o que desejo é que tenhamos uma Educação de qualidade 
para todos, sem distinção de classe social, para que todos tenham as 
mesmas oportunidades de um bom aprendizado. Que nós 
profissionais desta área sejamos mais valorizados recebendo assim 
apoio de nossos governantes para que haja mudanças necessárias 
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para um ensino de qualidade e um aprendizado com sucesso. Que o 
aprendizado seja vinculado sempre com boas técnicas e dedicação 
de nós professores, pois a educação tem que ser de acordo com a 
realidade de cada aluno e respeitando as diferenças. Tudo isso só 
depende de nossas escolhas, pois o conhecimento e o único bem 
que ninguém pode tirar. Mas para tudo isso acontecer é necessário 
que todos nós iremos a busca de estratégias que abram novos 
horizontes para o caminho da sabedoria, que é o bem mais precioso 
na vida de uma pessoa. 

 
A educação que desejamos 
Por A13 e A21 
 

A educação que desejamos tem que ser de qualidade, pos nosso 
alunos merecem o melhor e devido essa tecnologias que vem 
avançando e chegando as escolas os alunos ficam até mesmo mais 
exigentes. E nós docentes precisamos a principio sermos valorizados 
para que possammos também sermos motivados e motivá-lo, pois o 
mercado de trablho tem ficado cada vez mais exigentes e os alunos 
precisam ser preparados para estarem inseridos na sociedade. 
 A educação passou por longas mudanças e teve grandes avanços 
nos últimos anos. Cada vez mais tentando acompanhar as mudanças 
e adaptá-las a ela, a educação vem esquecendo de outros critérios 
fundamentais para que esta possa ser um dos meios para a 
transformação da sociedade. Sua grande preocupação em formar 
indivíduos com inúmeras competências e habilidades, esquece-se 
das variadas formas de ensinar e de se aprender. Mesmo levando 
em conta a realidade do aluno, ainda assim, continuamos a fazer 
educações tradicionais, aonde o que esta nos livros são 
conhecimentos verdadeiros, únicos e abstratos. A educação que 
desejamos é aquela onde os profissionais da educação são 
meramente respeitados e valorizados. Quando o aluno participa 
constantemente da aula, e se faz relação com aquilo que ele já sabe 
àquilo que ele ainda precisa aprender. Muito mais que isso, a 
educação que desejamos é aquela que valoriza a cultura de cada 
um, sem continuar reproduzindo comportamentos e modelos 
padronizados. A escola, por sua vez, é um lugar prazeroso e 
valorizado. Um lugar de paz! A educação que desejamos é aquela 
que todos possam olhar na mesma direção, até mesmo quem não 
está intimamente ligado a ela.  
 

 
Consideramos a participação dos alunos nas atividades muito boa. Da 

primeira, participaram 23 alunos de um total de 30. E, da segunda, foram postados 

13 textos, com a participação de 26 alunos.  

Após a conclusão das postagens, fizemos em conjunto uma comparação 

entre os textos da atividade um e dois, percebendo que tinham crescido em 

qualidade. A análise da atividade levou os alunos, também, à percepção em relação 

à importância da colaboração e cooperação no processo de produção e também no 
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processo de aprendizagem, bem como a algumas das possibilidades que a 

tecnologia pode trazer para os processos, vivenciados por eles na prática.  

Segundo Cord (apud TORRES; MARRIOT, 2006, p. 163),  

 
[...] a cooperação advém de uma conjuntura grupal: a aprendizagem 
cooperativa é uma atividade e aprendizagem em grupo, organizada 
de maneira que a aprendizagem seja dependente da troca de 
informações socialmente estruturadas que se efetua entre os alunos 
do grupo. É igualmente uma atividade onde o aluno é responsável 
por sua própria aprendizagem e motivado a participar da 
aprendizagem dos outros.  

 

De acordo com aos autores citados, podemos inferir que a atividade proposta 

proporcionou o exercício da cooperação, pois propiciou a troca de informações entre 

os alunos da turma, e cada aluno era responsável por sua aprendizagem ao elaborar 

o seu texto e era motivado a participar da aprendizagem dos colegas, uma vez que 

dependiam uns dos outros para a conclusão da tarefa.  

Também a colaboração se verifica nesta atividade, pois Cords (apud 

TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004) indica ser a aprendizagem colaborativa um 

modelo de aplicação pedagógica na Internet, que visa favorecer a colaboração entre 

membros de um grupo por meio de troca de mensagens eletrônicas, o que leva a 

Internet a constituir-se numa ferramenta que propicia a aprendizagem colaborativa 

Neste sentido, é importante relatar uma situação interessante acontecida 

durante a execução da atividade dois, relacionada à falta de prática dos alunos no 

uso da ferramenta editar. Entramos no “bate-papo” do grupo, à meia-noite do dia 

estipulado para término da tarefa, e encontrarmos vários alunos tentando ensinar 

outros a utilizarem a ferramenta de edição para a conclusão da atividade. Apesar de 

tal comportamento demonstrar uma característica já observada nos alunos da turma 

(deixar a resolução de tarefas para a última hora), evidenciou um trabalho de 

cooperação e colaboração não só na realização do texto coletivo, a disposição dos 

alunos em ajudarem-se uns aos outros, pois mesmo os que já haviam postado suas 

tarefas com sucesso estavam on-line ajudando os colegas.  
 

Atividade 3 
 

Proposta, feita pela professora, de uma atividade que consistia num fórum de 

discussão sobre o tema “Redes sociais e educação: a utilização das redes sociais 
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para fins pedagógicos”. A atividade visava, de um lado, verificar como os alunos 

utilizariam o Facebook numa proposta pedagógica e, de outro, trabalhar um 

conteúdo que era parte do programa da disciplina em questão. Dessa atividade, 

participaram 16 alunos, perfazendo 53,3% da turma.  

Transcrevemos a seguir as intervenções mais significativas.  

 

Postagem feita pela professora  

 
Para terminar nossos encontros no grupo neste semestre, vamos 
fazer um fórum de discussão sobre o tema: Redes sociais e 
educação - a utilização das redes sociais para fins pedagógicos. 
Qual a sua opinião? 

 

Postagem feita pelos alunos  
 

A1 Eu sinceramente acho que isso seria o ideal, pois são as redes 
sociais que tomam conta da maior parte do tempo disponível tanto 
dos jovens quanto dos adultos, mas acho que este uso pedagógico 
deveria ser até mais ousado além de ter grupos formados como o 
nosso, deveriam também promover fóruns, debates na rede 
propriamente dita, onde um maior numero de pessoas por 
curiosidade participariam e este seria o papel do educando 
convencer, esclarecer, debater de forma prudente com os não 
participantes da aula sobre o assunto. O educador entraria como o 
orientador (moderador) intervindo neste debate sempre que 
necessário. Dou esta opinião embasada na convivência com minha 
filha adolescente que adora participar de debates deste tipo, o que 
enriquece muito o campo de aprendizagem dela. 
 
A2 Seria interessante tentar levar para dentro das salas de aula 
redes sociais com fins pedagógicos, pois quem sabe assim o aluno 
se interessaria mais pelo conteúdo aplicado. 
As redes sociais seria uma estratégia de estimulo para o aluno, 
prosseguir com notas boas, e o professor ver que seu trabalho esta 
sendo satisfatório. Mas a questão seria como implantar essa 
proposta na sala de aula. Sem causar problemas e o atraso para 
quem esta querendo progredir.” 
 
A3 O educador pode então, utilizar as redes sociais como um meio 
de propor atividades, informação e contribuir para uma aprendizagem 
significativa, além de poder interagir com seu aluno virtualmente e 
sempre que for necessário, auxiliá-lo e orientá-lo nos momentos 
necessários. Se faz assim, uma ótima oportunidade para juntarmos o 
lazer a educação, e despertar ainda, o interesse e atenção dos 
alunos sobre determinados assuntos apresentados. 
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Ao analisarmos esses comentários, podemos confirmar o interesse que as 

redes sociais despertam nos alunos. Destacamos também que os alunos têm 

consciência desse interesse e por esse motivo defendem a possibilidade de unir o 

uso das redes sociais ao processo de ensino e aprendizagem. Observamos que a 

experiência de participação desses alunos no trabalho desenvolvido no grupo 

permite que eles tenham uma percepção ainda mais concreta dos prós e contras da 

utilização das redes sociais com objetivos educacionais. 

 
A2 Concordo e acho ainda, que a educação deve estar presente na 
vida do aluno baseado na realidade no qual ele está inserido e as 
redes sociais, é essa realidade devemos utilizar os recursos 
tecnológicos mais com sabedoria e cautela e em função a 
aprendizagem do aluno,para ensinar a utilizar essa ferramenta 
pedagógica com sabedoria. 
 
A5 Sabemos que as redes sociais, são poderosas armas para a 
comunicação no período que estamos vivendo. Não podemos negar, 
que o Facebook e o Twitter hoje ocupam a grande parte da atenção 
de todas as pessoas que tem acesso a essas ferramentas, por ser, 
um método de interação social e comunicação, as pessoas se 
sentem á vontade em postar seus assuntos preferidos e usá-lo em 
qualquer lugar onde tenha acesso (celulares, notebooks, tabletes, 
iphone)... 
Diante desta realidade, como educadores devemos observar que 
nossos alunos passam grande parte do seu tempo, usando redes 
sociais, não só para a comunicação como para assuntos de seus 
interesses. 
Muitos professores, estão criando perfis "profissionais", colocando 
debates, fóruns, reportagens, vídeos e textos que são trabalhados 
também dentro de sala de aula, para facilitar o aprendizado do aluno, 
sem que ele perceba que está estudando dentro de uma rede social, 
justamente por ela ser prazerosa e prender totalmente a atenção 
deles. Vale também, como feedback, para aqueles que esquecem de 
suas tarefas, trabalhos, projetos , pois o professor sempre estará em 
interação e a disposição de tirar dúvidas, indicar sites, livros, revistas, 
colunas, blogs e etc.. 
Entretanto, o professor precisa ter um extremo cuidado com suas 
postagens, linguagem, fotos, pois seus alunos estão em inteiro 
contato com sua vida pessoal dependendo do que ele escolhe 
colocar dentro da rede social. Enfim, as redes sociais são grandes 
aliadas da educação, não devemos vê-la como uma inimiga e sim 
juntarmos a ela para conseguir prender a atenção e facilitar o 
aprendizado de nossos alunos. 
 
A7 É através da rede social que relacionamos com pessoas distantes 
e próximas, fazemos curso que talvez não faria devido à distancia e 
ao tempo disponível, enfim, é importante que o professor mostre aos 
alunos que através do Facebook pode-se estudar, trocar informações 
necessárias de conteúdos, formar grupos de estudos etc. 
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A8 Concordo, as redes sociais estão presentes nas vidas de todos. 
As pessoas estão cada dia mais presentes nessas redes. Com toda 
certeza será muito bom e proveitoso se nós professores usarmos 
estas redes como um recuso, desta forma estaríamos presentes na 
vida, no cotidiano de nossos alunos seria uma maneira de 
conhecermos melhor nossos alunos. A tecnologia está cada dia mais 
presente em nossas vidas, por isso devemos fazer uma aliança das 
redes sociais com a educação. 

 

Os comentários desses alunos evidenciam a necessidade de uma maior 

aproximação entre a vida do aluno e a educação, bem como entre professores e 

alunos. Sugerem a possibilidade de as redes sociais conseguirem fazer essa 

aproximação. Levantam uma questão importante: o cuidado que, principalmente, o 

professor deve ter em relação a suas postagens, linguagem, fotos, etc., pois os 

alunos estarão em contato com sua vida pessoal.  

Entretanto, devemos observar que para se formar um grupo no Facebook não 

há a necessidade de que os participantes do grupo sejam “amigos” no ambiente 

aberto, o que reduz a possível invasão de privacidade, porém os cuidados 

apresentados nos comentários do aluno são, sim, pertinentes. 
 

A11 Podemos ter um grande aproveitamento na Educação se 
soubermos inserir as redes sociais no ensino de nossos alunos. 
Mostrando-lhes o caminho certo e como usar com moderação tendo 
disciplina. Pois nos dias atuais é cada vez mais comum no cotidiano 
de cada um de nós. Então devemos estar nos preparando para falar 
essa língua com nossos alunos... porque o que os atrai o tempo todo 
são as redes sociais então devemos realmente saber como usar 
buscando estratégias para um bom aproveitamento!. 
 
A12 Concordo, as redes sociais nos dias de hoje são instrumentos 
utilizados pela grande maioria das pessoas e em grande parte do 
tempo. Acessar as redes sociais pode nos ser benéfico, mas usá-la 
de forma indevida pode nos trazer ruins consequências. As escolas 
junto das famílias tem papel importante diante desse meio, pois é 
preciso que se tenha limites e que se use as redes para se socializar, 
divertir, mas também para aprender, para crescer. Criar grupos de 
estudos dentro das redes sociais é uma maneira excelente de 
despertar mais o interesse dos alunos e de fazer com que eles 
estejam se atualizando com sabedoria. Portanto, é preciso que as 
escolas estejam presentes no feed de notícias dos alunos, unificando 
sempre aprendizado com lazer, redes sociais com educação.. 
 
A13 Quando as redes sociais adentram no ambiente de ensino, 
algumas mudanças são notórias. A primeira delas é justamente o 
fato de que o relacionamento entre professor e aluno dentro da sala 
de aula muda, pois, ambos podem compartilhar das mesmas 
informações de forma igualitária, fazendo com que, tanto o discente 
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quanto o docente ao fazer uso do conteúdo da rede para adquirir 
mais conhecimento se tornem parceiras no processo educacional. 
Com as redes sociais ficou muito mais fácil compartilhar diversos 
tipos de conteúdo digital e assim a relação com o saber vem sendo 
reformulada.. 
 
A14 Concordo com você. Com as redes sociais fiou muito mais fácil 
desenvolver com nossos alunos o conteúdo de aprendizagem, 
porque a maioria tem acesso facilitando assim o uso da tecnologia. 
Vivemos um tempo que é só querer usar os recursos tecnológicos 
(redes sociais, software e etc.) no ensino, proporcionando uma 
aprendizagem significativa com qualidade e prazerosa ao aluno. 

 

Analisando as postagens nessa atividade, podemos observar que os alunos, 

em sua maioria, destacam a importância do uso das redes sociais para conciliar o 

interesse dos alunos com a aprendizagem, facilitando esse processo e tornando-o 

mais prazeroso.  

Do mesmo modo, Andrade et al. (2012), em seus estudos sobre “As práticas 

de ensinagem e redes sociais na internet”, percebem a relação estabelecida entre os 

estudantes do ensino superior e as redes sociais (mais precisamente o Facebook). 

Acrescentam que os dados estatísticos evidenciam que não se pode mais descartar 

esta possibilidade de construção do conhecimento. 

Uma questão apontada pelos alunos diz respeito à maior aproximação entre 

eles e o professor, o que, no entendimento da turma, leva o professor a se 

comunicar mais com seus alunos e vice-versa. Outro ponto enfatizado diz respeito 

aos alunos aprenderem a utilizar melhor as redes sociais quando estas passam a 

fazer parte do cotidiano educacional. 

 A pesquisa de Patrício e Gonçalves (2010, p. 12) sobre a “Utilização 

Educativa do Facebook no Ensino Superior” conclui que  

 
[...] o uso do Facebook com os alunos está a revelar resultados 
positivos, particularmente, no aumento do interesse, da participação, 
da colaboração e da interação dos alunos com os conteúdos, com a 
professora e com os colegas. 

 

Como podemos perceber, nossas descobertas e também das percepções dos 

alunos participantes das atividades e, consequentemente, de nossa pesquisa, vão 

ao encontro das pesquisas efetuadas tendo a utilização do Facebook na educação. 

É importante também destacar que o Facebook efetuou alterações em suas 

ferramentas disponíveis para os grupos durante o período de condução da pesquisa, 
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o que permitiu anexar arquivos de texto, fotos e vídeos com maior facilidade. 

Propiciou, ainda, a criação de textos coletivos, bem como o envio de mensagens 

coletivas ou individuais aos membros do grupo e chats, permitindo uma maior 

diversificação nos tipos de atividades propostas para a turma. Nenhum trabalho 

pode ser concluído sem uma avaliação. A próxima etapa desta pesquisa retrata as 

avaliações dos participantes das atividades propostas. 

 

3.1.4 Reflexão  

 

A terceira etapa da pesquisa constituiu-se das avaliações sobre a utilização 

do Facebook como apoio às aulas da disciplina Didática e Tecnologia, realizadas 

pelos alunos das três turmas. Para tal, utilizamos como instrumento de coleta de 

dados um questionário, composto de perguntas abertas e fechadas, respondido por 

27 alunos que compõem a turma do 3º período do Curso de Pedagogia de 2012, 22 

alunos dos cursos de Letras e História (cursam a disciplina juntos) 2012.2 e 30 

alunos do 3º período do curso de Pedagogia de 2013.  

O questionário aplicado na primeira turma apresentava uma única pergunta. 

Após análise do instrumento de coleta de dados, no decorrer do processo da PA, 

verificamos a necessidade de ampliar o número de questões para que pudéssemos 

ter mais informações que subsidiassem uma avaliação mais consistente. Pelo motivo 

exposto acima, somente uma das perguntas terá uma análise comparativa das três 

turmas, as demais serão analisadas com base nas turmas 2 e 3.  

Para melhor compreensão, os dados coletados e tabulados foram 

transformados em gráficos comparativos entre as turmas. A análise desses 

resultados será apresentada a seguir. 
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Gráfico 10 – Comparativo do interesse pela proposta 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Como mostra o gráfico, a grande maioria dos alunos afirma que a proposta de 

desenvolver atividades num grupo criado no Facebook, para esse fim, despertou o 

seu interesse. Apenas 18% da turma dois e 3% da turma três afirmaram o contrário. 

Outros 3% não responderam à questão.  

Como citado nos comentários das atividades realizadas pelos alunos, etapa 

dois, os estudos de Patrício e Gonçalves (2010) também evidenciam resultados 

positivos no que diz respeito ao interesse e à participação dos alunos nas atividades 

propostas no Facebook, inclusive em relação aos conteúdos trabalhados. 

Perguntados sobre o porquê do interesse, os termos mais usados pelos 

alunos da turma dois foram estes: ambiente descontraído, dinâmico e propício à 

discussão; praticidade; modernidade; interatividade; novidade e curiosidade. A turma 

três destacou: união do útil ao agradável; disciplina inovadora; ferramenta de 

comunicação e aprendizagem; instrumento do cotidiano e atrativo; curiosidade; 

interação; prazer; novidade; nova forma de estudo; discussão e possibilidade de 

expor sua opinião.  

A esse respeito, a pesquisa de Garcia e Ferreira (2011, p. 5) aponta que a 

utilização das redes sociais 
[...] leva a uma afirmação da identidade pessoal, uma oportunidade 
para o indivíduo mostrar quem é, num teatro de grandes dimensões 
que, de outra forma, seria talvez demasiado grande para ouvir as 
suas opiniões. Constroem-se referências aglutinadas num grande 
conjunto que permitirá, a posteriori, as consultas que forem 
necessárias efectuar [sic].  
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Os alunos, das turmas dois e três, que não se interessaram pela proposta 

justificaram essa posição afirmando falta de tempo, não ter conta no Facebook e 

falta de interesse pelas redes sociais.  

O relato dos alunos que se interessaram em participar do grupo vai ao 

encontro do que observamos quando propusemos esse trabalho para as turmas: há 

motivação provocada pela curiosidade e pela novidade da utilização de uma rede 

social, que faz parte do cotidiano deles, no ambiente acadêmico. Destacamos a 

afirmação de alguns alunos, que ilustram essa questão:  
 

A1 Acho muito interessante transformar uma ferramenta social em 
um meio de troca de informações e construção de conhecimento. 
 
A2 O Facebook é pra nós um atrativo, diversão e por isso acho que 
nossas discussões foram interessantes e até mesmo divertidas.  
 
A3 É uma disciplina inovadora que nos despertou a curiosidade de 
saber como seria o trabalho. 
A4 Achei muito interessante esta nova forma de estudo. O Face é 
viciante, a proposta é perfeita: une o útil ao agradável. 
 
A5 A ideia é interessante e despertou a curiosidade sobre os efeitos 
práticos desta ação. 

 

Estas questões são abordadas por Mazman e Usluel (apud PATRÍCIO; 

GONÇALVES, 2010, p. 8):  

 
[...] devemos avaliar as potencialidades de contextos espontâneos e 
informais que acontecem na Internet, por que a e-aprendizagem 
informal, devido à utilização generalizada de redes sociais, está 
despertando a atenção dos indivíduos, podendo proporcionar muitas 
vantagens para o contexto educacional. Como a participação ativa, 
colaboração, partilha de informações, e o trabalho colaborativo. 

 

Outros motivos apresentados, que consideramos significativos, se referem à 

possibilidade de expressar suas opiniões, interação, troca com os colegas e 

aprendizagem. Observamos algumas respostas que demonstram essas razões: 
A1 Podemos observar as opiniões diversas e discutir sobre um 
mesmo tema. 
 
A2 No grupo, pude expor as minhas opiniões de acordo com o tema 
e trocar ideais. 
 
A3 Discutimos as questões de estudo com nossos colegas tirando 
nossas dúvidas. 
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A4 É uma ferramenta que utilizamos sempre e desta vez de forma 
construtiva, contribuindo para nossa aprendizagem. 
 
A5 É uma forma de interação com a turma. 
 
A6 Uma grande ferramenta de comunicação e aprendizagem. 
 
A7 Por ser uma coisa aberta sem sala de aula, acaba que 
aprendemos sem perceber que estamos aprendendo. 
 
A8 Foi um jeito de eu me aproximar de meus colegas, eu ficava com 
vergonha. 

 

Nesse sentido, Lévy (2002), afirma que os ambientes telemáticos 

proporcionam maior democratização, tanto em relação ao acesso à informação 

quanto à sua publicação. As pessoas interligadas formam uma teia que propicia a 

construção de um saber coletivo. Para a constituição dessa teia, há a necessidade 

de canais de comunicação que permitam e garantam o acesso.  

Valente (1999), por sua vez, afirma que a mudança pedagógica que todos 

anseiam é a mudança da educação baseada na transmissão da informação, para a 

criação de ambientes de aprendizagem nos quais o aluno realiza atividades e 

constrói o seu conhecimento. Com base no exposto, podemos inferir que em nossa 

pesquisa o Facebook constituiu-se um canal de comunicação e também um 

ambiente de aprendizagem.  
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Gráfico 11 – Comparativo da participação dos alunos nas atividades propostas 
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Fonte: elaboração da autora. 
 

Indagados os alunos sobre a participação em alguma das atividades 

propostas, observamos que, na turma 2, apesar do interesse que a proposta 

despertou, apenas 40,9% participaram de algumas das atividades, enquanto que na 

turma 3 a grande maioria dos alunos participou. Atribuímos este fato aos problemas 

de entrosamento apresentado pela turma 2, pois era constituída por alunos de dois 

cursos (História e Letras) que, apesar de serem licenciaturas, apresentavam perfis 

diferentes. A turma do curso de História era bastante irreverente enquanto que a de 

Letras, bem reservada, o que ocasionava frequentes discussões e impasses.  

Mesmo assim, achamos interessante levar a proposta do trabalho para essa 

turma, que depois de algumas ponderações resolveu participar. Porém, devido 

também ao tempo utilizado para os ajustes com a turma, as atividades foram 

iniciadas com um grande atraso (somente após a realização da primeira avaliação), 

restringindo o tempo para a sua realização e havendo uma redução no número de 

atividades propostas. Esta percepção se confirma no relato de alguns dos alunos 

quando indagados sobre o motivo pelo qual não participaram das atividades: falta de 

tempo, problemas pessoais, vários outros trabalhos para fazer. O mesmo foi 

observado nos comentários ao final do questionário: “Poderíamos ter trabalhado 

mais.” “Queria mais atividades.” 
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Já a turma 3 teve 93,3% de participação nas atividades em geral e os 6,7% 

que não participaram relatam como motivo: estar sem Internet em casa, problemas 

no computador, não disponibilidade de acesso e falta de tempo para acesso devido 

ao trabalho e afazeres em geral. 

Segundo Kenski (2012, p. 114), “nas comunidades virtuais, a alegada falta de 

tempo para estudar, indica a redistribuição do tempo individual para suprir outras 

necessidades, consideradas prioritárias naquele momento”. 

Por outro lado, Kirkwood (apud MARCON, 2012) afirma que as pessoas 

dispensam muito tempo na Internet criando conteúdos para sites e comunidades, 

compartilhando informações por vontade própria, motivadas, com o objetivo de 

confirmar, atestar, marcar presença on-line e pertencer a comunidades que lhe 

tenham significado.  

Consideramos esse comportamento um movimento que torna propícia e 

intensifica a virtualização da aprendizagem e que precisa ser levado em conta em 

nosso trabalho pedagógico.  

Acreditamos que seja esse também o motivo que levou à participação 

significativa dos alunos nas atividades propostas.  

 
Gráfico 12 – Comparativo da opinião sobre a experiência no grupo da disciplina no 
Facebook 
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Fonte: elaboração da autora.                                                                                                                             
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Observamos que as turmas avaliaram como positiva a experiência vivenciada 

no grupo. Apenas um aluno (3,7%) da turma 3 demonstrou indiferença em relação 

ao trabalho proposto. Destacamos algumas das respostas, das três turmas 

pesquisadas, que evidenciam este posicionamento.  

 

Quadro 6 – Experiência Positiva – Turma 1  

Experiência Positiva 

 Muito gratificante, uma forma de unir mais a turma e integrar de forma diferente os 

conteúdos propostos. 

Muito bom, integrou o útil ao agradável, facilitando a comunicação e inovando o 

sistema de aprendizagem. 

Muito proveitoso, um meio de acessar a matéria até mesmo em casa e poder 

participar da aula mesmo não estando na sala de aula. 

Muito bom, aprimorou meus conhecimentos e a integração com a turma. 

Gostei, houve troca de conhecimento, trabalho em grupo, comunicação e construção 

de conhecimento. 

Bom, por ser um projeto educacional integrado e significativo. 

Bom, aprendemos muitas coisas. 

 De extrema importância para integrar a Internet à escola. 

Interessante, saímos da teoria e passamos para a prática. È muito legal poder expor 

de forma crítica nossos conhecimentos. 

 Muito bom, não usamos o Facebook somente para diversão e sim para construção 

de conhecimento. 

Desloquei minha atenção de post sem importância e comecei a selecionar os 

conteúdos. 

Pudemos trocar experiências, comunicar de maneira diversa da presencial. 

Facilitou a aprendizagem, trocamos ideias em relação à matéria. 

Fonte: elaboração da autora. 
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Quadro 7 – Experiência Positiva – Turma 2  

Experiência Positiva 

Muito interessante, pois as redes sociais fazem parte da nossa vida e utilizá-las 

também para fins educacionais é ótimo, apesar de muitas das vezes nos distrairmos 

com outros assuntos no Face. 

Foi uma ótima experiência para mim, tornou mais agradável a forma de se adquirir 

conhecimento. 

Proposta interessante, que deve ser aplicada, por gerar interesse maior, unindo o útil 

ao agradável. 

Tenho acesso a vários grupos de estudos e de conhecimentos afins no Facebook e 

achei muito interessante essa iniciativa inusitada de trabalhar e realizar atividades 

num grupo nessa rede social. 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Quadro 8 – Experiência Positiva – Turma 3  

Experiência Positiva Experiência Indiferente 

Interessante, pois amplia o ambiente de 

aprendizagem fazendo com que a sala de 

aula não seja o único ambiente voltado 

para processo de ensino aprendizagem. 

 Nada de mais. 

Enriquecedor, através do Facebook 

pudemos interagir com os amigos e com a 

professora, além das atividades a respeito 

do conteúdo. 

 

Muito bom porque todos se ajudam.  

Gostei tanto ao ponto de querer fazer 

futuramente cursos a distância. 

 

Achei divertida.  

Muito boa, porque desta forma 

conseguimos compartilhar ideias e adquirir 

conhecimento. 

 

Muito interessante, uma vez que passamos 

grande parte do nosso tempo nas redes 
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sociais, aproveitamos para trocar 

conhecimento. 

Excelente ideia e que nos fez ter mais 

prazer em fazer os trabalhos. 

 

Achei legal e que devemos continuar.  

Foi um grupo bom. Possibilitou uma troca 

de conhecimento e aprendizado de forma 

despojada, onde todos se sentem à 

vontade. 

 

Muito interessante, pois é a partir de ideias 

como essa que começamos a encarar esse 

dilema das novas tecnologias na educação. 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

A análise das respostas dos alunos a essa questão apontou que o 

compartilhar, a troca de ideias e informações (interação), a integração entre alunos, 

sem falar na aprendizagem, foram as expressões mais utilizadas ao avaliarem a 

experiência de participação no grupo do Facebook. Condição que vai ao encontro 

das teorias interacionistas de Piaget e Vygotsky, segundo as quais é por meio de 

interação que os seres humanos se desenvolvem e aprendem.  

Do mesmo modo, Fino e Sousa (2001) afirmam que um contexto propício aos 

pressupostos dessa teoria seria proporcionar ao aluno atividades que estimulem o 

desenvolvimento cognitivo, com a ajuda de um outro mais capaz (aluno ou 

professor), que provoque a colaboração entre eles, estimulando a realizar a mesma 

tarefa ou projeto.  

 Entendemos que o Facebook atende a esses requisitos, pois como 

pudemos observar anteriormente, quando da análise das variadas ferramentas 

disponibilizadas pela rede social, ele possibilita aos alunos comunicar, interagir, 

colaborar e cooperar, podendo, assim, interferir na ZDP destes, levando-os a atingir 

o desenvolvimento potencial com ajuda de seus pares ou do professor. Essa 

possibilidade também é evidenciada nas considerações dos alunos a respeito da 

avaliação da experiência no grupo do Facebook. 
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Corroborando o nosso pensar, a pesquisa de Patrício e Gonçalves (2010) 

sobre Utilização Educativa do Facebook no Ensino Superior conclui que a utilização 

do Facebook num ambiente de aprendizagem informal contribui para que esse 

ambiente se organize como espaço de integração, partilha, comunicação e 

colaboração entre todos. Observa, ainda, que a rede social em questão se 

apresenta, desse modo, como ambiente propício à aprendizagem formal, 

cooperativa e colaborativa.  

Os alunos forma questionados sobre a sua postura no grupo fechado que 

estávamos trabalhando e o ambiente aberto do Facebook, as respostas  estão 

representadas no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 13 – Possível diferença na postura dos alunos no grupo fechado e no 
ambiente aberto do Facebook  

18,50%

81,50%

58,60%

44,40%

48,30% 51,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

turma 1 turma 2 turma 3

Sim
Não

 
Fonte: elaboração da autora. 
 

Observando o gráfico 14, percebemos que 81,5% dos alunos da turma 1 

consideraram que sua postura no grupo fechado e não difere daquela no ambiente 

aberto do Facebook. Já outros 18,5% consideram que há diferença. A mesma 

percepção tem a turma 3, porém a diferença de porcentagem entre os que afirmam 

haver diferença (48,3%) e os que discordam dessa afirmativa (51,7%) é muito 
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pequena, apenas 2,4%. Já a turma 2 tem uma percepção contrária: 58,6% afirmam 

haver diferença e 44,4% dizem que não.  

As três turmas apontam que as principais diferenças se encontram na 

preocupação com a linguagem e com a escrita correta das palavras, a postura mais 

séria e formal e o cuidado para não desviar do assunto a ser discutido quando 

interagem no grupo criado para a disciplina. Além das diferenças apontadas, 

destacamos outras duas respostas que evidenciam essa postura: “Consigo me 

expressar melhor no grupo fechado, devido a minha timidez.” “Vida é uma coisa, 

estudo é outra.” 

Este comentário nos chamou grandemente a atenção. Evidencia a posição 

que alguns alunos têm em relação aos estudos como fatores estanques em suas 

vidas. Por que os alunos fazem este tipo de separação? Uma das repostas que 

pensamos ser possível a esta indagação seria a diferença percebida pelo aluno 

entre a sua realidade e a realidade que as instituições de ensino apresentam desde 

a entrada do aluno nesse universo, por volta dos cinco anos.  

Parece-nos um contrassenso, pois não é também a escola responsável pela 

formação para a cidadania e pela orientação para a construção do conhecimento? 

Para que serve o conhecimento se não para a melhoria da vida das pessoas? Se os 

alunos consideram suas vidas e os estudos coisas tão separadas, que cidadãos 

estamos formando? 

Por outro lado, os alunos apontam que ao realizar as atividades propostas 

puderam se expressar com suas palavras, superaram a timidez, puderam efetivar 

trocas de informações e conhecimento: “Possibilitou uma troca de conhecimento e 

aprendizado de forma despojada, onde todos se sentem à vontade.” 

Segundo Machado e Tijiboy (2005, p. 8), “as redes sociais podem contribuir 

para a mobilização dos saberes, o reconhecimento das diferentes identidades e a 

articulação dos pensamentos que compõem a coletividade”. 

Entendemos que o “reconhecimento das diferentes identidades” citado se 

evidencia no comentário dos alunos sobre a “permissão” de se expressarem com 

“suas palavras”. Observamos, também, que os alunos ainda se sentem na obrigação 

de repetir uma fala que não é a sua, e sim do decorar do livro, do argumento do 

professor, cópia do Google. Refletindo sobre esta questão, fica mais clara a 
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dicotomia vida/estudo estabelecida no seguinte comentário de um aluno: “Na vida 

eu, ainda, posso ser eu mesmo. Já escola, quem sou eu?” 

Neste contexto, é evidente que a educação tem problemas básicos que 

passam pela mudança efetiva das políticas educacionais, do fazer pedagógico e 

pela formação do professor de um modo geral e para a utilização das Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

Analisando ainda o gráfico 14, é importante destacar que, apesar de para 

36,9% dos entrevistados a postura no grupo do Facebook criado para disciplina ser 

diferente, menos informal, requerendo maior concentração, o interesse e a 

participação nas atividades são excelentes (como apresentado nos gráficos 

anteriores), o que nos leva a perceber que esta diferença não é um quesito de 

interferência negativa no processo de utilização do grupo como apoio à disciplina.  

 

Gráfico 14 – Utilização do grupo no Facebook e a dedicação à disciplina 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Como apresenta o gráfico, a maioria dos entrevistados afirmou que a 

utilização do Facebook interferiu na sua dedicação ao estudo da disciplina. 

Respondendo à pergunta “De que forma aconteceu essa interferência?”, os alunos 

afirmaram ser uma interferência positiva (100% dos respondentes). Apresentamos 

algumas das respostas que evidenciam essa posição: 

 
A1 Estimulou o estudo, fazer as tarefas. 
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A2 Me ajudou a entender melhor a disciplina. 
 
A3 Realizei mais pesquisas em casa. 
 
A4 Me aprimorei. 
 
A5 Aprendi bastante. 
 
A6 Os assuntos abordados nas atividades davam continuidades às 
aulas, uma forma de estudar em casa. 
 
A7 Uma forma de relacionar o conteúdo à prática. 
 
A8 Cada proposta novas pesquisas. 
 
A9 Tive que pesquisar mais para elaborar um bom texto coletivo. 
 
A10 Me senti mais motivada. 
 
A11 Em relação ao trabalho em grupo, foi preciso de organização. O 
assunto era interessante. 

 

A utilização das tecnologias de comunicação, quando vai ao encontro das 

necessidades educacionais, provoca alteração dos comportamentos de professores 

e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo 

estudado (KENSKI, 2011). 

Observamos que mais uma vez a interação está presente nos comentários 

dos alunos: 

 
A1 Conversava com os colegas, achava muito mais fácil o 
aprendizado.      
 
A2 Troca de informações e tirando dúvidas. 
 
A3 Eu acabava lendo todas as postagens dos colegas o que 
complementava meu estudo. 

 

No decorrer da pesquisa, observamos que a utilização da rede social e as 

atividades propostas no grupo do Facebook eram tema recorrente das conversas 

entre os alunos participantes e desses com as turmas dos outros períodos dos 

cursos, ao ponto de os alunos que não cursavam a disciplina pedirem para participar 

do grupo. Devido ao acordo com as turmas e ao número de participantes já bem 

significativo, isso não pode ser permitido. 
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Percebemos que a utilização do Facebook influenciou realmente na 

dedicação à disciplina, demonstrando também maior motivação por parte dos 

alunos, conforme apresentado no gráfico 16.  

 

Gráfico 15– Houve motivação maior por realizar atividades no Facebook?  
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Como mostra o gráfico 16, a maioria dos entrevistados afirmou que se sentia 

mais motivado a realizar as tarefas por estar no Facebook. A motivação é um 

processo, não é algo externo que se impõe, nem um produto que possa ser 

encomendado e trabalhado seguindo parâmetros preestabelecidos. Varia 

permanentemente, de acordo com os momentos que vivemos; além disso, reflete 

múltiplas necessidades. A motivação para aprender se inclui na categoria das 

necessidades sociais. O desejo de aprender e sua continuidade é um jogo do qual o 

indivíduo participa por toda a vida (KENSKI, 2012).  

Em relação à educação, o estímulo para aprender nas comunidades virtuais é 

um desafio permanente, devido à reorientação dos desejos (motivações) dos 

indivíduos para outros caminhos (KENSKI, 2012).Essa afirmativa pode ser 

observada no relato de um aluno: “Achei ótimo, apesar de muitas vezes me distrair 

com outros assuntos no Face.”  
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Um fator que contribuiu para a motivação dos alunos se deve ao “fato de os 

alunos se sentirem acolhidos e reconhecidos no grupo virtual, principalmente por 

seus pares, devido às suas contribuições e participações” (KENSKI, 2012, p. 114). 

Fato evidenciado nas afirmativas de alguns alunos:  

 
A1 Foi um grupo bom, possibilitou uma troca maior de conhecimento 
e aprendizado, de forma despojada, onde todos se sentem à 
vontade;  
 
A2 Acrescentou muito no meu conhecimento saber a visão de cada 
um; desta forma conseguimos compartilhar ideias e adquirir 
conhecimento.  
 
A3 Muito interessante, por ser numa rede social, despertou o 
interesse de muitos. 

 

 Analisando os comentários dos alunos, a sua participação no grupo e as 

respostas do questionário de avaliação da pesquisa, pudemos perceber que o fato 

de o trabalho proposto ter se desenvolvido no Facebook foi determinante para 

despertar a curiosidade e o interesse, bem como motivar os alunos em todas as 

turmas pesquisadas.   

Portanto, é de grande valia seu uso pedagógico: instiga o aluno a participar 

de atividades, desperta sua curiosidade, motiva, justamente por sua informalidade, 

vai agregando os alunos, propiciando maior integração e interação entre os alunos e 

destes com o professor. Este processo vai transformando o Facebook num espaço 

importante de cooperação, comunicação e colaboração; consequentemente, 

propício à aprendizagem.  

Acreditamos que a utilização da rede social Facebook, pelas características 

observadas e com propostas bem trabalhadas e professores capacitados, pode vir 

também a minimizar a distância que, para muitos, separa a vida do estudo. 

 Outra questão apresentada para os alunos no questionário de avaliação dizia 

respeito a sua opinião em relação às propostas de atividades disponibilizadas no 

Facebook. O gráfico a seguir apresenta a compilação dessas respostas. 
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Gráfico 16 – Comparativo da Avaliação das atividades disponibilizadas 
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Fonte: elaboração da autora.                                                                                                                                                                                                                                          

 

A avaliação das atividades postadas no grupo está ilustrada no gráfico 17; 

tanto a turma 2 quanto a turma 3, em sua maioria, classificaram as atividades como 

boas. Questionados em relação ao porquê de tal avaliação, em resumo, os alunos 

apontaram: a elaboração e organização das atividades; atividades prazerosas e 

diferentes; assunto interessante; motivação para escrever; desenvolvimento do 

pensamento crítico; possibilidade de expor ideias, comparar, argumentar e repensar; 

forma de fixar a matéria e construir conhecimento; conteúdo contextualizado; 

liberdade para expor os próprios pontos de vistas. 

O mesmo perceberam os alunos do Instituto Politécnico de Bragança após o 

uso do Facebook como ferramenta específica no processo de ensino/aprendizagem, 

de acordo com respostas ao questionário aplicado por Patrício e Gonçalves (2010). 

Segundo os alunos, houve uma maior interação entre os colegas de turma, maior 

motivação e interesse na relação com a unidade curricular, a promoção da 

autonomia e gestão, uma motivação a colaboração, partilha, reflexão, criticidade e a 

comunicação entre os envolvidos na prática. O Facebook passou a ser entendido 

pelos participantes da pesquisa e da prática como um “ambiente aberto, cooperativo 

e colaborativo de aprendizagem” (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p. 12).     

As avaliações dos alunos a respeito das atividades realizadas no grupo criado 

no Facebook, bem como a pesquisa citada, são reveladoras e evidenciam que a 
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utilização eficaz da rede social em questão propicia a interatividade, a colaboração, 

a cooperação e a possibilidade de reunir diversos tipos de mídias num único 

ambiente. Tudo isso está em sintonia com o novo paradigma que exige que os 

estudantes sejam também participantes ativos na construção do seu próprio 

conhecimento. 
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CAPÍTULO 4 
FECHANDO UM CICLO 

 

Após essa vivência com os alunos, é importante ressaltar que o indivíduo, 

para atingir de forma evolutiva o seu desenvolvimento cognitivo, deve ser ator, autor, 

atuante e produto do saber construído coletivamente, cabendo à escola proporcionar 

essa experiência. Acreditamos, também, ser papel do professor refletir sobre o seu 

fazer pedagógico, pesquisar e experimentar formas de trabalho que permitam 

compreender os modos de pensar e as dificuldades dos alunos, lançar mão de 

práticas que facilitem a aprendizagem dos alunos, em consonância com a realidade 

que se apresenta.  

Originou-se deste pensar sobre a educação a ideia de analisar a possibilidade 

de utilização de um grupo criado no Facebook como apoio ao ensino presencial na 

disciplina Didática e Tecnologia, transformando-a no objetivo de nossa pesquisa.  

A utilização dessa rede social como apoio ao ensino presencial evidenciou 

diversos pontos positivos que se harmonizam com três conceitos: a construção do 

conhecimento pela interação com a realidade, operando ativamente com objetos e 

pessoas, postulada por Piaget (2002); o sociointeracionismo de Vygotsky (1991), 

que estabelece que a aquisição do conhecimento se dá pela interação do indivíduo 

com o meio, destacando a importância da atuação dos membros do grupo social na 

mediação entre a cultura e o indivíduo; e, finalmente, Moran (2000), afirmando que o 

indivíduo aprende quando realiza atividades de colaboração e interação, confronta-

se com conteúdos que lhe sejam significativos, próximos, relacionados ao seu 

contexto de vida, é acolhido pelo grupo de interesse, recebe feedback de incentivo 

do professor e aprende pelo prazer, porque gosta de um assunto, de uma mídia, de 

uma pessoa (MORAN, 2000). 

Os estudos desses autores e as evidências observadas durante o trabalho 

com os alunos nos permitiram responder nossas questões de estudo: 

a) Por que o Facebook desperta interesse nos alunos, mesmo quando 

utilizado para atividades acadêmicas? 

b) Qual a percepção dos alunos em relação à aprendizagem no Facebook? 

c) Como se expressa o aproveitamento dos alunos que se valem do 

Facebook como complemento às aulas?  
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d) Como a utilização da rede social Facebook interfere na dedicação dos 

alunos à disciplina?  

A primeira questão – Por que o Facebook desperta interesse nos alunos, 

mesmo quando utilizado para atividades acadêmicas? – se refere ao interesse e à 

participação dos alunos na realização das atividades propostas na rede social.  

A utilização do Facebook com os alunos revelou resultados positivos, 

principalmente no que diz respeito ao interesse e à participação, evidenciados, 

mesmo antes do início dos trabalhos, quando responderam ao questionário para 

levantamento do perfil das turmas. A maioria dos alunos se dispôs a participar por 

motivos relacionados a aumento de conhecimento e informações, novidade, 

atualização, discussão de assuntos atuais. Os comentários a seguir evidenciam essa 

posição:  

 
A1 Será interessante conhecer algo novo. 
 
A2 Crescimento intelectual. 
 
A3 Discutir assuntos da nossa época. 
 
A4 Para aprimorar meus conhecimentos.  
 
A5 Muito interessante transformar uma rede social em um meio de 
troca de informações sobre educação e para construção de 
conhecimento. 

 

Após a realização das atividades, respondendo à pergunta “Por que participou 

e qual sua opinião sobre a experiência?”, percebemos que as motivações se 

expandiram e diziam respeito à união da educação com o prazer da rede social, à 

possibilidade de exposição de ideias e discussão com os colegas, à curiosidade, por 

ser no Facebook, pela comunicação, união, colaboração e cooperação entre os 

alunos das turmas no cotidiano e na realização das atividades e integração de 

conteúdos à realidade. Podemos observar nos comentários dos alunos:  

 
A1 Porque escrevo a minha opinião e me interessa saber o que os 
outros pensam e assim amplia o meu conhecimento. 
 
A2 É uma ferramenta que utilizamos sempre e desta vez de forma 
construtiva, contribuindo para nossa aprendizagem. 
 
A3 É uma forma de interação com a turma. 
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A4 Muito interessante transformar uma rede social em um meio de 
troca de informações sobre educação e para construção de 
conhecimento. 

 

É importante destacar que apesar de 36,9% dos entrevistados responderem 

que a postura no grupo do Facebook criado para a disciplina era diferente, menos 

informal, requerendo maior concentração, o interesse, a participação nas atividades 

foi excelente (como apresentado anteriormente), o que nos leva a perceber que esta 

diferença não é um quesito de interferência negativa no processo de utilização do 

grupo como apoio à disciplina. 

Deste modo, concluímos que o Facebook despertou o interesse dos alunos 

mesmo sendo para atividades acadêmicas porque foi um trabalho principalmente 

prazeroso, que despertou a curiosidade dos alunos, pela possibilidade de se 

expressarem sem pressão e serem “ouvidos”, trocarem informações e pela novidade 

trazida para o processo de ensino e aprendizagem.  

A segunda questão – Qual a percepção dos alunos em relação à 

aprendizagem no Facebook? – se refere à percepção dos alunos sobre o produto 

final da vivência com finalidade educativa na rede social.   

A análise das respostas às questões que constituíram o questionário aplicado 

durante o desenvolvimento da terceira fase de nossa Pesquisa-ação (PA) nos 

permitiu verificar que os alunos percebem que a experiência vivenciada 

proporcionou, nas palavras dos próprios alunos,  
 

A1 O aprimoramento e construção de conhecimento pela troca de 
informações, trabalho em grupo, comunicação e inovação no 
sistema de aprendizagem.  
 
A2 Utilizar o Facebook não somente para diversão e sim para 
construção de conhecimento, uma forma mais prazerosa de 
aprender e ter informação.  
 
A3 Facilitou a aprendizagem, a troca ideias em relação à matéria de 
forma despojada, onde todos se sentem à vontade. 

 

Verificamos que, dum total de 35 respostas, 35% foram referentes à 

aprendizagem. A maior evidência não só da percepção, mas do reconhecimento dos 

alunos de que a proposta de utilização do Facebook como apoio ao ensino 

presencial contribui para o processo de aprendizagem se resume nos comentários a 

seguir: 
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A1 Foi um projeto educacional integrado e significativo, saímos da 
teoria e passamos para a prática.  
 
A2 Possibilitou uma troca de conhecimento e aprendizado. 
 
A3 Facilitou a aprendizagem, pois amplia o ambiente de 
aprendizagem fazendo com que a sala de aula não seja o único 
ambiente voltado para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Acreditamos que a utilização das tecnologias e das redes na prática 

pedagógica deve ser uma apropriação consciente por parte dos atores educacionais, 

não uma escolha pelo simples fato de se constituir uma tendência atual ou um 

modismo, mas um recurso que realmente vá trazer benefícios ao processo de ensino 

e de aprendizagem, resultantes do estabelecimento de objetivos claros e com base 

na realidade do professor e do aluno.  

A terceira questão de estudo – Como se expressa o aproveitamento dos 

alunos que se valem do Facebook como complemento às aulas? – relaciona-se às 

conclusões do professor a respeito dos resultados alcançados com a vivência no 

grupo criado no Facebook para fins educacionais.  

Constatamos que o aproveitamento dos alunos na disciplina teve influência 

importante do trabalho realizado no Facebook, evidenciada pelo número de alunos 

que realizaram as atividades com êxito, pela necessidade expressa pelos alunos de 

pesquisar mais sobre o assunto, o que não se observava nas turmas anteriores à 

proposta de trabalho no grupo da rede social. 

Outro fator observado de grande importância se deve à diminuição do número 

de alunos que precisaram fazer as provas finais, comparativamente aos anos 

anteriores, ocasião em que ainda não havíamos desenvolvido este trabalho na rede 

social.  

Esta questão está diretamente ligada à quarta questão de estudo: Como a 

utilização da rede social Facebook interfere na dedicação dos alunos à disciplina? 

Os alunos que participaram da realização das atividades no grupo foram unânimes 

na afirmação de que a utilização do Facebook interferiu positivamente na sua 

dedicação ao estudo da disciplina. Constatação ocorrida quando responderam à 

pergunta sobre a possibilidade de interferência e o tipo de interferência percebida.  

Os comentários variavam entre a necessidade de pesquisar mais para 

realizar cada uma das atividades e a possibilidade de estudar em casa devido ao 
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fato de que as atividades diziam respeito às aulas presenciais. Eles são 

exemplificados a seguir: 

 
A1 Realizei mais pesquisas em casa. 
 
A2 Me aprimorei. 
 
A3 Os assuntos abordados nas atividades davam continuidades às 
aulas, uma forma de estudar em casa. 
 
A4 Em relação ao trabalho em grupo, foi preciso de organização. 

 

Estas questões foram tema de conversas informais nos corredores e salas de 

aula. Havia uma preocupação, por parte dos alunos, em não “fazer feio” na rede 

social, apesar de ser um grupo fechado. Esta posição pode ser observada nas 

respostas à questão sobre a possível diferença de postura dos alunos no grupo 

fechado e no ambiente aberto do Facebook. Todas as turmas apontam que as 

principais diferenças se encontram na preocupação com a linguagem e com a 

escrita correta das palavras, na postura mais séria e formal e no cuidado para não 

desviar do assunto a ser discutido quando interagem no grupo criado para a 

disciplina.  

As preocupações levantadas pelos alunos poderiam ter interferido no 

processo causando inibição por parte de determinados alunos, o que não se 

verificou ser verdade. Pelo contrário, alguns alunos disseram que a realização das 

atividades no grupo do Facebook foi importante no sentido de melhorar a 

participação também em sala, pois se consideravam muito tímidos. Destacamos 

uma das respostas que evidenciam essa postura: “Consigo me expressar melhor no 

grupo fechado, devido a minha timidez.” 

Observamos que as atividades propostas levaram os alunos a pesquisar os 

assuntos, indo além dos textos-base estudados. Percebemos que os tipos de tarefa 

como a elaboração de textos coletivos tirou os alunos da zona de conforto. 

Precisaram se organizar melhor, pensar mais (tentando dar sentido ao texto 

elaborado a quatro e até a seis mãos) e principalmente exercitar a colaboração 

efetiva na realização da atividade, pois o processo de postagem no grupo registrava 

as edições sofridas pelo texto e identificava as contribuições.  

Acreditamos ser importante apresentar algumas limitações observadas 

durante o desenvolvimento desta pesquisa. A principal diz respeito ao fato de a 
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ferramenta grupo no Facebook não apresentar uma interface exclusiva para a 

discussão. A atividade é realizada no local de interação e postagens, o que algumas 

vezes dificultou o andamento da discussão, principalmente quando os alunos 

postavam informações para a turma e era necessário correr a barra de rolamento 

para achar o local da atividade.  

Muitas das vezes, como Cerdà e Planas (2011), sentimo-nos meio que 

perdidos na localização das atividades, que, como eles, sabíamos: estavam em 

algum lugar. 

Outra limitação observada diz respeito ao atraso no início dos trabalhos com a 

turma 2 devido ao problema de relacionamento apresentado pela turma, constituída 

por dois cursos distintos, Letras e História. Em decorrência desta quase 

incompatibilidade, poucos alunos participaram das atividades, apresentadas em 

menor quantidade do que para as turmas 1 e 3. Essa foi uma limitação, mas não 

inviabilizou a pesquisa com os alunos da turma. De uma certa forma, podemos dizer 

que foi enriquecedor, no sentido de podermos observar uma turma com problemas 

de relacionamento superando esse obstáculo e se relacionando (mesmo que parte 

da turma) na rede, o que ocasionou também melhoria no relacionamento entre os 

participantes da pesquisa nas aulas presenciais. 

Destacamos que os três grupos criados no Facebook para a disciplina 

Didática e Tecnologia constituíram-se, até os dias de hoje, na principal ferramenta 

de comunicação e troca de informações entre os alunos das turmas 1, 2 e 3, entre si 

e com a professora, que já não ministra aulas para esses alunos.  

Outro fato, em relação ao grupo, que também nos chamou a atenção refere-

se à sua utilização somente para assuntos ligados à educação ou à turma. Utilizam-

no também para tratar de assuntos de outras disciplinas. O cuidado em relação à 

linguagem, escrita correta das palavras, a postura mais séria e formal e o cuidado 

para não desviar do assunto também são aspectos que podem ser observados.  

É importante registrar que no caso da turma 2, mesmo já tendo ela colado 

grau em fevereiro do presente ano (2014), o grupo criado no Facebook para a 

disciplina Didática e Tecnologia continua sendo um recurso de comunicação entre os 

alunos e deles com a professora. Um exemplo que podemos citar é o fato de a 

professora ter obtido resposta de boa parte da turma ao disponibilizar, no grupo, 

avisos de vagas e concursos para professores de História e Letras na região. 
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Nestas considerações finais, não poderíamos deixar de retomar a análise de 

um comentário de um dos alunos da turma 2, quando perguntado sobre se a postura 

no Facebook aberto era diferente da postura no grupo. Apesar de ser a expressão 

do pensamento de apenas um aluno, ela nos impressionou muito, levando-nos a 

refletir: “Vida é uma coisa, estudo é outra.”  

Reconhecemos que a posição evidencia o pensamento que alguns alunos 

têm a respeito dos estudos como um fator separado de suas vidas. Ponderamos que 

uma resposta possível a esta indagação seria a falta de compatibilidade entre a sua 

realidade e a realidade que as instituições de ensino apresentam desde a sua mais 

tenra idade. Outras reflexões, então, foram aventadas: não é também a escola 

responsável pela formação para cidadania e orientação para a construção do 

conhecimento? Para que serve este conhecimento se não para a melhoria da vida 

das pessoas? Se os alunos consideram suas vidas e os estudos coisas tão 

separadas, que cidadãos estamos formando?  

Os estudos de Machado e Tijiboy (2005) trouxeram uma possível resposta às 

nossas indagações, ao relacionarem a contribuição das redes sociais à mobilização 

dos saberes, ao reconhecimento das diferentes identidades e à articulação dos 

pensamentos que constituem a coletividade. 

Entendemos que o “reconhecimento das diferentes identidades” citado pelo 

autor se evidencia no comentário dos alunos sobre a “permissão” de se expressar 

com “suas palavras”. Observamos, também, que os alunos ainda se sentem na 

obrigação de repetir uma fala que não é a sua, decorar o livro, o argumento do 

professor, a cópia do Google. Refletindo sobre esta questão, fica mais clara a 

dicotomia vida/estudo estabelecida no seguinte comentário de um aluno: “Na vida 

eu, ainda, posso ser eu mesmo. Já escola, quem sou eu?”  

Posto isso, reafirmamos a evidência de que a educação tem problemas 

básicos que passam pela mudança efetiva das políticas educacionais, do fazer 

pedagógico e pela formação do professor de um modo geral e para a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Na conclusão desta pesquisa, e retomando a análise e as reflexões 

suscitadas pelo comentário do aluno, acreditamos que a utilização da rede social 

Facebook, pelas características observadas e com propostas bem trabalhadas e 
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professores capacitados, pode vir também a minimizar a distância que para muitos 

separa a vida do estudo. 

Uma análise geral deste trabalho nos permite concluir, também, que os 

resultados alcançados dependeram do contexto construído por meio da parceria 

entre os discentes e destes com o docente. Selecionar, organizar e disponibilizar o 

conteúdo somente não é suficiente. A consecução dos objetivos do processo de 

ensino e aprendizagem só acontece a partir da orientação, mobilização e criação de 

condições para o trabalho autônomo e criativo do aluno. É principalmente nestas 

responsabilidades que se encontra o trabalho docente. Somente o ambiente, seja 

virtual ou a própria sala de aula, não permite essa interação com fins educacionais, 

pois é cada vez mais importante o papel do professor com a construção coletiva do 

conhecimento nos processos de ensino e de aprendizagem.  

Este trabalho não teve por objetivo ser uma alternativa para solução dos 

diversos e complexos problemas da Educação, nem se constituir em mais um 

simples recurso ou ferramenta de informação e comunicação, mas, sim, um 

indicador de que se pode investir em recursos já existentes, de fácil acesso, para 

buscar melhorias na qualidade dos processos educativos, propiciando interações e 

experiências educacionais significativas. Esse pensamento pode ser encontrado 

também nos relatos dos alunos, em suas avaliações a respeito da experiência 

vivenciada no Facebook: 

 
A1 Uma ótima experiência, pois encontramos, no grupo, atividades 
de aprendizagem e aprendemos a usar o Facebook para fins 
educacionais. 
 

A2 Interessante, uniu o útil ao agradável, já que utilizamos o Face de 
forma prazerosa para questões de aula. 
 

A3 Uma ótima alternativa para a falta de interesse do aluno. 
 

A4 Muito interessante, pois nunca havia pensado no Face como uma 
ferramenta pedagógica, e como é algo que faz parte da nossa vida é 
mais fácil o acesso do professor aos alunos e consequentemente o 
interesse deles pelo aprendizado. 
 
A5 Ótima, muito instrutiva, inovadora e interessante. 

 

Observamos que as mudanças nos processos, nos recursos e nas 

metodologias, entre outros, nas instituições de ensino, devem passar pela análise do 
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ambiente discente e pela troca de experiências entre os docentes sobre o fazer 

pedagógico, sendo estes fatores de crescimento para todos os atores educacionais. 

Pode-se ressaltar que em relação ao objeto de estudo deste artigo não foi diferente. 

Ao término do ano letivo de 2012, o AVA utilizado pela instituição sofreu mudanças, 

com alterações em algumas ferramentas e no layout. Segundo os gestores do 

ambiente virtual, tais mudanças tinham a finalidade de tornar o AVA institucional 

semelhante ao das redes sociais, mais especificamente do Facebook.  

Esta pesquisa permitiu evidenciar que o Facebook pode ser utilizado como 

apoio ao ensino presencial, oferecendo oportunidades para gerar um ambiente 

prazeroso, baseado na cooperação e colaboração. O grupo criado no Facebook 

serviu de local de integração, comunicação e partilha entre os alunos, e destes com 

a professora, tornando-se um ambiente estimulante, acolhedor e eficiente para o que 

se propôs.  

É importante destacar que o estudo sobre as redes sociais não termina com 

esta dissertação. O tema se apresentou rico em abordagens a serem verificadas. 

Pretendemos dar continuidade à proposta sob a forma de artigos ou até mesmo em 

estudos futuros de doutorado. Porque, assim como Paulo Freire, “sem a curiosidade 

que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Questionário aplicado à turma 1 – Perfil e avaliação  – 3º período de Pedagogia – 
2012.2 

 
 

Caros alunos do 3º período de Pedagogia 
 

Este instrumento de coleta de dados faz parte da construção da minha dissertação 
de mestrado. Peço que respondam com toda sinceridade. Agradeço pela 
colaboração neste estudo.  
 
1-Você tem computador em casa?  
(    ) sim     (    ) não 
 
2- Qual a frequência com que você utiliza o Portal Universitário? 
(    ) todos os dias  (  ) várias vezes por semana  (   ) uma vez por semana  (     ) uma 
vez por mês (   ) nunca 
 
3- Você acessa o Facebook? 
(   ) sim       (   ) não 
 
4-Há quanto tempo você acessa o Facebook?_______________________________ 
 
5-De que local você acessa o Facebook com mais  frequência? (   ) de casa  (   ) 
trabalho   
 (   ) faculdade (    ) lan house  (      ) outros. 
Qual?__________________________________ 
 
6-Quantas vezes (em média) você entra no Facebook? Por semana_______  por dia 
_____________. 
 
7-Quando você acessa o Facebook, quanto tempo, em média,  fica conectado (troca 
de mensagens e observação). 
(    ) menos de meia hora  (    ) de meia a uma hora (     ) de uma a duas horas (   ) 
duas a três horas  (    ) + de três horas. Outras. Quais? _________________ 
 
8-Quantos “amigos” você tem no Facebook? ______________ 
 

8-O que você mais faz no Facebook (escreva por ordem de importância) 
1º__________________________________ 
2º__________________________________ 
3º __________________________________ 

 
9-O que acha de ter um grupo para fins educacionais no Facebook? 
___________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 
10- Você participaria voluntariamente de um grupo no Facebook para discutir 
assuntos ligados a educação e tecnologia?  (   ) sim    (   ) não Por quê? 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
11- Faixa etária  (    ) 18 a 20 anos   (  ) 21 a 23 anos  (    ) 24 a 27 anos (    ) 28 a 30 
anos  (   ) + de 30 anos. Quantos? _________________ 
 
12- Como é a sua relação com o Facebook? (pode utilizar o verso da folha) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Muito obrigada. 
Prof.ª Florencia 
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Anexo 2 
 

Questionário aplicado à turma 2 – Perfil  – 4º período de História e Letras – 2012.2 
 

Caros alunos do 4º período de História e Letras 
 

Este instrumento de coleta de dados faz parte da construção da minha dissertação 
de mestrado. Peço que respondam com toda sinceridade. Agradeço a vocês pela 
colaboração e entusiasmo desde o começo deste estudo. Vamos às respostas? 
 
1-Você tem computador em casa?  
(    ) sim     (    ) não 
 
2- Qual a frequência com que você utiliza o Portal Universitário? 
(    ) todos os dias  (  ) várias vezes por semana  (   ) uma vez por semana  (     ) uma 
vez por mês (   ) nunca 
 
3- Você acessa o Facebook? 
(   ) sim       (   ) não 
 
4-Há quanto tempo você acessa o Facebook?______________________ 
 
5-De que local você acessa o Facebook com mais  frequência? (   ) de casa  (   ) 
trabalho   
 (   ) faculdade (    ) lan house  (      ) outros. 
Qual?__________________________________ 
 
6-Quantas vezes (em média) você entra no Facebook? Por semana_______  por dia 
_____________. 
 
7-Quando você acessa o Facebook, quanto tempo, em média,  fica conectado (troca 
de mensagens e observação). 
(    ) menos de meia hora  (    ) de meia a uma hora (     ) de uma a duas horas (   ) 
duas a três horas  (    ) + de três horas. Outras. Quais? _________________ 
 
8-Quantos “amigos” você tem no Facebook? ______________ 
 

8-O que você mais faz no Facebook (escreva por ordem de importância) 
1º_________________________________ 
2º_________________________________ 
3º __________________________________ 

 
9-O que acha de ter um grupo para fins educacionais no Facebook? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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10- Você participaria voluntariamente de um grupo no Facebook para discutir 
assuntos ligados a educação e tecnologia?  (   ) sim    (   ) não Por quê? 
___________________________________________________________________
_____ 
11- Faixa etária  (    ) 18 a 20 anos   (  ) 21 a 23 anos  (    ) 24 a 27 anos (    ) 28 a 30 
anos  (   ) + de 30 anos. Quantos? _________________ 
 
12- Como é a sua relação com o Facebook? (pode utilizar o verso da folha) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 
 
Muito obrigada. 
Prof.ª Florencia 
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Anexo 3 
 

Questionário aplicado à turma 2 – Avaliação  – 4º período de História e Letras – 
2012.2 

 
Caros alunos do 4º período de História e Letras 

 
Este instrumento de coleta de dados faz parte da construção da minha dissertação 
de mestrado. Peço que respondam com toda sinceridade. Agradeço a vocês pela 
colaboração neste estudo. Foi muito bom trabalhar com vocês. 
 
1- A formação de um grupo no Facebook para trabalhar questões da disciplina 
Didática e Tecnologia despertou o seu interesse em participar? (   ) sim    (   ) não  
Por 
quê?_______________________________________________________________ 
 
2- Você participou de alguma das tarefas disponibilizadas no grupo criado no 
Facebook para a disciplina Didática e Tecnologia? (  ) sim   (    ) não  Se não, por 
quê?_______________________________________________________________ 
  
3-O que achou da experiência de ter um grupo para fins educacionais no Facebook? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4- Tem diferença na sua postura no Facebook aberto e no grupo fechado da sala 
criado para a disciplina didática e tecnologia? (   )sim (    ) não 
Se sim, 
quais?___________________________________________________________Por 
quê?_______________________________________________________________ 
 
5- Na sua opinião, a utilização do Facebook interferiu na sua dedicação ao estudo 
da disciplina didática e tecnologia? (   )sim  (    ) não 
De que 
forma?______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6- Você se sentiu mais motivado a realizar as tarefas por estar no Facebook? 
(    ) sim   (    ) não 
 
7- O que achou das atividades disponibilizadas? 
(    ) bom    (      ) regular  (     )  ruim 
Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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8- Deixe seus comentários 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Muito obrigada. 
Prof.ª Florencia 
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Anexo 4 
 

Questionário aplicado à turma 3 – Perfil  – 3º período de Pedagogia – 2013.1 
 

Caros alunos do 3º período de Pedagogia 
 

Este instrumento de coleta de dados faz parte da construção da minha dissertação 
de mestrado. Peço que respondam com toda sinceridade. Agradeço a vocês pela 
colaboração e entusiasmo desde o começo deste estudo. Vamos às respostas? 
 
1- Antes das nossas aulas de didática e tecnologia, você já acessava o 
Facebook? 
(   ) sim       (   ) não 
 
2- Há quanto tempo você acessa o Facebook?   
_________________________________________________________________ 
 
3- De que local você acessa o Facebook com mais  frequência? (   ) de casa  (   ) 
trabalho   
 (   ) faculdade (    ) lan house  (      ) outros. 
Qual?_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4-Você tem computador em casa?  
(    ) sim     (    ) não 
 
5-Quantas vezes (em média) você entra no Facebook? Por semana_______  por dia 
_____________. 
 
6-Quando você acessa o Facebook, quanto tempo, em média,  fica conectado (troca 
de mensagens e observação). 
(    ) menos de meia hora  (    ) de meia a uma hora (     ) de uma a duas horas (   ) 
duas a três horas  (    ) + de três horas. Outras. Quais? _________________ 
 
7-Quantos “amigos” você tem no Facebook? ______________ 
 
8-O que você mais faz no Facebook (escreva por ordem de importância) 
1º_________________________________ 
2º_________________________________ 
3º __________________________________ 
 
9-O que achou da experiência de ter um grupo para fins educacionais no Facebook? 
 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 10- Tem diferença a sua postura no Facebook aberto e no grupo fechado da sala?  
(   )sim (    ) não 
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Se sim, quais?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Por quê?_____________________________________ 
 
11- Faixa etária  (    ) 18 a 20 anos   (  ) 21 a 23 anos  (    ) 24 a 27 anos (    ) 28 a 30 
anos  (   ) + de 30 anos. Quantos? _________________ 
 
12- Você gostaria de continuar com o grupo do 3º período no Facebook após o 
término das nossas aulas de Didática e Tecnologia, para reflexões sobre educação e 
tecnologia? 
(    ) sim     (    ) não 
 
13- Como é a sua relação com o Facebook? (pode utilizar o verso da folha) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Muito obrigada. 
Prof.ª Florencia 
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Anexo 5 
 

Questionário Aplicado à turma 3 – Avaliação  – 3º período de Pedagogia – 2013.1 
 

Caros alunos do 3º período de Pedagogia  
 

Este instrumento de coleta de dados faz parte da construção da minha dissertação 
de mestrado. Peço que respondam com toda sinceridade. Agradeço a vocês pela 
colaboração neste estudo. Foi muito bom trabalhar com vocês. 
 
1- A formação de um grupo no Facebook para trabalhar questões da disciplina 
Didática e Tecnologia despertou o seu interesse em participar? (   ) sim    (   ) não  
Por quê? 
________________________________________________________________ 
 
2- Você  participou de alguma das tarefas disponibilizadas no grupo criado no 
Facebook para a disciplina Didática e Tecnologia? (  ) sim   (    ) não   
Se não, por quê?  
_______________________________________________________________ 
 
3-O que achou da experiência de ter um grupo para fins educacionais no facebook? 
 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 4- Tem diferença na sua postura no facebook aberto e no grupo fechado da sala 
criado para a disciplina didática e tecnologia? (   )sim (    ) não 
Se sim, quais? 
_________________________________________________________________ 
Por quê? 
_________________________________________________________________ 
 
5- Na sua opinião, a utilização do Facebook na disciplina Didática e Tecnologia 
interferiu na sua dedicação ao estudo da disciplina? (   )sim  (    ) não 
De  que forma? 
___________________________________________________________ 
 
6- Você se sentiu mais motivado a realizar as tarefas por estar no Facebook? 
(    ) sim   (    ) não 
 
7- O que achou das atividades disponibilizadas? 
(    ) bom    (      ) regular  (     )  ruim 
Por quê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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8- Como é a sua relação com o Facebook hoje? (pode utilizar o verso da folha) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
9- Deixe seus comentários (pode utilizar o verso da folha) 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Muito obrigada. 
Prof.ª Florencia 


