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Resumo 
 
Este artigo traz reflexões sobre o uso das redes sociais como ferramentas de comunicação, 
facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. Versa sobre um estudo de caso onde 
acontece a aplicação de duas redes sociais específicas – Youtube e Facebook – a um grupo 
focal de alunos, buscando estabelecer situações de ensino e aprendizagem colaborativas. A 
proposta é analisada e problematizada sob o aspecto: até que ponto o uso das redes sociais 
atuam como facilitadores no processo de ensino e aprendizagem? Para tal análise se fez 
necessário um resgate da conceituação das redes sociais a fim de compreender suas 
características básicas e a apresentação do histórico das redes sociais estudadas, a fim de 
mapear a evolução inerente a este nicho de interação via web. Alguns estudos realizados na 
área são ponderados e cruzados com uma análise das tendências pedagógicas utilizando 
tecnologia a fim de subsidiar a questão analisada. De posse destes elementos, apresenta-se o 
estudo de caso apontando as dificuldades e facilidades encontradas na utilização das redes 
com intuito pedagógico, tecendo-se algumas considerações a partir da experiência, 
considerando a promoção da atividade, a execução e o ganho das propostas pedagógicas. Foi 
possível constatar o grande potencial no uso das redes sociais como ferramentas de 
comunicação aplicáveis pedagogicamente, porém, a prática revelou alguns cuidados básicos 
que o educador precisa ter em mente para minimizar as dificuldades de colaboração e 
interação, as quais são apontadas as mais emergentes no texto. O estudo mostrou que é fulcro 
conhecer as limitações e as possibilidades das redes sociais, para potencializar ações 
pedagógicas. 
 
Palavras-chave: Redes sociais, educação, TICs, EaD. 
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Introdução 

Os sistemas educativos são desafiados a cada dia. As culturas mudam como as 

gerações mudam, e verifica-se que em algumas práticas temos na escola um espaço temporal 

deslocado, ou seja, práticas que não dialogam com as realidades dos sujeitos ou da 

contemporaneidade. Não se trata de imputar uma culpa a escola, mas de refletir com o sistema 

possibilidades de apropriação das ferramentas de comunicação atuais, a maioria digitais, 

como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem. Este artigo, portanto, visa trazer 

reflexões a fim de corroborar com o pensamento nesse sentido, olhando para as ferramentas 

de comunicação da internet como possibilidades pedagógicas propícias a serem empregadas 

no dia a dia do ensino e aprendizagem. Nesse movimento propõe-se um estudo de caso focado 

na comunicação pela Internet, onde interações diferentes da natureza para as quais elas foram 

criadas fossem usadas com intuito pedagógico, aplicadas a um grupo de alunos e 

posteriormente analisadas.  

O artigo toca no conceito de cibercultura, ampliando o conceito de redes sociais, que 

organiza novos discursos incorporados a todas as práticas sociais, especialmente à prática 

educacional. Questiona-se se as redes sociais podem ampliar ou aprofundar as práticas 

educacionais ou se apenas são meios diversos para repetir ações já sedimentadas de educação. 

Foram selecionadas duas redes – Youtube e Facebook – para estudar suas 

características, semelhanças e diferenças, com o objetivo de refletir sobre as possibilidades 

diferentes de práticas educacionais. 

O texto destaca a presença do mediador no processo ensino e aprendizagem por meio 

de redes sociais. O trabalho pedagógico com as redes exige um acompanhamento constante 

do mediador que tem a missão de mediar conhecimento e saberes. A mediação se consolida 

nas relações entre os sujeitos, ou seja, entre o estudante e o docente. 

O estudo pautou-se no planejamento e aplicação de atividades a um grupo específico. 

As temáticas destas atividades giraram em torno do próprio assunto pesquisado, ou seja, O 

uso das redes sociais na ação pedagógica, sobre a qual os alunos deveriam refletir e discutir 

sobre o assunto e se utilizando das próprias redes sociais para tal. Todas as dificuldades e 

ganhos desta experiência foram avaliados, desde o processo de criação da rede, a inserção dos 

alunos na mesma, a execução das tarefas pelos alunos, o acompanhamento das atividades 

realizadas, o resgate dos alunos que não a realizaram no tempo previsto e o resultado final em 

termos de geração de conhecimento para o processo de ensino e aprendizagem. Este estudo 
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foi sediado na disciplina de Educação a Distância do Programa de Pós Graduação em 

Educação - PPGE da PUCPR, ministrado pela professora Patrícia Lupion Torres. 

Este texto estrutura-se da seguinte forma: uma apresentação inicial com um breve 

histórico sobre “redes sociais”, focando-se nas utilizadas na pesquisa e que foram objeto de 

trabalho, seguida de reflexões acerca do uso pedagógicos utilizando este nicho comunicativo. 

Descreve-se na sequência a experiência para cada rede social utilizada apontando as 

dificuldades e facilidades na sua utilização com intuito pedagógico. Ao final tecem-se 

algumas considerações não só no tocante à promoção da atividade utilizando tal recurso, mas 

também no tocante à execução e do ganho das propostas pedagógicas. 

As redes sociais 

Nos discursos acerca das potencialidades das redes sociais, questiona-se se essas 

podem servir à educação, ou se simplesmente replicariam as ações já sedimentadas de 

educação usando meios diversos. Sob este aspecto, verifica-se que no cotidiano atual, as redes 

sociais são usadas das formas mais inusitadas possíveis, que vão desde a utilização em prol do 

comércio e do marketing até a divulgação de causas específicas, entre outras. Estes aspectos 

fazem parte da natureza base das redes sociais e não podem ser desvinculados das possíveis 

propostas educativas das quais possam fazer parte. Este viés é exposto por Primo (2010), 

quando fala sobre a cibercultura, apontando como ela organiza novos discursos, discursos 

estes que se tornam necessários de serem incorporados a todas as práticas sociais, bem como 

as educacionais, a fim de que não existam abismos entre a realidade do indivíduo e seu 

processo social ou educativo.  

Se, por um lado é necessário traçar possibilidades de usos das redes sociais na 

educação, ou em qualquer outro tipo de aplicação, em prol da inserção destas na realidade do 

indivíduo, não podemos ignorar que estes usos derivarão das características básicas das 

mesmas: a comunicação e o relacionamento social.  

A natureza de uma rede social baseia-se em uma estrutura social composta por pessoas 

ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e 

objetivos comuns. Suas características básicas residem em sua abertura e porosidade em 

termos de participantes, reunidos em um espaço virtual onde os relacionamentos são 

construídos horizontalmente e não hierarquicamente. Este espaço subsidia a possibilidade de 

compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de 

objetivos comuns.   
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Com estas características, a rede social pode ser desenvolvida e aplicada a diferentes 

níveis de propostas, por exemplo, que constroem redes de temáticas específicas, como: redes 

de relacionamentos, redes profissionais, redes de compartilhamento de arquivos.  

Dentro de cada uma destas propostas de redes sociais verifica-se uma amplitude de 

possibilidades de aplicação: redes comunitárias, redes políticas, redes de troca de produtos, 

redes mercadológicas, redes de entretenimento, e especificamente, redes de ensino e 

aprendizado, traduzidas em diversas formas, como comunidades virtuais de aprendizagem, 

fóruns de discussão, redes de compartilhamento de arquivos, enciclopédias colaborativas 

online, etc. 

Apesar das aplicações tão distintas entre si, a base que determina o que é uma rede 

social permanece - ou deve permanecer - em todas elas, cuja propriedade maior reside na 

interação entre os participantes, em maior ou menor grau, que, segundo Recuero (2005), é o 

que fornece a propriedade de “social” a estes espaços digitais: 

 
[...] a interação é aquela ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e 
seus pares, como reflexo social. A interação, pois, tem sempre um caráter social 
perene e diretamente relacionado ao processo comunicativo. (RECUERO, 2005.) 
 

Características das Redes Sociais 

A princípio deve-se ter claro que temos, no espaço de comunicação, ferramentas 

criadas para determinados fins e que podemos lhes destinar outras possibilidades de uso caso 

queiramos. As redes sociais são espaços de comunicação com um número significativo de 

pessoas, em uma primeira instância, e podem ser usadas para comunicar qualquer coisa. Essa 

é a sua grande contribuição, pois possibilitam articular assuntos e conteúdos de diversas 

naturezas, respeitando, é claro, os limites característicos de cada uma delas. Verifica-se que 

umas redes são mais apropriadas para compartilhamento de música com fins de 

relacionamento social, outras para vídeo, outras para notícias rápidas, outras para publicações 

científicas, e assim por diante, dependendo do que se intenciona propor, disponibilizar, 

discutir, socializar ou acessar. 

Sob este viés, o Brasil é considerado um dos países mais sociáveis do mundo. 

Conforme pesquisa realizada pelo Ibope NetRatings (FOLHA.COM, 2010), mais de 80% dos 

internautas tem perfis em redes sociais. Estes estão subdivididos em uma diversidade de 

redes: Orkut, Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, Youtube, Messenger, Formspring, Google 

+, Skype, Myspace, etc.  
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Como existe uma diversidade de redes sociais, recortam-se para este estudo duas redes 

sociais distintas entre si, mas de grande relevância para o brasileiro, para o estudo de caso: 

Facebook e Youtube. As duas redes são consideradas pela Revista Época (2010) redes em 

ascensão sendo que 60% do total dos usuários de redes sociais no Brasil estão concentrados 

no Youtube (em torno de 20 milhões de pessoas) e 26% estão no Facebook (em torno de 9,6 

milhões), sendo que este último número cresce exponencialmente. 

A diversidade entre estas duas redes selecionadas possibilita uma reflexão sobre 

pontos de vista possibilidades educacionais diferentes, demonstrando a particularidade 

apontada anteriormente. Apesar de sua diversidade, as duas redes trabalhadas possuem 

também algumas semelhanças, mas são suas diferenças que se busca aqui discutir. Serão elas 

tratadas individualmente para posteriormente tratar-se de suas congruências. 

Youtube 

Dentre dezenas de outras redes de compartilhamento de arquivos, o Youtube é uma 

rede similar, porém especificamente de vídeos em formato digital. Uma rede com estas 

características permite que um arquivo de computador possa ser compartilhado por diversas 

pessoas através da Internet. Este arquivo pode ser carregado ou disponibilizado na web, com 

uso restrito se necessário. Redes com este teor forçaram a mudanças na produção, venda e a 

distribuição de arquivos, no caso do Youtube, de vídeos.  

Uma de suas maiores contribuições, juntamente com o avanço tecnológico do meio, 

foi a democratização de vídeos, sendo que, não são mais necessárias nem câmeras de vídeo 

caras para alguém criar pequenos filmes e nem uma infra-estrutura pesada para compartilhar 

os mesmos com ampla divulgação pela Internet. Aliado a isto, ocorre uma amplificação 

tecnológica na produção de vídeos, proporcionando para indivíduos comuns a possibilidade 

de realização de vídeos por aparatos do dia a dia: telefones celulares, câmeras fotográficas, 

filmadoras simples, webcam e diversas outras formas, passíveis de serem tratados por meio de 

softwares livres e de fácil utilização. A multiplicação de serviços de produção, distribuição e 

compartilhamento de mídias disponíveis na Internet permite que milhares de pessoas tenham 

acesso e discutam sobre o disponibilizado.  

Sites de compartilhamento de vídeos crescem bastante, e o que costumava ser difícil e 

caro, requerendo servidores e redes de distribuição de conteúdo, tornou-se algo que qualquer 



15041 
 

um pode realizar facilmente e praticamente sem custo, criando uma cultura do vídeo clip 

caracterizada pela produção e pelo consumo freqüente de pequenos vídeos. 

O Youtube, por estas características, é uma rede que cresce em proporção maior do que 

o crescimento da Internet mundial. No mundo em média são vistas 2 bilhões de páginas do 

Youtube por dia, sendo seu público essencialmente jovem, na faixa entre 12 e 24 anos.  

Foi lançado em 2005 e adquirido pelo Google em 2006 e apresenta inúmeros recursos 

que, à primeira vista, podem não demonstrar nenhum apelo pedagógico, mas que podem ser 

utilizados com muito sucesso em educação.  

Os recursos disponibilizados pelo Youtube basicamente se constituem de 

disponibilização de vídeo com possibilidade de inclusão de comentários pelo próprio autor ou 

por terceiros. Além disto, com a criação de um perfil, o usuário pode coletar vídeos de 

terceiros ou seus e organizá-los em listas de reprodução, listas rápidas ou colocá-los marcados 

como favoritos. O usuário pode criar um canal que disponibiliza estas listas para terceiros 

assistirem ou para si mesmo. O Youtube permite para este usuário também o envio de 

mensagens para uma lista de contatos, além do compartilhamento de vídeos de maneira 

privada. Há ainda a possibilidade de deixar comentários nos canais, além dos comentários no 

espaço de discussão dos próprios vídeos.  

Outras ferramentas fazem parte das possibilidades do Youtube, como o YouTube 

Streams, que permite assistir a um vídeo em grupo, à distância, e simultaneamente discuti-lo 

em tempo real através de um chat. A ferramenta Insight permite que um usuário confira 

informações sobre quem está assistindo aos seus vídeos (e quais). 

Com todas estas possibilidades, viu-se no Youtube a possibilidade de construção de 

canais voltados a temáticas específicas, como a educação. É possível participar de grupos 

dedicados a determinados temas que abordam áreas de conhecimento ou assinar canais 

específicos de instituições de ensino. Por exemplo, Youtube EDU congrega vídeos e canais de 

faculdades e universidades, incluindo instituições de prestígio como MIT, Berkeley, Yale, 

Princeton e Stanford, dentre outras. 

Existe, pois, com ascensão do Youtube, um crescente espaço de repositório de mídias 

para serem utilizadas em educação, tanto presencial quanto à distância. A enorme quantidade 

de vídeos online gratuitos, combinada com inúmeras ferramentas de interação também 

disponíveis online, trazem novas oportunidades para integrar conteúdo multimídia à 

educação. Dentre estas oportunidades podemos citar: 
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• utilização de vídeos em atividades educacionais como um facilitador da compreensão 

do tema em estudo em questão e ampliando conceitos por meio de imagens 

• acesso aos produtos de pesquisa de alunos e professores 

• enriquecimento de aulas presenciais e em educação a distância com material 

multimidiático 

• produção de vídeos por professores e alunos como atividades de criação 

• registro do progresso dos alunos em atividades e resoluções de problemas 

• participação de grupos dedicados a determinados temas  

• assinatura canais de instituições de ensino como forma de acesso e discussão a temas 

específicos do universo educacional 

Facebook 

Por outro lado, o Facebook se configura mais voltado para a interação do que 

propriamente para a disponibilização de arquivos ou mídias específicas. Apesar de permitir tal 

utilização, para um trabalho pedagógico no Facebook, é sobre as suas possibilidades de 

interação que se coloca mais destaque como manancial de propostas, que são o cerne do 

conceito de redes sociais. Entende-se que nelas existe uma concentração de ferramentas que 

propiciam mediações e ao analisar a rede social em questão constata-se que nela pode-se 

disponibilizar uma série de recursos ou tipos de ações: imagens; textos; vídeos; links; 

produzir enquetes; enviar mensagens; promover festas; criar um grupo. Tudo isso em uma 

única interface, concentrado em uma única página web, de maneira que o uso das ferramentas 

se torna extremamente intuitivo. 

Como facilitador pedagógico, algumas características desta rede são propícias para a 

educação: 1. As pessoas que fazem parte da rede de um determinado usuário podem interagir 

nos seus destaques, ou no que ele posta, ou seja, se o usuário disponibiliza uma notícia é 

possível fazer intervenções na sequência, entre elas: sinalizar positivamente, ou seja, que 

curtiu, compartilhar o post, ou seja, reencaminhar o mesmo texto para sua rede ou comentar o 

texto. 2. Mesmo as pessoas que não são de sua rede podem receber suas postagens através de 

um amigo em comum e tem os mesmos direitos e permissões desde que o usuário libere isso 

no seu perfil. 3. A interface possui atualização dinâmica e rápida, os seus posts não se 

perdem, pois ficam concentrados no seu espaço virtual, ou seja, seu perfil. É importante 
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destacar que imagens, vídeos e links têm o mesmo tratamento dos textos escritos, ou seja, é 

possível: curtir, comentar e reencaminhar. 

Porém tem-se alguns pontos que podem ser problemas no uso do Facebook como 

ferramenta pedagógica, dependendo do que será trabalhado ou da proposta de uso. No 

Facebook a rede é aberta o que significa que todos vêem os posts mesmo que o usuário esteja 

se dirigindo especificamente a uma única pessoa. As condições de privacidades não são 

muitas, mesmo quando o usuário determine em seu perfil as permissões, tem-se a opção de 

determinar quem vê o quê ou pode fazer o quê na sua página ou em seus posts. Não significa 

que é uma invasão a sua privacidade, mas a rede possui outra lógica onde a divulgação rápida 

é seu melhor trunfo. Isso se diferencia de outros sítios de relacionamento que são mais 

fechados. No entanto esse pode ser um ponto positivo dependendo de qual seja a intenção de 

uso. 

Usos pedagógicos das redes sociais 

Ao trabalhar pedagogicamente no terreno da comunicação digital, deve-se ter claro 

que ao utilizar meios específicos, estes não deixarão de ser e ter suas características próprias. 

Seus limites e características devem ser respeitados a fim de não suprimir o que estes meios 

têm de atrativo e popular e, assim, engessar seus princípios em condições escolásticas. 

Congruente com esta afirmação, o uso pedagógico de ferramentas comunicativas 

digitais pressupõe um acompanhamento constante do educador na proposta do trabalho ou 

atividade pedagógica. A presença e a intervenção em prol da construção de um conhecimento 

crítico não se efetiva no livremente ou por osmose, ela exige um ir e vir pedagógico, a fim de 

mediar conhecimento e saberes. Por mais avançadas que possam ser as ferramentas 

tecnológicas, a intervenção do educador é crucial. Por mais que os sujeitos estudantes 

interajam sozinhos com o conhecimento posto, as mediações e aprofundamentos teóricos se 

consolidam nas relações com o docente.  

Partindo desses princípios, a aplicação pedagógica de uma determinada tecnologia 

exige uma intenção pedagógica clara, um planejamento de uso, uma perspectiva de 

aprendizagem para desenvolvimento do ensino proposto e uma intervenção e 

acompanhamento sistemáticos desta atividade, caso contrário poderá cair em descrédito dos 

participantes motivando-os a desistência. 

Por outro lado, deve-se ter claro que, ao se utilizar as redes para o propósito 

educacional tem-se que levar e conta os binômios inerentes a estes espaços e que podem levar 
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ao sucesso ou ao fracasso do empreendimento, segundo Alexandra Juhasz (apud MATTAR, 

2009): a) público/privado – o desmanche das fronteiras e limites particulares do processo de 

ensino e aprendizagem; b) aural/visual – uma exposição demasiada da cultura do consumo, 

não da criação e da renovação; c) corpo/digital – perda da corporeidade da educação 

presencial; d) amador/expert - o amadorismo dos materiais veiculados, o que torna difícil seu 

aproveitamento acadêmico; e) diversão/educação – oposição entre o uso ligado ao simples 

prazer e à diversão versus a educação; f) controle/caos - o caos de informação e poder versus 

o controle e a estrutura necessários para a educação. 

É fundamental pensar a reação da educação com as transformações na formas de 

comunicar, com as transformações na sensibilidade dos jovens.  

 
É importante esclarecer que possui-se muitas formas de entendimento de mediação, 
porém, o conceito entendido aqui é o sentido mais amplo como mediação cultural de 
Martin Barbeiro que “[...]  significava que entre estímulo e resposta há um espesso 
espaço de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que configura a cultura 
cotidiana” (p. 154, 2000) esclarecendo ele. O que se quer dizer com isso é que por 
mais que se tenha um objetivo claro preciso de comunicação e se lança isto para que 
as pessoas o interpretem isso não significa, necessariamente, que elas farão 
exatamente o que foi pensado pelo propositor. Ou seja, as pessoas interpretam as 
mensagens e o fazem dentro de suas culturas e conhecimentos. (BARCELOS, 
Claudia e MARTIN-BARBEIRO p. 158, 2000) 

 

Cabe ressaltar que as interações nas redes sociais, bem como todas as ações derivadas 

deste universo cyber, são muito voláteis, substituindo-se uma após a outra, dificultando um 

estudo que possa perdurar ou que possa ser amplificado para outros universos de pesquisa 

nesta temática. Os sistemas sociais e as redes sociais, assim, estão em constante mudança. 

Essa mudança implica no aparecimento de novos padrões estruturais. Com destaca Figaro 

neste conceito: 

 
Do ponto de vista teórico, adotamos como conceitos básicos a concepção de 
comunicação  como  processo  mediado  pelas  práticas  culturais  que  se constroem 
no cotidiano, permeadas pelas relações de classes, as quais se dão num momento  
em  que  o  capitalismo  encontra-se  sob  orientação  do  capital financeiro,  com  
fluxos  globalizados  e  oligopolizados.  O movimento de hegemonia  e  contra-
hegemonia  (Gramsci,1978)  orienta  a  dialética  que  se estabelece em nossa 
observação do processo de comunicação. (2005, p.3) 
 

A mudança e a constante transformação, então, fazem parte da natureza das redes 

sociais, demandando do profissional da educação um constante reavaliar de suas práticas 

educacionais. Mesmo que o educador proponha uma ação eficaz hoje se utilizando de uma 

rede social, esta ação deve estar sendo sempre repensada, pela própria efemeridade que a ação 

contém por conta das mudanças ocorridas na dinâmica digital. Não basta, pois, usar as redes 
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conforme um exemplo ou estudo, mas o educador deve desenvolver a capacidade de estar à 

frente no tocante ao conhecimento das propostas sociais na Internet, buscando novas formas 

de interação com seus alunos em prol da construção do conhecimento. 

Experiência vivenciada 

Youtube 

Uma das ações propostas foi desenvolvida no Youtube. Um canal foi criado no 

Youtube com duas seqüências de vídeos. A primeira seqüência abordou diversos vídeos, cada 

qual com um enfoque sobre a Internet, as redes sociais e a educação. Após um texto expondo 

cada um deles e os contextualizando com as discussões em sala de aula, por meio de 

comentários no canal, solicitou-se que o aluno visse os vídeos e postasse ali acerca da 

temática. 

A segunda lista, composta por um único vídeo, requisitou dos alunos a busca e a 

divulgação, via comentário da lista, de vídeos do próprio Youtube de alta qualidade para uso 

educacional, justificando sua escolha. 

Algumas dificuldades foram encontradas na utilização da rede Youtube com esta 

proposta pedagógica. Primeiramente, aparentemente os participantes não viram que se tratava, 

na primeira lista de reprodução, de uma seqüência de vídeos, se atendo ao primeiro e 

absorvendo parte do material para discussão. Em segundo lugar, existiu uma grande 

dificuldade em engajar os alunos do canal sede dos vídeos e da discussão: um pequeno 

número de alunos se inscreveu no canal a tempo, bem como submeteram comentários sobre o 

tema solicitado. Muitos deles sequer possuíam perfis na rede mencionada, o que atrasou o 

início das atividades. Outro ponto a se observar é a seqüencialidade dos comentários 

propostos para o canal, havendo dificuldade na construção lógica dos mesmos, já que se 

mostram invertidamente (do mais novo ao mais antigo) na interface. Neste processo, após a 

inserção de novos comentários, o comentário base desaparecia da página inicial sendo 

sobreposto pelos mais novos, descontextualizando a discussão. Na segunda ação, verificou-se 

que os links de acesso aos vídeos colocados pelos participantes como parte de sua atividade 

não tinham possibilidade de acesso por clique, devendo ser copiados e depois colados no 

navegador, o que incluiu um item desmotivador ao acesso aos mesmos. 

Porém verificou-se também resultados interessantes: a mídia vídeo, concatenada a 

outras, permitiu a construção dialógica de textos, sendo um material de ampla retenção 



15046 
 

cognitiva. Como aspecto positivo, verificou-se que um aluno apresentou sua discussão em um 

formato diverso do comentário escrito, utilizando o próprio meio base da rede, ou seja, 

gravando sua resposta em vídeo e disponibilizando-a na rede social em questão. 

Como análise dos resultados verifica-se que Youtube deve ser usado pedagogicamente 

como o seria em um uso social mais cotidiano. Além disto, verifica-se que a utilização de 

vídeos em redes sociais na educação é extremamente positiva, tanto para o professor quanto 

pelo aluno: permitem gerar discussão sobre os mesmos, agregando valor às discussões e 

incrementando a interação pedagógica.  

Facebook 

Como se tinha como proposta deste estudo explorar as potencialidades das redes 

sociais selecionadas, e como uma das possibilidades de interação do Facebook é a resposta à 

posts com imagens, procurou-se explorar procurou explorar o que esse espaço 

comunicacional possibilitava. Em consonância com estas características, a atividade proposta 

solicitou respostas a um questionamento sobre a invasão do privado pelo público, própria das 

redes sociais, apenas por imagens. A questão lançada para os alunos foi: 

 
As práticas da vida privada tornaram-se públicas, essa mudança de comportamento 
cultural refletem também no universo escolar e nem reparamos. Convido você a 
refletir comigo sobre nosso cotidiano e a incorporação das práticas das redes virtuais 
concretizadas em outros espaços sociais. Agora você - apresente (em forma de 
imagem) outros exemplos de atitudes que ultrapassaram limites entre os 
espaços publico e privado. Critério: usar sua câmera fotográfica ou imagens 
qualquer imagem digitalizada. Mãos a obra. 
 

A estratégia usada para que a questão não se perdesse no turbilhão de mensagens 

postadas no Facebook, foi o de criar uma mensagem específica direcionada ao grupo focal. 

Desta forma, a intenção era de que as respostas ficassem anexadas à pergunta não se perdendo 

na lista de mensagens da página inicial do Facebook, sendo que tudo ficaria vinculado, 

pergunta e resposta. O problema interativo encontrado foi essencialmente a dificuldade dos 

alunos saberem onde a mensagem questionadora estava inserida e como deveriam responder à 

ela. 

Além da questão técnica de interface, poucos alunos compreenderam a questão. Sendo 

assim a atividade não obteve o resultado almejado. 

Consideram-se aqui algumas hipóteses que corroboraram para o insucesso do trabalho: 

1) Falta de familiaridade com a ferramenta e suas possibilidades de uso; 2) Falta de uma 
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explicação anterior sobre as possibilidades da rede; 3) Nem todos os alunos possuíam seu 

perfil no Facebook; 4) Falta de orientação sobre em que espaço da interface a atividade 

estaria; 5) Falta de clareza no comando da atividade 

Considerações Finais  

Com base nas experiências relatadas, verifica-se que existe um potencial das redes 

sociais no tocante ao seu uso como ferramenta de comunicação poderosa que precisa e pode 

ser apropriada no processo de ensino e aprendizagem em qualquer modalidade. Porém, 

destaca-se também que a experiência apontou a necessidade de se tomar alguns cuidados 

básicos visando minimizar as dificuldades. Destacamos três: 1) O primeiro é a necessidade de 

familiaridade e exploração da ferramenta antes de utilizá-la, tanto pelos professores quanto 

pelos alunos. A ação do professor, entrando nos espaços virtuais escolhidos e explorando-os 

junto com os alunos minimizam a distância de compreensão do seu uso, bem como possibilita 

uma clara exposição sobre como a rede será utilizada nas discussões, onde a atividade ficará 

alojada, e como os alunos interagirão. 2) O segundo é combinar em qual dimensão 

pedagógica o trabalho se desenvolverá, se uma análise exploratória, se uma síntese, se uma 

crítica, enfim o que for pertinente, atrelado às características que a própria rede possibilita, 

sem deturpar suas possíveis ações em prol de uma adequação ao universo educacional. 3) O 

terceiro é a necessidade de retomada posterior dos trabalhos unificando as interações entre 

professores e alunos com a intenção de avaliar todo processo. 

Aliado a isto, de extrema importância se faz o conhecimento tanto das limitações 

quanto das possibilidades das redes sociais e de sua constante reconstrução no universo 

cibernético, possibilitando que as ações pedagógicas possam ser vivas e envolver os alunos 

respondendo por um novo engajamento dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem. 
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