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RESUMO

Fatores que podem influenciar no desempenho acadêmico é um tema bastante discutido por pesquisadores acadêmicos ao redor do mundo, a 
fim de desvendar se, de fato, há correlação de fatores externos com o desempenho dos discentes. O desempenho acadêmico dos universitários 
está estabelecido frente a vários fatores internos e externos (FERNANDES, 2014). Ter conhecimento desses fatores é de grande importância, Pois 
pois no Brasil nas ultimasúltimas duas décadas houve um crescimento do ensino superior e tais fatores norteiam a qualidade do Ensino (RANGEL; 
MIRANDA, 2016). Um desses fatores externos são as redes sociais, que já fazem parte da vida dos universitários. As redes sociais estão presentes 
na vida dos jovens, alguns deles passam várias horas que poderiam ser gastas em outras atividades, por isso acaba sendo comum dizer que as 
redes sociais são prejudiciais para os estudantes, porém o uso das redes sociais facilita a troca de conhecimento no âmbito acadêmico. (GARCIA; 
OLIVEIRA; CASTRO, 2012). Entretanto, quando focalizamos nas redes sociais como fator principal de influência em um estudo, observamos que 
não há uma produção frequente e regular para esse tema, e nem a existência de análise bibliométrica para tais. O objetivo deste estudo foi 
descobrir se a sociedade científica, especialmente a brasileira, tem produzido pesquisas suficientes nesse assunto para comprovar de que forma 
as redes sociais influenciam o rendimento acadêmico, mostrando como é importante investir em pesquisas para esse tema atual na sociedade. A 
pesquisa teve natureza quantitativa, onde por meio de levantamento na base de dados Google Escolar encontrados 10 estudos no período 
pesquisado- 9 artigos e 1 dissertação. Os dados foram extraídos e analisados através do aplicativo Microsoft Excel e foi feita bibliometria.  Os 
resultados mostraram que os estudos foram feitos em sua maioria em estados do sudeste (Minas Gerais 17%, Rio de Janeiro e São Paulo 8% cada) 
e sul (Santa Catarina 23% e Rio Grande do Sul 7%). Há tímidos resultados no nordeste (Alagoas, Pernambuco e Sergipe com 8% cada) e norte 
(Amazonas 7%). Não há registro de estudos no centro-oeste. Foi observado que o método quantitativo foi o mais usado (50%), em conjunto com 
o levantamento de dados (70%). O instrumento de coleta de dados usado com maior frequência foi o questionário (40%). Após a análise 
bibliométrica feita nesse artigo podemos concluir primeiramente que, ainda que as redes sociais estejam presentes no nosso dia a dia, sua 
suposta influência sobre o desempenho acadêmico ainda não estimulou uma quantidade expressiva de pesquisas sobre esse assunto no período 
pesquisado. Além disso, não houve, com o passar dos anos, um aumento progressivo de artigos que abordem o tema; ao contrário, não há 
qualquer tendência favorável à exploração do tema no mundo das pesquisas científicas. Concluiu-se que, ainda que as redes sociais estejam 
enraizadas no nosso cotidiano e pode ser efetivamente um fator negativo que influencia no desempenho acadêmico, a contribuição científica 
para o assunto é escassa no período pesquisado. Visto que nosso levantamento de estudos deu-se apenas em uma base de dados, no período de 
5 anos e visando estudos apenas dentro do território nacional, esta análise bibliométrica deixou possibilidades para outros futuramente.
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