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RESUMO

As redes sociais, em especial o Facebook, tem assumido um importante papel na vida das pessoas. Uma vez incorporado ao ambiente escolar tem 
se demonstrado uma boa ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, constituindo um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
que atende tanto à modalidade de ensino à distância como presencial. Uma vez que vai de encontro aos anseios dos alunos, cada vez mais 
conectados, e permite a interatividade entre eles, professores e outros sujeitos, os conhecimentos são construídos de forma colaborativa. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar a percepção dos professores do curso de Medicina Veterinária da Estácio quanto à utilização do Facebook 
como um AVA. Pretendeu-se discutir se os professores do curso entendem que o Facebook pode ser utilizado como ferramenta auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem do curso, mesmo este sendo presencial, e se eles têm interesse em conhecer a ferramenta, utilizar na sua 
prática docente, e assim contribuir para a formação acadêmica dos alunos do curso. Foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 
descritiva, com base em um questionário formado por quatro perguntas feitas aos professores. As perguntas foram enviadas por e-mail aos 43 
professores do curso, que é oferecido no Campus Vargem Pequena, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ. Dos 43 professores que receberam as 
questões, 34 deles enviaram respostas, o que corresponde a 79% dos professores do curso. Quando os professores foram questionados se eles 
“viam” o Facebook como uma ferramenta auxiliar no processo ensino-aprendizagem, 23 professores (67,5%) disseram que sim, enquanto 11 
(32,4%) afirmaram que não. Quando perguntados se eles utilizavam o Facebook com esta finalidade, 10 professores (29,4%) disseram que sim, 
enquanto que 24 (70,6%) afirmaram que não utilizam esta rede social com esta finalidade. Uma análise comparativa entre as respostas dadas às 
duas primeiras questões permitiu constatar também que dos 23 professores que veem o Facebook como uma ferramenta pedagógica, 13 deles 
(56,5%) não utilizam ainda, enquanto 10 (43,5%) já utilizam o Facebook com esta finalidade. Quanto à questão do conhecimento das 
funcionalidades do Facebook e quanto à sua utilização como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, 13 professores (38,2%) 
disseram que conhecem e sabem utilizar estas funcionalidades, enquanto 21 (61,8%) afirmaram que as desconhecem. Constatou-se ainda que dos 
23 que responderam positivamente à primeira questão, que entendem que o Facebook possa ser utilizado para fins educacionais, 12 (52,2%) 
professores não conhecem as suas funcionalidades, enquanto que 11 (47,8%) afirmam conhecê-las. Quanto ao quarto questionamento feito, se 
os professores gostariam de conhecer e utilizar as funcionalidades do Facebook na sua prática docente, 30 professores (88,2%) disseram que sim, 
enquanto 4 (11,8%) afirmaram que não gostariam de incorporar o Facebook à sua prática. Constatou-se ainda que dos 23 que entendem que o 
Facebook possa ser utilizado no ambiente acadêmico, dois (8,7%) deles não querem utilizá-lo com esta finalidade. Verificou-se também que entre 
os 24 professores que não utilizam o Facebook em sua prática docente, 19 deles (79,1%) gostariam de utilizar de forma a contribuir com a 
aprendizagem dos alunos.  Sendo assim, foi possível concluir que boa parte dos professores do curso de Medicina da Veterinária da Estácio 
entendem que o Facebook constitui uma ferramenta útil ao processo de ensino aprendizagem, embora muitos desconheçam as suas 
funcionalidades na totalidade e poucos utilizem. Conclui-se ainda que grande parte dos professores tem interesse em conhecer as suas 
funcionalidades e gostariam de utiliza-lo na sua prática docente. Por último, conclui-se que o Facebook é uma alternativa como AVA, que pode 
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades e competências por parte dos alunos.
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