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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda o surgimento das redes sociais, seu uso na atualidade 

por diferentes segmentos da sociedade, assim como na educação. Busca esclarecer 

ao leitor que a sociedade vive em rede desde a pré-história, passou por 

especializações que transformaram a comunicação rudimentar entre os homens em 

interações mais sofisticadas com apoio das novas tecnologias de comunicação e 

informação. Também apresenta a utilidade das redes sociais como recurso para a 

divulgação de notícias, organização de manifestações sociais, pesquisa e 

divulgação de informações pessoais, estabelecimento de relações por afinidades, 

gostos, interesses pessoais, profissionais e educacionais consolidando as redes 

sociais tecnológicas como uma das principais ferramentas da era da informação.  

Por ultimo, mostra a relação que as redes sociais podem estabelecer com a 

educação, sejam elas, redes sociais públicas ou educacionais. Essa abordagem 

serviu como embasamento para apresentar neste trabalho o planejamento de uma 

rede social exclusiva à educação, assim como o exemplo de sua utilização em uma 

aula de história. 

 

Palavras-chave: Redes sociais, educação, tecnologia, comunicação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work approaches the emergence of social networks, their use today on 

different fields of knowledge, including education. It tries to give the reader the 

comprehension that society works as a network since pre-historic age. It has evolved 

through time from a rudimentary communication between men into more 

sophisticated interactions with the aid of new communication and information 

technologies. Also presents the use of social networks as a tool for disseminating 

news, organizing social events, research and dissemination of personal information 

through the establishment of relations based on affinities, likes, personal, 

professional and educational interests. All this topics consolidate social networks as 

one of the major technological tools of information age. Lastly, it is established a 

connection between social networks and education, both public and educational 

ones. Using this approach, this research shows a plan for creating a social network 

for educational purposes only, and also an example of its use on a history class. 

 

Keywords: Social Networks, education, technology, communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo as concepções de Castells (1999); Downes (2005); Racuero (2005); 

Tomaél (2007), as redes sociais são agrupamentos de pessoas formados com base 

na comunicação e relações pessoais, interesses em comum e/ou por simplesmente 

fazerem parte de um mesmo contexto social (apud FILHO et al., 2009). Elas existem 

desde que surgiu a humanidade, pois, em tempos mais antigos as pessoas já viviam 

em grupos, segundo Vicentino (2002, p. 12) “os homens Paleolítico viviam em 

bandos e dispunham coletivamente das habitações, terras, águas e bosques” para 

sobreviver em meio ao mundo animal, se proteger das ameaças da natureza, gerar 

suas fontes de alimentos e atender as necessidades de se comunicarem uns com 

outros. 

Com o avanço tecnológico, foi possível repensar novos meios das pessoas se 

comunicarem, isso só ocorreu devido à criação de símbolos que representassem 

escritas, da apropriação desses símbolos pelas pessoas, de vegetais que se 

transformaram em papel, da descoberta da propagação de ondas sonoras, da 

publicação de jornais, do surgimento de aparelhos como o telégrafo, o telefone, a 

máquina de escrever, o fax, o rádio, a televisão, os bips, os aparelhos celulares, os 

computadores e as conexões à internet, todos aliados à globalização, possibilitando 

a comunicação e a troca de informações em escala mundial. 

Em uma época em que as pessoas já tinham se apropriado da escrita, todos 

que faziam uso social dela, escreviam cartas para seus familiares, conhecidos e até 

mesmo desconhecidos, para estabelecer uma comunicação, transmitir ou receber 

alguma informação, porém o processo de envio e recebimento dessas cartas era 

moroso e muitas vezes, falho.  

 No entanto, com a evolução tecnológica e a difusão do uso da internet, criou-

se uma nova forma para as pessoas se comunicarem, através do correio eletrônico 

se tornou possível a uma pessoa que estivesse do outro lado do mundo, receber, 

em segundos, informações de seus conhecidos. Nesse correio eletrônico, as 

pessoas salvavam o endereço eletrônico de seus conhecidos e se comunicavam 

com os mesmos de modo quase que instantâneo, formando uma rede social virtual. 

A forma de comunicação estabelecida através do correio eletrônico não 

atende por completo as necessidades das pessoas que fazem uso dessa tecnologia 
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atualmente, deixando a desejar no que diz respeito a um processo de construção do 

conhecimento de modo colaborativo e dinâmico. Realizar a construção do 

conhecimento de modo colaborativo pode até ser possível através do correio 

eletrônico, porém, nos dias de hoje, esse meio de comunicação caracteriza-se como 

o processo de envio e recebimento de cartas foi denominado a pouco, como 

moroso.  

Para suprir a necessidade de realizar o processo de comunicação mais 

rápido, permitir a troca de informação e construção do conhecimento de modo 

colaborativo, dinâmico, instantâneo, quase que em tempo real, surgiram várias redes 

sociais virtuais, “como, por exemplo: Orkut, Facebook, Twitter, MySpace e Hi5” 

(BRUMATTI; CASTANHEIRA; KONDLATSCH, 2011, p. 4),  entre outros, se 

tornando um meio de comunicação muito utilizado entre adolescentes e jovens. 

Ao comparar as redes sociais virtuais e o ambiente escolar, é possível 

constatar que ambas são formadas por grupos de interesses, possuem o mesmo 

público alvo, articulam o conhecimento entre as pessoas, muitas vezes a 

comunidade social virtual é constituída por pessoas de uma mesma comunidade 

escolar, ou seja, a escola já está inclusa na ambiente social virtual, falta apenas, a 

escola inserir em seu contexto escolar as redes sociais virtuais, uma vez que estas 

fazem parte da realidade do aluno e como está disposto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB, 1996, p. 7-9), a função da educação escolar é 

estabelecer vínculos entre a escola e as práticas sociais, valorizando as 

experiências extraescolares. 

Ponderando sobre os aspectos acima, esse trabalho apresentará o uso das 

redes sociais virtuais no ambiente escolar como colaboradora do processo de ensino 

e aprendizagem. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar como redes sociais virtuais aplicadas no ambiente escolar podem 

contribuir no desenvolvimento ético, cultural, social e no processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Planejar os métodos de implantação das redes sociais em ambientes 

escolares; 

 Analisar as informações a serem utilizadas nas redes sociais no ambiente 

escolar, garantindo a ética, a segurança e a formação integral do aluno;; 

 Pautar as contribuições que o uso das redes sociais pode trazer à formação 

do indivíduo em colaboração com o contexto escolar. 

 Comparar a metodologia de trabalho desenvolvida na escola com ou sem o 

auxílio da tecnologia. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Apesar da pesquisa “Equidade, eficiência e educação: motivações e metas, 

apresentada pela Fundação Getúlio Vargas (2007), já ter revelado que um dos 

principais motivos pela evasão escolar está relacionado à falta de interesse do aluno 

pelo modelo escolar existente e que eles preferem ficar na internet, é possível 

observar que poucas práticas pedagógicas inovadoras surgiram para trabalhar os 

conteúdos escolares com base nessas preferências. Mesmo diante de todo o 
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avanço tecnológico que ocorreu nos últimos anos e de toda orientação ofertada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola ainda trata os conteúdos 

escolares longe da realidade do aluno. “A escola precisa repensar urgentemente a 

sua relação com os Meios de Comunicação, deixando de ignorá-los ou considerá-los 

inimigos” (MORAN, 1994, p. 21) e assim utilizar de metodologias como a indicada 

por esta pesquisa, que será realizada para dar sugestões de mudanças, através do 

uso da tecnologia, ao atual modelo escolar, que tem desenvolvido seu trabalho, 

esquecendo que 

os conteúdos escolares que são ensinados devem, portanto, estar 
em consonância com as questões sociais que marcam cada 
momento histórico [...] Isso requer que a escola seja um espaço de 
formação e informação, em que a aprendizagem de conteúdos deve 
necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia da 
sociedade e em um universo cultural maior (PCN, 1997, p. 33). 

Pensando em um meio de auxiliar a escola a unir os conteúdos escolares às 

vivências do cotidiano do aluno, essa pesquisa traz algumas contribuições como, 

revelar dados referentes ao uso de redes sociais virtuais pelos adolescentes e 

jovens, como elas podem ensinar e contribuir quando inseridas no ambiente escolar, 

além de apresentar sugestões e servir de embasamento para o planejamento e 

implantação de uma rede social exclusivamente no ambiente escolar pautada pela 

ética e segurança.  

As contribuições pessoais consistem nos registros dos dados levantados para 

a elaboração desta pesquisa, a sugestão de layout da rede social virtual planejada 

para ser implantada no ambiente escolar, especificação de quais e como podem ser 

trabalhados os conteúdos escolares com o suporte da rede social virtual, a 

conclusão da pesquisa sobre os métodos de como garantir a segurança da 

informação dos usuários da rede social virtual da escola e por fim, como pode ser 

trabalhada com os alunos a questão do uso ético do ambiente virtual. 

Tais ações visam contribuir à formação de indivíduos nos aspectos 

educacionais, sociais, éticos e tecnológico, além de combater a evasão escolar e 

despertar o interesse dos alunos seguindo a mesma concepção de Moran (1994, p. 

22) de que “a escola pode e precisa estabelecer pontes com os Meios de 

Comunicação. Pode utilizá-los como motivação do conteúdo de ensino [...]”. 

Para compreender como as redes sociais virtuais podem ser utilizadas no 

ambiente escolar de modo a contribuir no desenvolvimento integral dos alunos, essa 
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pesquisa apresentará as informações a cerca de como as redes sociais são 

utilizadas no cotidiano de adolescentes e jovens, sugestões de que tipos de 

conteúdos podem ser trabalhados através dessas redes e que características uma 

rede social virtual deve ter para ser implantada em um ambiente escolar de modo a 

garantir a ética e a segurança das informações pessoais dos integrantes da 

comunidade escola, ela servirá como orientação para os profissionais da educação 

que tenham objetivos semelhantes a esta pesquisa. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 

Para a realização da pesquisa sobre como a rede social inserida no ambiente 

escolar pode contribuir para a formação integral do indivíduo, será utilizada, 

principalmente, a metodologia de pesquisa bibliográfica, que será pautada pela 

leitura, interpretação, análise, registro e citação de informações relevante para 

explicitação do conteúdo. A coleta dos dados ocorrerá por meio dos dados 

secundários, ou seja, estudo das informações disponíveis em pesquisas já 

realizadas anteriormente sobre o assunto. 

É possível que haja nesta pesquisa, conteúdos que ainda não foram 

apresentados em nenhuma literatura ou referência até os dias de hoje e para que 

esta pesquisa não fique com déficit quanto a esses conteúdos, será também 

utilizado de pesquisa documental, que seguirá o mesmo procedimento metodológico 

da pesquisa bibliográfica e realizará a coleta de dados através de dados primários, 

com observação e registro de informações presentes em documentos que não 

compõem referências, mas que são indispensáveis para melhor esclarecimento do 

assunto abordado. 

Para compreender e exemplificar como ocorreria a aplicação das sugestões 

apresentadas nesta pesquisa é necessário que seja feita a análise da realidade para 

qual esta se destina, portanto, será realizada uma pesquisa de campo, a qual já foi 

submetida e aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa da Escola de 

Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (ANEXO ÚNICO) e terá como 

procedimento metodológico a observação de uma aula que ainda não utiliza da 
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tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Por meio da coleta de dados 

primários, será realizada uma pesquisa qualitativa que terá o pesquisador como 

mero observador, que diferente da pesquisa quantitativa, não tem a função de 

interferir no natural contexto em que a pesquisa será realizada e considerará todas 

as suas variantes (GUNTHER, 2006).  

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A Seção 1 apresentará a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

texto de conceitualização, contextualização e caracterização do tema; Objetivos; 

Justificativa; e Metodologia. 

A Seção 2 retratará as pesquisas bibliográficas e documentais acerca das 

redes sociais, abordando sua origem, sua função na atualidade e no contexto 

escolar. 

A Seção 3 apresentará as características de uma rede social virtual planejada 

exclusivamente para o ambiente escolar. 

A Seção 4 descreverá e analisará uma aula convencional de história 

planejada para alunos do ensino fundamental II e exemplificará como utilizar a rede 

social virtual criada na seção 3, para o tratamento do assunto da disciplina em 

questão. 

A Seção 5 relatará as conclusões do trabalho com base nas pesquisas 

bibliográficas, documentais e de campo e indicará algumas recomendações para 

pesquisas futuras. 
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2 DAS REDES SOCIAIS 

 

2.1 A ORIGEM DAS REDES SOCIAIS 

 

Atualmente, muitos pesquisadores buscam entender e explicar o processo de 

formação das redes sociais, suas influências nas relações pessoais, no convívio em 

sociedade e em locais como as escolas e ambientes de trabalho. Cada um elabora 

sua teoria, completam as ideias e definições já criadas ou simplesmente se 

contrapõem a tudo que já foi explicado até hoje. Diante de tantas teorias, podemos 

perceber que o conceito de redes sociais vem sendo “desenvolvido e refinado de 

maneira acumulativa mas desordenada por uma série de autores” (SLUZKI, 1997, p. 

39).  

Powell (2010) desenvolveu sua pesquisa, pensando nas redes sociais como 

um meio para que as administrações de negócios ocorressem com sucesso, 

usando-as como ferramenta de publicidade, marketing, manutenção de contatos de 

interesse. O conceito de rede social, segundo ela, antecede o surgimento da internet 

e do computador, pois Powell considera que basta que as pessoas estejam 

conectadas de algum modo, seja por laços de amizades, relações de trabalho, 

ideologias e valores que ela já se encontram em uma rede social. Se analisarmos as 

redes sociais segundo as teorias de Powell, não há como se contrapor as suas 

ideias de que as redes sociais existem antes mesmo do surgimento das tecnologias 

de comunicação, afinal, desde que humanidade surgiu e se organizou em grupos 

para sobreviver em meio ao mundo animal e atender as necessidades biológicas, 

como alimentação, os homens se relacionam com seus familiares e amigos. 

No início dessa organização da sociedade, o único método utilizado para a 

comunicação entre os indivíduos era a fala. Quando falamos das primeiras 

organizações da sociedade nos referimos à classificação ainda “primata” dos 

homens, falamos de uma linguagem composta por grunhidos, rugidos e a imitação 

de sons da natureza. A próxima etapa dessa comunicação se dá na incorporação de 

um método para se comunicar com outros indivíduos indiretamente, deixando uma 

espécie de registro do que se deseja expressar. Os primeiros registros encontrados 

das sociedades primitivas foram pinturas localizadas nas cavernas. 
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Com a evolução do homem, novas técnicas foram descobertas ou 

desenvolvidas. Métodos como o trabalho da argila para o registro da cultura e do 

cotidiano do homem, do papiro, que tornou esses registros passíveis de serem 

transportados. Tal evolução nos levou até a concepção do papel, como mais recente 

e até hoje utilizado, método para o registro da escrita, cultura e cotidiano humanos, 

antes das transmissões e registros analógico/digitais. 

As pesquisas realizadas no campo da ciência desvendaram como ocorria a 

propagação de ondas eletromagnéticas. Logo após, surgia a primeira linha de 

telégrafo aberta ao público (UGARTE, 2008), a partir desse meio de comunicação, 

pesquisadores começaram a amadurecer conceitos e técnicas de transmissão 

através de ondas magnéticas. Dessa forma, após o uso do papel, para a troca de 

mensagens entre as pessoas, no caso de cartas ou até mesmo da impressão de 

jornais para a comunicação em massa, alcançamos a possibilidade de disseminar 

através da fala diretamente, uma mensagem para um número muito maior de 

pessoas de uma só vez. 

 A invenção do rádio com base nos estudos do telégrafo foi um grande salto 

para as comunicações, mas a humanidade foi realmente surpreendida com o 

surgimento da televisão, que uniu à imagem ao som numa mesma transmissão. 

Por meio dessas novas formas de comunicação, as pessoas passaram a 

receber informações de acontecimentos de diferentes partes do mundo, de certa 

forma, estavam todos interconectados, formando uma grande rede de 

telespectadores que assistiam aos grandes acontecimentos mundiais, como notícias 

de guerra, a ida do homem à lua, a queda do muro de Berlim e das torres gêmeas. 

Para Castell (2003, p.7) “A formação de redes é uma prática humana muito antiga, 

mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de 

informação energizadas pela internet.”, ou pela televisão, como já citado. 

O processo de comunicação por meio da internet revolucionou a era 

tecnológica, o comportamento das pessoas e as relações pessoais. Se diante da 

televisão, as pessoas não passavam de meros espectadores dos acontecimentos, 

na era da informática, todos são atores, contribuem à história, opinam, criticam, 

sugerem, reclamam, divulgam e convidam quem ainda não atua a participar de 

grandes grupos que formam uma rede social. 

Tomaél (2007, p. 3) explica que “uma rede social refere-se a um conjunto de 

pessoas (ou organizações ou outras entidades) conectadas por relacionamentos 
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sociais, motivadas pela amizade, relações de trabalho ou troca de informação”, Mas 

“essa rede deixa de ser apenas um agrupamento de pessoas (Ayres, 2001) quanto 

mais participativos e colaborativos se tornarem seus integrantes” (Apud MEDEIROS; 

VENTURA, 2008, p. 74)  

Enfim, Boyd e Elison (2007, apud Villares, 2008, p.116) definem as redes 

sociais on-line como 

serviços baseados na web que permitem que indivíduos construam 
um perfil público ou semipúblico num sistema limitado, articulem uma 
lista de outros usuários como os quais compartilham conexões, e 
vejam e atravessem sua lista de conexões e aquelas feitas por outros 
dentro do sistema. A natureza e nomenclatura destas conexões 

podem variar de site para site.  
 

Em qualquer época, seja na pré-história ou na modernidade, as pessoas 

necessitam viver em sociedade. Faz parte da própria natureza humana, agrupar-se 

com seus semelhantes e estabelecer relações que se desenvolvem “durante toda 

sua vida, primeiro no âmbito familiar, em seguida na escola, na comunidade em que 

vivem e no trabalho” (ALCARÁ; DI CHIARA; TOMAÉL, 2005, p. 93). 

Em alguns casos essas relações são estendidas ao ambiente virtual, contudo, 

as redes sociais on-line não substituem a interação física entre as pessoas, “na 

verdade os complementam, como uma forma alternativa de encontro” (MEDEIROS; 

VENTURA, 2008, p. 69). Elas servem para que as pessoas reúnam as informações 

sobre a rede que já possui. A tecnologia contribui para que relacionamento 

preexistente, mas perdidos no tempo sejam reativados. Ela também permite que um 

indivíduo amplie sua rede pessoal, faça novas amizades com amigos de seus 

amigos ou pessoas que partilhem das mesmas ideias. As redes sociais permitem às 

pessoas se manterem sempre informadas e mantenha outros informados, às vezes 

contribui até para que a pessoa receba algum tipo de auxílio, como conseguir um 

novo emprego (POWELL, 2010). 

O novo modo de estabelecimento de relações humanas, desenvolvido com 

auxílio da evolução tecnológica e a capacidade das pessoas em lidar com esses 

avanços, permitiu a criação das comunidades virtuais, descrita por Llera (2007) 

como comunidades flexíveis nos aspectos temporal e espacial, que estabelecem a 

troca de informação explorando diferentes linguagens, mídias e compartilhando 

interesses em comum e tem como benefício à possibilidade de mediar a 
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comunicação entre pessoas de diferentes culturas e áreas geográficas, promover a 

interatividade, a comunicação livre, sem barreiras espaciais. 

Segundo Silveira (2009, p. 85), no início de 2009 “a rede social Facebook 

ultrapassou 65,5 milhões de usuários únicos apenas nos Estados Unidos. [...] o 

MySpace atingiu 58,5 milhões e o Twitter chegou a 5,9 milhões de perfis. O Orkut 

[...] atingiu a marca de 37 milhões de brasileiros [...]”. Já Schelp (2009, não 

paginado) afirma que “As redes sociais na internet congregam 29 milhões de 

brasileiros por mês. Nada menos que oito em cada dez pessoas conectadas no 

Brasil têm o seu perfil estampado em algum site de relacionamentos”.  

Dados como esse justificam-se pela necessidade das pessoas 

compartilharem seus gostos, suas músicas preferidas, novidades cotidianas, bons 

momentos, como viagens que fizeram, festas das quais participaram, locais que 

frequentaram ou pessoas que conheceram, com as pessoas que fazem parte de 

suas redes sociais, por meio de fotos, vídeos ou mensagens, estabelecer novas 

amizades, reaproximar-se dos amigos mais distantes. “Em essência, as redes 

sociais on-line apenas oferecem novas maneiras de se comunicar” (POWELL, 2010, 

p. 7). 

 

 

2.2 REDES SOCIAIS NA ATUALIDADE 

 

As redes sociais evoluíram de comunidades de pessoas que se reuniam com 

frequência no ambiente de trabalho, de estudo ou esporadicamente em praças, 

festas, eventos, shoppings, shows, parques, enfim, em diferentes espaços 

compartilhando um mesmo contexto social e assuntos em comum para um 

agrupamento de pessoas que vivem em diferentes espaços geográficos que estão 

inseridos em diversas culturas, possuem variados interesses, participam de 

diferentes contextos sociais e se encontram no plano virtual, em alguns casos, 

diariamente, para explorar e compartilhar os costumes e até o próprio cotidiano. 

Os encontros pessoais que ocorriam como possibilidade de interação humana 

não foram substituídos pelos encontros em redes sociais virtuais. O espaço 

disponibilizado nas redes sociais da era tecnológica é utilizado como extensão para 

que as relações estabelecidas com amigos, familiares ou colegas de trabalho não se 
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limitem apenas ao ambiente em que se encontram essas pessoas, esse espaço 

permite que a relação humana tenha continuidade mesmo quando as pessoas se 

encontram geograficamente distantes. 

Além disso, as redes sociais virtuais surgiram como 

um espaço no qual as pessoas trocam informações sobre as 
novidades cotidianas de sua vida, mostram as fotos dos filhos, 
comentam os vídeos caseiros uns dos outros, compartilham suas 
músicas preferidas e até descobrem novas oportunidades de 
trabalho. Tudo como as relações sociais devem ser, mas com uma 
grande diferença: a ausência quase total de contato pessoal 
(SCHELP, 2009, não paginado). 

A globalização e a disseminação dos meios de comunicação e interação entre 

as pessoas tornaram alguns assuntos mais acessíveis no que se refere à relação de 

indivíduos de diferentes lugares do mundo, reunidos por gostos, culturas e costumes 

em comum, como comunidades de apreciadores de leitura, que podem discutir na 

rede sobre seu conhecimento e preferência literária ou mesmo adoradores de 

esportes, podem fazer encontros periódicos, para compartilharem informações ou 

mesmo desfrutarem da companhia de pessoas que tem gostos em comum. 

O surgimento das redes sociais virtuais permitiu que diversas características 

que existiam na comunicação e interação física entre as pessoas ocorressem 

também na interação a distância, como discutir sobre assuntos da atualidade, gerar 

mitos, inventar histórias, falar inverdades, fazer novos amigos, conquistar um 

emprego, divulgar um produto, promover campanhas, conhecer um companheiro, 

realizar um movimento social, lutar pelos próprios direitos, se informar e adquirir 

novos conhecimentos. 

Atualmente, em uma busca pela internet, as pessoas podem encontrar 

diversos tipos de redes sociais, cada uma para atender os diferentes interesses e 

gostos. A reportagem publicada pela revista Galileu mostra que cada vez mais, 

surgem redes sociais tão específicas que acabam sendo denominadas como 

“estranhas”, como espaços de comunicação que buscam unir pessoas com 

interesse em assuntos sobre vampiros, implante de silicone nos seios, os melhores 

tipos de bigodes ou que auxilie pessoas a encontrar um companheiro amoroso 

(LUCENA, não datado). 

Não existe uma solução “única para todos os gostos” em redes 
sociais, e cada rede é criada considerando diferentes usos e 
usuários. A compreensão básica das diferenças entre as redes é 
fundamental para fazer o melhor uso das ferramentas que já estão 
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disponíveis e para encontrar a ferramenta mais adequada às suas 
necessidades [...] (POWELL, 2010, p. 20). 

 

Portanto, podemos pensar nas redes sociais atualmente mais populares 

divididas em dois grupos, em um dos grupos ficam as redes que buscam unir o 

maior número de usuários e acessos dentro de um determinado período, no geral 

priorizam o estabelecimento de relações que podem intermediar, podemos citar 

como exemplo redes como o Orkut, Twitter, Facebook, entre outras do mesmo 

seguimento. No outro grupo destacamos redes sociais que buscam unir seus 

integrantes com base nos gostos, estilos de vida, ideologias, enfim, interesses em 

comum, como modelo desse tipo de rede podemos citar Linkedin, MySpace, 

Youtube e Skoob. 

O Linkedin é uma rede social, segundo Powell (2010) destinada a 

profissionais e empreendedores que buscam expandir e manter uma rede 

profissional, melhorar seu status ou estabelecer contato entre contratados e 

contratantes do mercado de trabalho. Nele é possível divulgar as experiências 

profissionais, escolaridade, expor o conhecimento que possui e assim se tornar mais 

popular entre grandes empreendedores. 

Por meio de pesquisas experimentais foi possível constatar que há redes 

sociais criadas para atender ao interesse de pessoas ligadas ao mundo da música, 

que tem adoração por artistas musicais ou faz parte de alguma banda, entre elas 

estão o MySpace, mais utilizadas pelos americanos, possui a função de uma rede 

social como meio de estabelecer relações pessoais por afinidades diversas, mas 

possui a possibilidade de construção de um perfil diferenciado à músicos, no perfil 

musical, artistas já famosos ou ainda em ascensão podem exibir e vender suas 

canções, sendo esse um caminho para a disseminação de produção musical e à 

fama. Já a rede social Palco Principal também é composta por usuários que se 

interessam pelo mundo musical, nessa rede, artistas, ouvintes ou entidades podem 

usar o espaço virtual para criar uma página com exposição de fotos, vídeos, 

comentários, eventos, músicas para ouvir e compartilhar, assim como criar 

promoções. A rede social Last.fm elabora um perfil de cada usuário com dados e 

informações dos seus gostos musicais, tais informações são coletadas através de 

um plugin instalado no programa de reprodução musical do computador pessoal de 

cada um ou com base nas músicas escutadas na rádio online. Essa rede social 
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permite que seus usuários ouçam a rádio online, recomendem músicas, realizem 

publicações em fóruns, criem seu próprio blog e comprem suas músicas preferidas.  

Redes sociais como Youtube e Filmow são destinadas ao público interessado 

por produções audiovisuais. Enquanto o Youtube é uma rede social para a 

disponibilização online de vídeos divulgados por empresas para fins comerciais ou 

mesmo para o público cadastrado no serviço que pode fazer upload de vídeos 

pessoais, criar seus canais para publicação de vídeos e seguir os canais e 

atualizações de outros usuários, a rede social Filmow serve como um site de 

pesquisa sobre filmes e séries para as pessoas que não são cadastradas nela, já 

para seus usuários, além de ser um local de pesquisas sobre assunto, também é 

possível construir um perfil apresentando seus gostos cinematográficos, os filmes e 

séries de interesse, postar comentários e opiniões sobre o que já assistiu, quais 

filmes não quer ou quer ver, caso não encontre em uma busca algum filme de 

interesse o próprio usuário pode construir uma página com informações sobre ele e 

assim de modo colaborativo formar um grande acervo com informações sobre 

cinema, séries, artistas e programas de televisão. 

Assim como tem redes sociais para os adoradores do cinema, há também 

quem use as redes sociais para divulgar seus gostos literários e conhecer pessoas 

que gostam dos mesmos gêneros. Por meio da rede social Skoob seus usuários 

compartilham informações sobre livros que já leram, que estão lendo, relendo e 

buscam informações com diferentes contatos sobre literaturas que desejam 

conhecer, apresentam suas opiniões sobre leitura, disponibilizam resenhas, criam de 

modo colaborativo um grande acervo literário, além de organizarem encontros em 

livrarias transformando os contatos do mundo virtual em contatos pessoais. 

Na rede social Flickr os usuários podem publicar fotos e vídeos por meio de 

qualquer dispositivo que estabeleça conexão com a internet e compartilhar através 

de e-mail ou mesmo na própria rede social. O site também rompe o laço com o 

conceito antigo de álbum de fotografias, criando uma rede de compartilhamento 

colaborativa, onde não apenas o usuário detentor das fotos é capaz de editar e 

organizar esse conteúdo, mas ele pode ser editado mediante autorização do 

usuário. 

A rede social Foursquare é especializada em geolocalização, permite aos 

usuários identificar a localização de diferentes estabelecimentos, seja residencial, 

comercial, empresarial, de lazer ou instituições de ensino, além de fazer descrições 
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e comentários sobre os lugares no mundo inteiro. Empresas podem divulgar o 

endereço de seus negócios e as pessoas podem visitar e comentar sobre o 

ambiente em que se encontram, pontuá-lo para classifica-lo em um ranking de 

qualidade ou mesmo indicar para outros amigos que participam da rede. Os usuários 

que utilizam ativamente a rede Foursquare são premiados, ganham títulos por visitar 

várias vezes o mesmo tipo de estabelecimento, como quem visita constantemente 

cinemas recebe o título de “cinematógrafo” e ainda pode receber o título de "prefeito" 

de um estabelecimento quando o visita diversas vezes. O usuário ainda pode 

compartilhar fotos do local, vídeos e relacionar eles com outros locais já visitados. 

As redes sociais também vêm sendo utilizadas no campo acadêmico, através 

da rede social Ebah estudantes e professores de graduação e pós-graduação de 

diferentes universidades formam comunidades de acordo com o curso que estudam 

ou ministram aulas, para se relacionar trocando informações, arquivos, trabalhos e 

conteúdos acadêmicos, participam de fóruns de discussão, compartilham provas, 

listas de exercícios e apostilas por meio de uploads e downloads. 

Até mesmo as redes sociais criadas para atender as pessoas que querem 

apenas estar em contato com aquelas do seu cotidiano vêm sendo utilizadas com 

propósitos específicos como divulgação de produtos e propaganda, realização de 

marketing, auxílio à educação, à empreendimentos e utilidades públicas. 

Em agosto de 2012, internautas americanos após presenciarem um tiroteio 

em Nova York, publicaram imagens do ocorrido em diversas redes sociais, fazendo 

uso desse espaço para divulgação de notícias antes mesmo que as grandes 

emissoras de televisão ou jornais chegassem ao local. Esse fato mostra que as 

pessoas estão vivendo em uma era em que elas fazem parte das notícias e não 

mais apenas recebem as informações talvez manipuladas pela mídia. 

No entanto, não se deve pensar nos movimentos realizados nas redes sociais 

como ameaças ao papel do jornalismo em nossa sociedade, para Recuero (2009) as 

redes sociais podem se relacionar com o jornalismo como fonte produtora de 

informação, ou seja, uma informação publicada na rede social se torna matéria 

jornalística, como ocorreu na reportagem publicada no site IG, produzida por Lígia 

Machado, relatando que informações equivocadas publicadas em redes sociais 

sobre a vacina contra a gripe H1N1, gerou insegurança na população que deixou de 

comparecer aos postos de saúde e tornou a campanha da vacinação mal sucedida. 

Neste caso percebemos a influência das redes sociais na formação de opinião e 
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comportamento das pessoas e como o movimento social na rede se tornou base 

para uma reportagem jornalística. 

Ainda para Racuero (2009) as redes sociais podem funcionar em relação ao 

jornalismo como filtros de informações, nesse caso, as informações apresentadas 

por reportagens jornalísticas ganham lugar nas redes sociais, como ocorre na rede 

social Twitter, quando seus usuários leem alguma reportagem e fazem comentários 

divulgando-a, expondo sua opinião, apoiando ou contrapondo-se a determinadas 

notícias. Foi o que ocorreu ao fim do primeiro turno das eleições 2012, após a mídia 

divulgar os resultados das eleições, internautas de todo o país começaram a 

divulgar a notícia nas redes sociais. 

Por último, Racuero (2009) declara que as redes sociais podem ser em 

relação ao jornalismo um espaço de reverberação de informações, o que significa 

que nesse espaço a informação divulgada pode gerar comentários, interação e 

discussão entre usuários das redes sociais. Essa característica das redes sociais 

está estritamente relacionada ao funcionamento das redes como filtro de 

informação, uma vez que como filtro de informação a notícia é lançada à rede e 

como reverberação essa notícia se transforma em discussão e contribui para 

exposição de ideias e formação de opinião. Ainda descrevendo a exposição de 

notícias sobre as eleições 2012, é possível observar que as informações publicadas 

pelos internautas sobre os resultados do primeiro turno sempre apareciam 

acompanhadas de comentários declarando agrado ou não com os resultados 

obtidos e assim estimulando outros usuários da rede a expor sua opinião. 

Percebemos que as redes sociais tem desenvolvido papel fundamental para a 

divulgação de informações e formação da opinião pública, sendo um grande veículo 

que mantem as pessoas, que cada vez mais, fazem uso dessa ferramenta, sempre 

atualizadas sobre acontecimentos mundiais. 

A popularidade do uso da internet e em específico das redes sociais 

despertou o interesse de empreendedores que identificaram nesse espaço um meio 

de divulgar seu produto, expandir seus negócios e estabelecer conexões com mais 

contatos, afinal, “as redes sociais na Internet podem ser muito maiores e mais 

amplas que as redes offline, com um potencial de informação que está presente 

nessas conexões” (RACUERO, 2009, não paginado). 

A comunicação em massa, por meio de rádio e televisão, permitiu que a 

propagandas de produtos de grandes marcas fossem divulgadas em escala nacional 
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e alguns produtos se tornassem mundialmente conhecidos, no entanto, esses tipos 

de anúncios atendiam apenas a um pequeno número de empreendedores, àqueles 

que já tinham consolidado sua empresa. Com a possibilidade do uso da internet e 

das redes sociais para realizar a divulgação de produtos, o marketing empresarial se 

tornou mais acessível e democrático. Empresas em desenvolvimento e 

microempresas por meio das redes podem divulgar seus serviços e produtos, 

investir na divulgação de sua imagem e assim consolidar sua marca e seus serviços 

no mercado. 

Esse é o caso da empresa de tecnologia Tron, que está no mercado há 18 

anos e passou a utilizar as redes sociais em 2004. Na rede Orkut começou a 

divulgar mensagens, enquetes, fóruns para informar e despertar a curiosidade dos 

clientes, o Facebook passou a ser utilizado para realização de fóruns e 

disponibilização de vídeos sobre a empresa, no Youtube possui seu canal de 

comunicação onde expõe vídeos institucionais ou que tratam de temas relacionados 

ao trabalho que a empresa desenvolve, no Flickr publica fotos de eventos e 

acontecimentos na empresa. Todo esse movimento nas redes sociais de uma 

empresa que iniciou suas atividades em uma garagem em Goiânia lhe rendeu um 

crescimento que permitiu a abertura de duas filiais.  

Há empresas que também vêm utilizando desse meio de comunicação, onde 

as pessoas expõem sua vida, para auxiliar no recrutamento de candidatos a vagas 

de emprego. Algumas grandes empresas já não divulgam mais em meios de 

comunicação em massa, como jornais, quando estão recrutando novos funcionários, 

vinculam suas vagas apenas a sites de busca de emprego ou canais próprios ou 

específicos nas redes sociais. 

Tornou-se comum, empresas terem em sua equipe de recursos humanos, 

pessoas especializadas em mídias sociais que têm a função de buscar nas redes 

sociais informações sobre candidatos que participam de seus processos seletivos, 

portanto, a reportagem publicada na revista Época Negócios, escrita por Andressa 

Basílio (2012), se torna muito útil a quem tem perfis registrados nas redes sociais e 

está em busca de emprego ou uma boa colocação no mercado de trabalho, pois 

nela há dicas de como deixar o perfil na rede social mais profissional. 

É possível observar que as redes sociais vêm sendo utilizadas 

democraticamente como um espaço para marketing empresarial assim como 

marketing pessoal e profissional. 
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A divulgação de informações nas redes sociais quando comparada com esse 

processo realizado pelas emissoras de televisão se apresenta ainda mais 

democrática quando analisamos as propagandas e campanhas eleitorais 2012. 

Muitos candidatos que não possuíam tanto tempo no horário político para apresentar 

suas propostas, recorreram às redes sociais. Esse caso foi apresentado pela 

campanha da candidata à prefeitura de São Paulo Soninha Francine, que além de 

possuir seu site organizado para a campanha, foi a candidata que mais apresentou 

suas propostas através de blogs e redes sociais como Youtube, Twitter e Facebook. 

As redes sociais têm se apresentado como um instrumento de comunicação 

utilizado por um grande número de pessoas e passou a ser usado também como 

recurso para organização de movimentos sociais. Os movimentos sociais 

encontrados nas redes vão além de apenas divulgação de propostas políticas ou 

manifestação de opinião de usuários desses espaços.  

No início de 2012, moradores de uma cidade mineira, indignados com a 

situação das vias públicas, se organizaram e como movimento de protesto, foram às 

ruas para pintar os buracos que encontraram nas vias da cidade, esse fato foi 

divulgado nas redes sociais e logo outras cidades do Brasil aderiram à manifestação 

e realizaram as demarcações dos buracos para alertar a administração pública 

sobre suas responsabilidades. 

Outra manifestação pública que ganhou força nas redes sociais foi o 

movimento a favor do veto do novo código florestal. Diversas instituições que 

defendem a preservação da fauna e flora brasileira se organizaram junto à 

população mundial, realizaram um abaixo assinado online e ainda instauraram a 

campanha na rede social #VetaTudoDilma, uma vez que para ser aprovado o novo 

código florestal, basta a sanção da Presidente Dilma Rousseff. 

Para Shelp (2009, não paginado) “Os sites de relacionamentos, como 

qualquer tecnologia, são neutros. São bons ou ruins dependendo do que se faz com 

eles.”, por isso, muitas nações, principalmente as que vivem em contexto de 

guerras, têm repensado com mais cautela sobre a capacidade das redes sociais de 

estimular manifestações populares. Tal aspecto causa certa preocupação a 

administração pública, uma vez que ela tem dificuldade em se defender de um 

inimigo oculto do mundo virtual.  Integrantes de facções, inimigos de países, 

terroristas ou mesmo criminosos podem estimular uma manifestação pública para 
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desestruturar a administração pública de um país e assim instaurar o caos em uma 

nação.  

O poder das redes sociais, as vantagens e perigos que elas oferecem, tem 

sido percebido depois dela desenvolver um papel significativo em acontecimentos 

históricos mundiais, como auxiliar na divulgação de notícias e na organização de 

movimentos populares a favor de tirar do poder o ditador da Tunísia, Zine Al-Abidine 

Ben Ali. O ditador estabeleceu a censura à mídia e proibiu o acesso a sites que 

cidadãos da Tunísia estavam utilizando pra divulgar vídeos, expressando sua revolta 

à violência que vinha ocorrendo no país, no entanto, Ben Ali não censurou o uso de 

redes sociais como o Facebook e foi por meio delas que as denúncias continuaram 

ocorrendo. Cidadãos da Tunísia publicavam vídeos, fotos e comentários sobre a 

situação do país, a imprensa, familiares e amigos dessas pessoas viam as 

publicações, compartilhavam e impossibilitavam que a censura de Ben Ali afetasse 

as informações que já estavam em rede mundial. Com o total descontrole das 

informações disseminadas pelo mundo, Ben Ali renunciou ao seu cargo, depois de 

permanecer 23 anos no poder. 

Pessoas de outros países seguiram os exemplos da Tunísia e se organizaram 

através das redes sociais para tirar do poder ditadores que estavam no poder tanto 

ou mais tempo que Ben Ali. 

Nesses casos, as redes sociais foram utilizadas por pessoas que buscavam 

melhorias das condições em que viviam, no entanto, a preocupação hoje é que 

pessoas com falsos bons propósitos utilizem das redes sociais para conseguir 

grandes mobilizações populares. 

Apesar das redes sociais terem assumindo diferentes funções na vida das 

pessoas, a função primordial dela sempre foi permitir que as pessoas continuassem 

se relacionando mesmo quando geograficamente não pudessem estar juntas. Nelas, 

há espaço para que duas ou mais pessoas conversem sobre diversos assuntos, 

como notícias da atualidade ou acontecimentos antigos, gostos, interesses, política, 

esporte, temas polêmicos, situações do cotidiano, enfim, tudo o que conversariam se 

estivessem frente a frente. 

Se por um lado há quem veja as redes sociais como um ambiente virtual no 

qual as pessoas não conseguem construir amizades sólidas, há quem a perceba 

como um meio pra fazer reviver aquela amizade que parecia já não existir mais com 
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pessoas que se afastaram fisicamente. Também há quem faça desse ambiente, o 

local para fazer novas amizades ou até mesmo encontrar um parceiro amoroso. 

O estudo “O Início, o Fim e o Meio Digital: Cobertura, Capacidades e 

Convergência” realizado pela Fundação Getúlio Vargas (2012) divulgou que uso da 

internet pela população brasileira está relacionado a “atividades mais frequentes 

associadas à comunicação (37,3%), lazer (29,6%), leitura de jornais e revistas e 

busca de informações (28,7%), educação e aprendizado (28,1%).” (FGV, 2012, p. 

57), tais resultados são obtidos devido ao grande crescimento das redes sociais, 

pois são nesses espaços que as pessoas estabelecem comunicação, participam de 

jogos em conjunto ou colaborativos, recebem e compartilham informações da 

atualidade e mais recentemente, estão vinculando os conteúdos escolares e o 

momento de estudo com as possibilidades que as redes sociais ofertam. 

“Estudantes mais velhos – jovens e adultos -, mais maduros, conseguem 

interagir, navegar e tirar vantagens das tecnologias mais sofisticadas e dos 

ambientes da internet” (KENSKI, 2007, p. 58), possuem habilidades para 

desenvolver estudos autônomos e buscar nas redes sociais informações que podem 

contribuir para a aquisição de novos conhecimentos, esse caso é comum entre 

pessoas que se preparam para concursos públicos. Essas pessoas buscam nas 

redes outras pessoas que têm o mesmo interesse em se preparar para o mesmo 

concurso, formam grupos de estudo para discutir e compartilhar arquivos e 

informações na rede, no entanto, especialistas em preparação para concursos 

públicos alertam sobre os cuidados que se deve ter quanto ao uso desse recurso 

para estudar, uma vez que é mais difícil de identificar a autoria das informações e 

sua credibilidade. Também orientam quanto ao foco que os estudantes, que 

escolhem usar as redes sociais para se prepararem, devem ter, pois nela também 

encontrarão diversas distrações, como amigos em chats com outros interesses, 

notícias e informações desconexas do objetivo de quem estão estudando, jogos e 

atualizações pessoais de amigos, afinal 

atualmente, de modo geral, a percepção que se tem sobre as redes 
sociais é um tanto negativa, já que são apontadas, apenas, como 
meios de distração, onde os estudantes estariam perdendo horas do 
seu dia, que poderiam estar sendo aproveitadas para estudar e 
aprender, navegando em páginas virtuais que não agregam nenhum 
valor à construção do conhecimento (FILHO et al., 2009, p. 2). 
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As redes sociais também são utilizadas para entretenimento, mas isso não 

significa que seja impossível se preparar para o concurso por meio dela, o fato de 

uma pessoa encontrar vários usuários que possuem o mesmo interesse que ela em 

compartilhar conhecimento, torna o estudo mais prazeroso e rico de informações. 

Medeiros e Ventura (2008) entendem que o trabalho em redes se tornou uma 

tendência que atende a necessidade das pessoas em compartilhar informações, se 

conectarem e se relacionarem. 

Antes da difusão das redes sociais, já existiam nos ambientes virtuais, salas 

de chat, fóruns e blogs que contribuíam ao processo de interação humana. Após a 

sua popularização, foram criadas comunidades virtuais com objetivo de contribuir ao 

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, (LLERA, 2007, p. Não paginada) 

“organizações sociais criadas por pessoas que compartilham metas, valores e 

práticas sobre a experiência da aprendizagem” através da internet. Essas 

organizações ficaram conhecidas como comunidades de aprendizagem e passaram 

a servir “como elementos que promovem e incentivam modificações significativas na 

educação básica” (SALGADO, 2000, p. 219). 

“A internet e suas diversas plataformas, incluindo as redes sociais são uma 

realidade social. Estão presentes no cotidiano de diversas sociedades e tendem a 

ser o principal meio de comunicação mediada” (SILVEIRA, 2009, p. 85), mas isso 

não significa que as relações pessoais devam deixar de ocorrer, para Levy (1999) o 

processo de relação entre o espaço físico e o virtual pode ocorrer por meio da 

analogia, substituição, assimilação ou articulação, sendo esta última, defendida pelo 

autor como a melhor atitude a ser usada nessa relação de espaços, pois ela sugere 

que a interação entre “dois espaços qualitativamente muito diferentes, o do território 

e o da inteligência coletiva” (LEVY, 1999, p. 194) permita alterar “a lentidão, a 

inércia, a rigidez indelével do território por sua exposição em tempo real no 

ciberespaço” (LEVY, 1999, p. 195). Reafirmando a ideia de Medeiros e Ventura 

(2008) de que as relações física e virtual se completam e não uma substitui a outra. 

O uso das redes sociais a favor dos estudos não se restringe apenas aos 

adultos em estudos autônomos, crianças e adolescentes também fazem uso deste 

recurso, sendo que nesta faixa etária esse processo ocorre através da 

intermediação da escola, em específico, de professores que se sentem seguros em 

fazer uso dessa ferramenta para trabalhar os conteúdos escolares. Como é o caso 

do professor de Português Tiago Calles, citado no site da revista Veja pelo trabalho 
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que vem desenvolvendo com os alunos por meio da rede social Twitter. Os alunos 

são convidados a elaborar sínteses textuais coesas utilizando apenas 140 

caracteres para expressar as ideias, são realizados até campeonatos entre eles e 

vence que utilizar menos caracteres para elaborar a síntese. “As tecnologias devem 

funcionar como estímulo permanente à criação e à produção e não apenas meras 

ferramentas aprisionadas nas grades da escola, sejam as dos portões dos 

laboratórios de informática ou a dos currículos” (PRETTO, 2010, p. 23). 

Quando o professor utiliza das redes sociais no processo de ensino e 

aprendizagem, ele assume o papel que muitos estudiosos da educação, antes 

mesmo da criação das redes sociais, já descreveram como função do professor, o 

papel de mediador, enquanto o aluno assume um papel ativo que promove sua 

autonomia e o protagonismo, enfim, “[...], as redes desenvolvem pessoas por meio 

de um processo acumulativo, que envolve reflexão e ação e, consequentemente, 

aprendizagem” (KISIL; SCHLITHLER, 2008, p.26). 

O uso das redes sociais no ambiente escolar já ocorre naturalmente em 

países como Japão e Inglaterra, no entanto, ainda não é uma realidade que permeia 

as escolas brasileiras. As poucas escolas que fazem uso desse recurso, geralmente, 

são instituições de ensino particulares e que ainda possuem dificuldade em dar uma 

função pedagógica a esses ambientes. Muitas vezes, utilizam desse espaço virtual 

apenas para informar os pais e mantê-los atualizados quanto aos acontecimentos 

escolares. 

“Temos, nas redes digitais, a ampliação das possibilidades de os indivíduos 

se articularem fora dos esquemas tradicionais de organização” (SILVEIRA, 2009, p. 

84) e assim contribuírem à construção do conhecimento de modo colaborativo, por 

meio de discussões, pesquisas, publicação de links e compartilhamentos de 

arquivos como vídeos, imagens ou textos. 

É nítido que os jovens voltaram a escrever e a aumentar o 

compartilhamento de bens simbólicos. Obviamente, as ferramentas 

tecnológicas não criam a participação, mas são construídas 

exatamente porque um conjunto crescente de cidadãos está disposto 

a discutir e a participar do debate sobre diversos assuntos [...] Nunca 

cidadãos comuns produziram tanto conteúdo comunicacional [...], 

como ocorreu a partir do advento da comunicação em redes digitais 

distribuídas (SILVEIRA, 2009, p. 82). 
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“As redes estão fundadas numa concepção de colaboração quando as 

possibilidades são estabelecidas pela compreensão na qual cada um detém uma 

parcela do conhecimento” (EGLER, 2007, p. 32). Professores e alunos possuem a 

oportunidade de apresentarem democrática e igualitariamente seu conhecimento e 

assim todos adquirem novos saberes, afinal “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(FREIRE, 1996, p. 47). 

 

 

2.3 REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO 

 

 

Antes de compreender como e por que as redes sociais podem ajudar na 

educação, precisamos compreender como ocorreu a chegada dos computadores no 

ambiente escolar. 

No Brasil, o uso de computadores no ensino, começou a ser inserido nas 

Universidades na década de 70. A princípio eram computadores muito grandes que 

ocupavam salas inteiras e eram utilizados como instrumentos para armazenar 

arquivos. No final da mesma década, passaram a fazer parte dos ambientes 

escolares, quando já eram bem menores (CARNEIRO, 2012). 

Os primeiros computadores nas escolas começaram a ser usados apenas nos 

serviços administrativos, mesmo já havendo “diversas iniciativas sobre o uso da 

informática na educação, no Brasil” (VALENTE, 1999, p.7). 

A partir da década de 80, várias pesquisas foram realizadas e programas 

governamentais foram criados, pensando no uso de computadores nas escolas 

públicas brasileiras. Esses programas preocupavam-se não apenas com a inserção 

dos computadores nas escolas, mas também no preparo dos profissionais, em 

específico, dos professores, para lidar com as tecnologias que começavam a fazer 

parte da sociedade brasileira. 

O avanço tecnológico que tivemos nas últimas décadas, caracterizado pelo 

aumento dos domicílios com acesso a computadores pessoais ou mesmo com 

acesso à rede mundial de computadores, faz com que repensemos a função da 
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escola e a percebamos como um local não mais apenas de formação, mas também 

de informação, que deve apresentar os conteúdos curriculares vinculados às 

informações cotidianas, tanto em relação às experiências sociais dos alunos em sua 

comunidade, quanto aos acontecimentos marcantes em caráter mundial. 

No entanto, quando as novas tecnologias chegaram às escolas, foram 

tratadas como conteúdos extracurriculares, totalmente desconexos dos conteúdos 

curriculares. Algumas escolas da rede particular passaram a realizar seu marketing e 

se promoverem através da oferta de aulas de informática como conteúdos 

extracurriculares, assim como ofereciam aulas de ballet ou judô. 

Foram anos de muitas pesquisas que contribuíram à mudança de perspectiva 

dos profissionais da área da educação e de responsáveis por instituições 

educacionais sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no 

ambiente escolar. 

A concepção pode ter mudado, mas a prática pedagógica em muitas escolas, 

principalmente, na rede pública, não evoluiu muito. Hoje, os professores tem a 

noção de que os indivíduos da sociedade estão mais “conectados” entre si. 

Pesquisas mostram que apenas na região sudeste do Brasil, em 2010, quase 40% 

dos domicílios brasileiros possuíam computadores conectados à internet (IBGE, 

2012). Itens como notícias, reportagens, informações cotidianas e inclusive dados 

técnicos, específicos de áreas como engenharia e saúde já estavam mais acessíveis 

à sociedade através da rede mundial de informação. Tal acessibilidade modifica a 

sociedade, seu modo de pensar, a forma como aceita novas informações e a 

realidade como um todo, exigindo das instituições responsáveis pela formação de 

cidadãos, um maior compromisso em trabalhar de acordo com o novo contexto 

social já estabelecido pela era da informação. É necessário que tais instituições 

percebam que os alunos da atualidade já nasceram nessa era, muitos deles passam 

horas na frente do computador, conectados à internet, nas redes sociais, jogando, 

conversando com pessoas “na rede” e possuem muitos conhecimentos relacionados 

à tecnologia. 

À frente de tantas habilidades que o indivíduo da era tecnológica possui, está 

a de administrar várias informações ao mesmo. O aluno atualmente não depende de 

materiais estáticos, de livros paradidáticos ou mesmo do conhecimento apenas do 

professor em sala de aula, todos esses fatores podem ser combinados às 

informações que o aluno é capaz de coletar em algum tempo de uso da internet, 
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consolidando assim um saber próprio, construído da contraposição de experiências 

sociais, escolares e individuais. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000), 

incluir o uso das novas tecnologias da comunicação e da informação como apoio à 

metodologia de ensino, é função da escola, uma vez que essas tecnologias fazem 

parte do cotidiano dos alunos. A inclusão da tecnologia no espaço escolar já vem 

ocorrendo nas escolas do Brasil, porém, muitos profissionais da educação, ainda 

possuem dificuldades em relacionar o uso da tecnologia ao processo de 

desenvolvimento dos conteúdos escolares e por isso evitam seu uso ou tornam a ida 

ao laboratório de informática, um momento de laissez faire. 

O processo de inclusão das tecnologias no cotidiano escolar deve o ocorrer 

apenas quando todos os membros que contribuem para o bom funcionamento da 

escola estejam preparados. Isso significa que pais, alunos, gestão escolar, 

administração pública e professores devem estar cientes de qual o seu papel nesse 

processo e como deve funcionar o uso da tecnologia na escola. 

A administração pública deve analisar quais condições vêm oferecendo para 

o uso da tecnologia na educação, que tipo de tecnologia ela tem ofertado, quais 

projetos são realizados para que as tecnologias presentes nas escolas evoluam na 

mesma velocidade que as atualizações tecnológicas mundiais, quais incentivos e 

condições são ofertadas para a formação dos professores, repensar se a definição 

de professores exclusivos em laboratórios de informática realmente contribui para 

interdisciplinaridade entre conteúdos e tecnologias. 

Quando pensamos na administração realizada pela gestão escolar, esta tem 

que se mobilizar para informar e cobrar da administração pública as atualizações 

tecnológicas que sua unidade escolar necessita, assim como favorecer espaços 

para formação docente, prever em seu projeto pedagógico o uso da tecnologia em 

consonância com o desenvolvimento dos conteúdos escolares, cobrar de seus 

professores que essa determinação seja cumprida, estimular e facilitar o acesso à 

tecnologia disponível na escola aos professores e alunos. 

Os professores, que muitas vezes usam a tecnologia no seu cotidiano, nos 

momentos de descanso e lazer e não sabe usar o conhecimento prático que possui 

da tecnologia para aprimorar seu trabalho em sala de aula, precisa de programas de 

aperfeiçoamento que preveem um momento para a sua formação. Para Valente 

(1999, p. 9): 
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Não se trata de criar condições para o professor simplesmente 
dominar o computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a 
desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o 
computador pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo.  

 

O aluno é a parte mais interessada no uso da tecnologia no ambiente escolar, 

mas nem sempre esse interesse leva o aluno a estabelecer relação entre a 

tecnologia e o estudo dos conteúdos das diferentes disciplinas. Muitos veem o 

mundo digital como entretenimento e que mesmo na escola vão continuar utilizando 

o acesso à internet do mesmo modo que utilizam em casa, tal pensamento, mostra o 

quanto os alunos também não estão preparados para receber uma nova escola, que 

leva em consideração a realidade social em que seus membros estão inseridos e 

permita que as condições sociais dos alunos sejam reproduzidas dentro da escola. 

Nesse ponto, mais uma vez, o professor entra com a sua função de orientador 

e mediador, que prepara o aluno para conviver na nova escola, transformada pelas 

evoluções tecnológicas e sociais. O aluno precisa conhecer e desenvolver princípios 

éticos necessários para o convívio em sociedade no estabelecimento de relações 

pessoais diretas ou por meio da tecnologia, conhecendo os direitos e deveres, o 

respeito e as responsabilidades que precisa assumir quando lida com outras 

pessoas ou quando usa a tecnologia, seja dentro ou fora do ambiente escolar. Isso 

faz parte da formação de cidadãos para atuar na sociedade. 

A família também tem um importante papel na formação cidadã das crianças 

e jovens, cabe a ela orientá-los quanto aos comportamentos aceitáveis na sociedade 

em que vivem, assim como garantir acesso a conteúdos de qualidade e significativos 

à formação do indivíduo, não permitindo que ele fique exposto a conteúdos 

impróprios a sua idade e que agridam seu momento de infância. 

Portanto, para uso e inclusão da tecnologia no ambiente escolar, todos os 

interessados e participantes desse processo devem estar bem informados, 

orientados e conscientes das suas responsabilidades, para usar os recursos 

oferecidos pela modernidade de modo que haja resultados positivos. Tais recursos, 

que atualmente são uma das mais abrangentes tecnologias que vem envolvendo a 

sociedade, seguindo em constante crescimento, são as redes sociais virtuais. Essa 

tecnologia vem reunindo pessoas em função de diversos movimentos e propósitos 

nas linhas de entretenimento, lazer, informação e porque não na educação?              
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Para Schlithler (2008, p. 2), “as redes sociais [...] são um espaço privilegiado 

de aprendizagem, porque suas propriedades inovadoras nos levam a rever nossos 

modelos mentais [...]”, também contribuem à interação entre pessoas e permitem 

que estas construam o conhecimento de modo colaborativo, muito além que isso, as 

redes sociais cada vez mais investem em novos recursos e ferramentas tecnológicas 

para oferecer aos seus usuários, muitos desses novos recursos desafiam o 

raciocínio dos integrantes da rede, levando-os ao desenvolvimento do raciocínio 

lógico, organização do pensamento, criação de estratégias e resolução de 

problemas com mais facilidade. 

Além disso, as redes sociais possuem conceitos e ferramentas que podem 

contribuir à aprendizagem dos alunos, pois para constituir a sua rede social, o jovem 

é levado a analisar o cenário do qual fará parte, planejar como participará desse 

ambiente, em quais ações e conteúdos irá publicar em sua rede. Enfim, pensar com 

criticidade a respeito de suas ações em relação aos conteúdos disponibilizados na 

rede (SCHLITHLER, 2008). 

A rede social não deve ser usada apenas como instrumento de ensino do 

professor, onde o aluno apenas estuda ou aprende algum conteúdo previamente 

planejado e disponibilizado, ela deve funcionar como um auxílio ao processo de 

construção conhecimento, no qual o aluno se torne protagonista, agente ativo na 

elaboração de novos conhecimentos, por meio de interações pessoais, troca de 

informações, construção colaborativa de conhecimento, organização e disseminação 

de informações, afinal, as redes sociais “são um elemento forte e contundente da 

atual cultura contemporânea. [...] assim como as clássicas instituições, como a 

escola, também favorecem a interação e a constituição de conhecimentos e valores” 

(SANTANA, 2012, não paginado). 

Enfim, as redes sociais devem ser repensadas para fazer parte do contexto 

escolar, uma vez que possibilitam a troca de informações e as interações pessoais, 

o que “ocasiona mudanças estruturais [...] do conhecimento, quanto mais informação 

trocamos com o ambiente que nos cerca, com os atores da nossa rede, maior será 

nossa bagagem de conhecimento” (ALCARÁ; DI CHIARA; TOMAÉL, 2005, p. 95). 

Para Carneiro (2010, p. 30) espera-se que o professor atue como mediador e 

organizador “Diante da infinidade de informações disponíveis na web, [...] ajudando 

a filtrar e compreender o que está lá fora, [...] não só ensine, como também estimule 
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os alunos a se tornarem eles próprios pesquisadores”, assim como colaboradores 

em comunidades de aprendizagem. 

“A formação de “comunidades de aprendizagem”, em que se desenvolvem os 

princípios do ensino colaborativo, em equipe, é um dos principais pontos de 

alteração na dinâmica da escola” (KENSKI, 2007, p. 126), desde as teorias de 

Vygotsky, que surgiram muito antes dos avanços tecnológicos e do conceito de 

comunidades de aprendizagem já declaravam a importância da interação humana 

para a construção do conhecimento. Sua teoria sobre a Zona de Desenvolvimento 

Proximal já explicava sobre a importância da mediação do outro para a construção 

do conhecimento e já sugeria o estabelecimento dessa relação de trabalho em 

conjunto dentro do ambiente escolar. 

Algumas escolas no Brasil já incluem em suas metodologias de ensino e no 

processo de informar os alunos e pais sobre datas importantes o uso da tecnologia, 

em especial, o auxílio das redes sociais virtuais. Segundo a reportagem publicada 

pela revista Veja (2009), algumas escolas fazem uso simples de redes sociais para 

divulgar calendário escolar, publicar avisos aos pais, exercícios e conteúdos das 

aulas. Mas Simão Marinho, assessor pedagógico do programa Um Computador por 

Aluno, em entrevista à mesma revista, Veja (2010), faz uma alerta para que os 

professores não utilizem do espaço virtual com a finalidade de reprisar os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, mas sim expandi-los e ainda sugere que a 

oportunidade de utilizar um espaço fora do ambiente escolar deve ser usada para 

realizar discussões a cerca de temas da atualidade, informativos relevantes ao 

processo de formação cultural e intelectual dos alunos, dialogar sobre assuntos 

relacionados a vestibulares, dificuldades na escolha da carreira profissional ou sobre 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

As redes sociais podem abordar temas e conteúdos interdisciplinares como 

acima citados ou ainda serem utilizadas para trabalhar conteúdos específicos a uma 

disciplina do currículo escolar. Sejam conteúdos disciplinares, transdisciplinares ou 

multidisciplinares, o mais importante é que estejam sempre relacionados ao contexto 

social dos alunos, exijam a sua participação ativa, a interação com o assunto 

abordado e com os demais participantes da rede de aprendizagem, afinal, segundo 

as teorias de Vygotsky, para o processo de aprendizagem ocorrer, é indispensável a 

interação do indivíduo com seus semelhantes, seja em ambientes de ensino formal 

ou não (DANTAS; LA TAILLE; OLIVEIRA, 1992).   
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É com auxílio da formação escolar que o aluno irá desenvolver suas 

capacidades cognitivas e apreciativas que possibilitam a compreensão e a 

intervenção nos fenômenos sociais e culturais, como as redes sociais, hoje muito 

utilizadas por jovens (PCN, 1997). 

Aliada ao planejamento e definições de propostas realizadas pelos 

professores, a tecnologia e o uso das redes sociais na educação, podem apresentar 

resultados positivos ao processo de aprendizagem. Pechi (2011) relata algumas 

práticas que o professor pode adotar no uso das redes sociais, que podem contribuir 

e complementar as aulas ministradas na escola, tais práticas consistem em mediar 

grupos de estudos na rede, discutir dúvidas, levantar assuntos de interesse dos 

alunos de acordo com o conteúdo curricular para tratar nas aulas presenciais, 

compartilhar e incentivar os alunos a também publicarem links que podem contribuir 

para os estudos, divulgar conteúdos extras para os alunos (materiais multimídias, 

arquivo de jornais, revistas, vídeos, música, trecho de filmes ou peças de teatro), 

promover discussões de assuntos da atualidade, elaborar um calendário de eventos, 

organizar um chat para tirar dúvidas assim como professores e alunos podem 

elaborar objetos de aprendizagem na rede. “Esses objetos nada mais são do que 

porções de conteúdos trabalhados didaticamente em ambiente digital [...] e que 

podem ser utilizadas para ensinar um mesmo assunto em diferentes disciplinas e 

cursos [...]” (KENSKI, 2007, p. 123). 

Muitas vezes, as diferentes tecnologias são tratadas “como soluções 

milagrosas para resolver os problemas educacionais [...], mas nem de longe, 

sozinhas, conseguem resolver os desafios educacionais existentes” (KENSKI, 2007, 

p. 57). Por isso, é fundamental que o professor que planeja usar a tecnologia a favor 

da educação, tenha consciência que a tecnologia por si só não trará mudanças, a 

tecnologia é um recurso para ser utilizado junto com outras práticas pedagógicas, 

ainda considerando que como a Kenski (2007, p. 57), “[...] Cada tecnologia tem a 

sua especificidade e precisa ser compreendida como um componente adequado no 

processo educativo”, [...]“o uso de redes sociais na educação depende, sim, de um 

planejamento pedagógico consistente” (RAMAL, 2012, não paginada). 
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3 BREVE DESCRIÇÃO SOBRE A REDE SOCIAL EVA 

 

 

A rede social EVA (Espaço virtual de aprendizagem) será destinada aos alunos 

de instituições educacionais de ensino fundamental II e Médio. É necessário que 

todos da comunidade escolar (administradores, professores, alunos e família) 

estejam preparados para lidar com as mudanças escolares que o uso da tecnologia 

na educação pode gerar (VALENTE, 1999). 

 Tem por objetivo ofertar aos alunos um espaço seguro para interação pessoal 

e ao mesmo tempo em que os estimulem a participar de um processo de construção 

do conhecimento de modo colaborativo, onde o ensino não é centralizado no 

professor, pois 

Reunidos nas redes em grupos [...], os jovens da geração digital 
também aprendem entre si, em articulações múltiplas ou grupos 
organizados, nos quais se encontram on-line regularmente, ainda 
que estejam em locais diferentes da cidade, do país e do mundo 
(KENSKI, 2007, p. 50). 

 

Essa rede social terá a função de auxiliar a interação entre alunos e 

professores como uma ferramenta pedagógica que contribua para a formação dos 

alunos nos aspectos pessoais, educacionais, ético por meio de uma representação 

de seu contexto social e amplie a visão do professor sobre as vivências e 

experiências que compõem a realidade social em que a escola e seus discentes 

estão inseridos, levando-o a reflexão de sua prática pedagógica, analisando se a 

sua atuação e tratamento dos conteúdos escolares vem considerando tais 

informações do ambiente em que leciona e sobre as pessoas que compõem ele. 

Pois para Figueiredo (2002), a escola possui o desafio de propiciar um processo de 

ensino e aprendizagem por meio de comunidades que considerem o contexto em 

que seus alunos estão inseridos, favorecendo a aprendizagem tanto individual 

quanto coletiva. 

Para torná-la atraente e mais parecida com as redes sociais públicas que os 

alunos costumam utilizar, serão disponibilizados alguns aplicativos divididos em 

duas sessões. Na primeira, o aluno poderá publicar informações pessoais, vídeos, 

imagens, produções próprias, sendo que tudo deve estar relacionado com temas 

educacionais, além de organizar sua lista de amigos, sendo essa sua sessão 

individual. 
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Já na segunda sessão, a coletiva, estarão disponíveis espaços para ações 

colaborativas, como locais para galeria de fotos de eventos da escola, agenda 

coletiva, ambiente de compartilhamento de documentos, áudio, vídeos e links, sala 

de jogos e desafios, estante virtual, fórum de discussões mediadas e 

questionamentos. 

No primeiro acesso, os usuários deverão completar as informações já 

disponíveis na rede social EVA, as quais foram inseridas anteriormente pelas 

secretarias municipais de educação responsáveis pelo cadastramento de todas as 

unidades educacionais de Ensino Fundamental II e Médio sob sua administração e 

supervisão. O fato de as secretarias já terem cadastrado as escolas, não torna a 

adesão à rede social obrigatória às instituições de ensino. 

Enquanto completam as informações básicas de acesso, o aluno criará seu 

login e senha que serão suas credenciais para o acesso à EVA. Ao acessarem a 

rede, terão a oportunidade de explorar os aplicativos e editar seu perfil com 

informações pessoais complementares. 

Os dados de alunos e professores informados para cadastro na rede social 

serão armazenados de forma segura e com acesso restrito aos demais participantes 

da rede, bem como serão para exclusivo uso da rede social e não serão divulgados 

na internet e nem a parceiros e patrocinadores do site. 

Todos os aplicativos apresentados na rede social EVA serão disponibilizados 

para acesso por meio de tecnologias móveis como celulares, até mesmo porque os 

avanços tecnológicos não correspondem apenas aos computadores. A evolução de 

tecnologia digital para celulares ocorreu tanto ou mais rápido que as tecnologias 

relacionadas à informática. E para que o uso da rede social esteja em acordo com 

as perspectivas governamentais, se faz necessário a adequação da EVA para 

funcionar em dispositivos móveis que já são idealizados para fazer parte da 

realidade das escolas públicas brasileiras. 

 Os serviços disponíveis nessa rede estarão sob o efeito da legislação vigente 

no país para uso de recursos digitais, pautando a existência e o conteúdo dos 

termos de uso para aceitação pelos usuários, definindo regras para a 

disponibilização das informações dos usuários, bem como a politica de privacidade 

da rede para protegê-las. 
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3.1 EVA E O ALUNO 

 

 

Como todo ambiente em que pessoas frequentam possui regras 

determinando os direito e deveres de cada um para melhor funcionamento do local, 

nas redes sociais não seria diferente, afinal nelas há o acesso de muitos usuários e 

normas são necessárias para melhor convivência em um espaço compartilhado, 

portanto, alguns direitos e deveres dos alunos no uso a rede social EVA foram 

elencados a seguir. 

 

 

3.1.1 Dos direitos dos alunos 

 

 

I. Cadastrar-se como usuário quando sua escola aderir ao uso da rede social 

EVA; 

II. Acesso 24h a rede virtual, todos os dias da semana e feriados; 

III.  Construir um perfil pessoal com as próprias características; 

IV. Editar o próprio perfil e alterar a própria imagem; 

V. Expor e compartilhar produções pessoais, imagens, vídeos, áudios e links, 

sempre de cunho educacional, relacionados aos conteúdos escolares e ao 

ambiente escolar; 

VI. Acesso aos conteúdos compartilhados por outros alunos ou professores; 

VII. Acesso às informações dispostas no calendário coletivo, bem como a 

possibilidade de comentar na agenda dos eventos existentes; 

VIII. Participar de fóruns de discussão, expondo seu conhecimento, suas dúvidas, 

sugestões e opiniões; 

IX. Acessar o acervo de livros indicados para pesquisa, bem como sugerir 

biografia do próprio conhecimento; 

X. Participar de produções coletivas e colaborativas de conteúdo e conhecimento, 

podendo se retirar a qualquer tempo delas; 

XI. Requerer autoria de produções publicadas na rede social, mediante 

comprovação de autoria; 



39 
 

XII. Contestar a publicação de comentários ou documentos por outros alunos 

quando se sentir agredido pelos conteúdos expostos. 

 

 

3.1.2 Dos deveres do aluno 

 

 

I. Ler as cláusulas do termo de adesão antes de efetuar o cadastro; 

II. Realizar o cadastro comprometendo-se com a veracidade das 

informações; 

III. Garantir a segurança e o cuidado com o login e senha, pois a rede social 

não se responsabiliza por acessos e modificações realizadas no perfil por 

terceiros que tiverem acesso à senha pessoal do aluno; 

IV. Acessar a rede social quando solicitado pelos professores; 

V. Construir um perfil pessoal com as próprias características, não fazendo 

uso de conteúdos que expressem violência, preconceito, apologia a 

drogas ou de conteúdos impróprios; 

VI. Não expor conteúdos que não tenham relação educacional ou com o 

contexto escolar; 

VII. Não fazer uso de imagens, conteúdos midiáticos ou textuais sem atribuir o 

crédito ao autor; 

VIII. Realizar anotações na agenda escolar coletiva apenas com informações 

relacionadas ao contexto escolar, comprometendo-se com sua 

veracidade; 

IX. Não utilizar termos agressivos ou que expressem algum tipo de 

preconceito, bem como também apologia à drogas ou conteúdos 

impróprios nos fóruns de discussão ou em qualquer outro espaço da rede 

em que deseja expor sua opinião; 

X. Preservar o acervo literário, buscando fornecer informações precisas e 

verídicas sobre os livros sugeridos; 

XI. Quando participar das produções coletivas e colaborativas de conteúdo e 

conhecimento, respeitar a opinião de terceiros e sempre manter uma 

relação pacífica com os outros integrantes; 
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XII. Se informar sobre os regulamentos que norteiam a atuação do professor 

na rede social em relação aos comportamentos dos alunos. 

 

 

3.2 EVA E O PROFESSOR 

 

 

 Assim como os alunos, professores também têm seus direitos e deveres 

perante o uso da rede social EVA, uma vez que além de serem usuários, eles 

também possuem função de mediador quando escolhem fazer uso da EVA para 

trabalhar seus conteúdos curriculares. Portanto, suas ações devem ser 

regulamentadas para fazer o melhor uso do espaço disponível para o tratamento de 

temas educacionais. 

 

 

3.2.1 Dos direitos do professor 

 

 

I. Cadastrar-se como usuário docente quando sua escola aderir ao uso da rede 

social EVA; 

II. Acessar a lista de usuários discentes que participam da rede social 

III. Acesso 24h a rede virtual, todos os dias da semana e feriados; 

IV.  Construir um perfil pessoal com as próprias características; 

V. Editar o próprio perfil e alterar a própria imagem; 

VI. Expor e compartilhar produções pessoais, imagens, vídeos, áudio e links, 

sempre de cunho educacional, relacionados aos conteúdos escolares e ao 

ambiente escolar, bem como atividades, tarefas e propostas de trabalho a 

serem realizadas pelos alunos; 

VII. Acesso aos conteúdos compartilhados por outros alunos ou professores; 

VIII. Acesso às informações dispostas no calendário coletivo, bem como a 

possibilidade de registar na agenda futuros eventos; 

IX. Participar de fóruns de discussão, como mediador, expondo seu conhecimento, 

suas sugestões e opiniões; 
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X. Acessar o acervo de livros indicados como fonte de pesquisa, bem como 

sugerir biografia do próprio conhecimento; 

XI. Estimular, criar e participar de produções coletivas e colaborativas de conteúdo 

e conhecimento como mediador ou usuário em conjunto com outros 

professores; 

XII. Requerer autoria de produções publicadas na rede social, mediante 

comprovação de autoria; 

XIII. Contestar a publicação de comentários ou documentos por alunos ou 

professores quando se sentir agredido pelos conteúdos expostos. 

 

 

3.2.2 Dos deveres do professor 

 

 

I. Ler as cláusulas do termo de adesão antes de efetuar o cadastro pessoal; 

II. Realizar o cadastro comprometendo-se com a veracidade das 

informações pessoais; 

III. Garantir a segurança e o cuidado com o login e senha, pois a rede social 

não se responsabiliza por acessos e modificações realizadas no perfil por 

terceiros que tiverem acesso à senha pessoal do professor; 

IV. Construir um perfil pessoal com as próprias características, não fazendo 

uso de conteúdos que expressem violência, preconceito, apologia às 

drogas ou de conteúdos impróprios; 

V. Não expor conteúdos que não tenham relação educacional ou com o 

contexto escolar; 

VI. Não fazer uso de imagens, conteúdos midiáticos ou textuais sem atribuir o 

crédito ao autor; 

VII. Verificar o relatório de frequência e participação dos alunos na rede; 

VIII. Realizar anotações na agenda escolar coletiva apenas com informações 

relacionadas ao contexto escolar, comprometendo-se com sua 

veracidade; 

IX. Não utilizar termos agressivos ou que expresse algum tipo de 

preconceito, bem como também apologia às drogas ou conteúdos 
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impróprios nos fóruns de discussão ou em qualquer outro espaço da rede 

em que deseja expor sua opinião; 

X. Preservar o acervo literário, buscando fornecer informações precisas e 

verídicas sobre os livros sugeridos; 

XI. Quando participar das produções coletivas e colaborativas de conteúdo e 

conhecimento, respeitar a opinião de terceiros e sempre atuar de modo 

que mantenha uma relação pacífica entre os integrantes; 

XII. Deliberar punições quanto aos comportamentos agressivos, que incitem a 

violência, façam apologia às drogas, expressem preconceitos ou 

exponham conteúdos impróprios por parte dos alunos na rede social; 

XIII. Deliberar sobre atos que expressem falsa identidade ideológica, plágio, 

apropriação e uso indevidos de produções e conteúdos; 

XIV. Se informar sobre os regulamentos que norteiam as ações dos alunos na 

rede social; 
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4 DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

4.1 UMA EXPERIÊNCIA EXPOSITIVA 

 

 

No dia vinte e sete de setembro de dois mil e doze, por volta das dezesseis 

horas, em uma escola localizada na periferia de São Paulo, o professor de história 

começou a sua aula junto a turma de 5ª série do ensino fundamental II, atualmente 

conhecida como 6º ano do ensino fundamental. 

O professor explicou aos alunos que iria expor na lousa um gráfico sobre a 

organização da republica romana e que todos deviriam transcrevê-lo no caderno. 

Durante a reprodução do gráfico, baseando-se em um livro didático, o 

professor teve que parar diversas vezes para administrar os conflitos entre os alunos 

que aconteciam dentro da sala. 

Algumas das palavras escritas pelo professor eram termos distantes da 

linguagem do público alvo, dificultando a compreensão das informações, por esse 

motivo, o professor também era interrompido para tirar dúvidas sobre o que estava 

escrito na lousa. 

Devido ao tamanho do gráfico, o professor precisou dividir as informações, 

interrompendo o seu fluxo. Essa divisão gerou dúvidas aos alunos sobre a que se 

referiam determinadas informações e o professor necessitou fazer observações 

verbais sobre essas divisões. 

 Ainda dividindo as informações, o espaço disponível na lousa para a 

reprodução total do gráfico não foi suficiente, o professor teve que aguardar os 

alunos terminarem de transcrever para apagar o que estava disposto na lousa e 

continuar a reprodução. 

Como a aula durou em média quarenta e cinco minutos, não foi possível 

concluir o gráfico e explicar o conteúdo nele exposto. 

Às dezesseis horas e quarenta minutos, o professor começou a carimbar o 

caderno dos alunos que haviam terminado de transcrever o gráfico da lousa, 

aparentemente, ato comum nas aulas com o objetivo de controlar quem participou 
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da aula e exerceu a tarefa passada pelo professor, no caso desta aula, transcrever o 

conteúdo exposto na lousa, no caderno. 

 

 

4.2 UMA ANÁLISE SOBRE A EXPERIÊNCIA EXPOSITIVA 

 

 

Seja para ministrar a aula de história ou de qualquer outra disciplina, 

podemos considerar a praticidade que a tecnologia traz tanto para o professor 

quanto aos alunos quando analisamos a situação em que se encontram. O tempo 

em que o professor poderia estar realizando uma pesquisa conjunta, discutindo 

sobre o conteúdo a ser estudado e atendendo a expectativa de construção de 

conhecimento colaborativamente, ele passa transcrevendo informações na lousa 

para que os alunos apenas reproduzam no caderno e estabelecendo à relação 

educacional chamada por Paulo Freire (1996) como educação bancária, na qual o 

professor tenta depositar no aluno seu conhecimento enquanto o mesmo recebe as 

informações passivamente. 

Outra contribuição significativa que a tecnologia pode trazer ao ambiente 

escolar se observa na acessibilidade e variedade de referenciais teóricos, entre 

livros digitais, artigos acadêmicos, publicação de periódicos e conteúdo multimídia, 

disponíveis na internet tanto para professores como alunos. Deste modo, todos os 

participantes do processo educacional podem ter acesso às informações disponíveis 

e analisá-las conforme suas experiências, deixando de utilizar o livro didático como 

única referência do conteúdo a ser estudado. 

Durante a formação escolar são apresentados aos alunos novos termos, 

novas experiências e novos conteúdos que contribuem ao processo de aquisição de 

conhecimento e ampliação do vocabulário, portanto, diante de alguns assuntos o 

professor precisa além de explicar aos alunos o conteúdo a ser estudado, fazer 

adendos durante a explicação para definir esses novos termos apresentados em 

determinados estudos, tal tarefa, teria como facilitador o uso da tecnologia, 

possibilitando ao aluno a autonomia na ampliação e apropriação desse vocabulário 

tornando ele um membro ativo na construção desse conhecimento. 

Outro obstáculo encontrado pelo professor de historia, que participou da 

pesquisa de campo citada na sessão anterior, foi a limitação de espaço físico e de 
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recursos para a disposição do conteúdo a ser estudado. Essa situação seria tratada 

mais facilmente com o apoio tecnológico, ainda que não fosse muito atualizado, 

como o uso de um retroprojetor, seria mais eficiente do que o uso dos materiais 

convencionais. 

Analisando a potencialidade que as novas tecnologias possuem, em relação à 

aula assistida, observa-se que há a possibilidade de trabalhar com recursos diversos 

para apresentar o gráfico representado pelo professor como o uso de imagens 

realizando edições, ampliações e reduções delas, conteúdo multimídia com 

animações, não havendo a necessidade de um espaço físico especifico para a 

reprodução e a segmentação dos conteúdos a serem apresentados. 

Na pesquisa de campo realizada foi possível observar que a intenção do 

professor era primeiramente transcrever todo o conteúdo para os alunos e em 

seguida explicar as informações expostas, contudo, mesmo que houvesse o tempo 

necessário para que a explicação fosse feita, ainda assim haveria a ausência da 

prática levando em consideração a teoria de Dewey de “que os alunos aprendem 

melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos ensinados” (FERRARI, 2012, 

não paginado). 

Portanto o uso da tecnologia em qualquer etapa do trabalho com o uso dos 

conteúdos curriculares auxiliaria professores e alunos na construção do 

conhecimento no cotidiano escolar. 

 

 

4.3 UMA EXPRERIÊNCIA INTERATIVA COM O USO DA REDE SOCIAL 

EDUCACIONAL 

 

 

 Nesta sessão, será apresentado um exemplo de como a rede social planejada 

na sessão 3 pode ser utilizada no ambiente escolar quando aliada ao conteúdo de 

história da aula observada e descrita na pesquisa de campo.. 

O processo de trabalho para tratar o tema sobre a organização da república 

romana será iniciado em ambiente presencial. O professor fará uma breve 

introdução sobre a divisão que constituiu a República Romana apresentando os 

cargos que surgiram com essa nova organização. 
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A atividade proposta visa trabalhar o aprendizado e promover a aquisição dos 

papéis desempenhados pelos cargos públicos da República Romana. Para tal, será 

desempenhada a atividade como descrita abaixo. 

Ainda na aula inicial, o professor fará um sorteio dos cargos de Edis, 

Consules, Pretores, Censores e Questores, solicitando aos alunos que pesquisem 

as atribuições do cargo que sortearam e façam registros sobre suas funções para 

sua própria consulta. 

Após saberem quais cargos cada um possui, todos os alunos deverão 

acessar a rede social escolar, participar da enquete que irá definir qual tema será 

discutido pela República formada pelos alunos, os assuntos a serem votados serão 

preferencialmente um tema latente na comunidade ou realidade à qual os alunos 

estão inseridos como problemas com a coleta seletiva de lixo, violência nas ruas, 

entre outras possibilidades e ainda nessa etapa os alunos irão editar seu nome 

principal na rede social inserindo antes dele o cargo que irá interpretar como, por 

exemplo, Consule Marco Antônio ou Edis Carlos Eduardo. Também será necessário 

alterar a descrição de seu perfil inserindo suas funções, como um Edis, responsável 

pelo censo dos cidadãos, análise de seus perfis e composição do Álbum Senatorial. 

Já com o resultado da enquete online e com o perfil alterado, cada aluno, 

pesquisará sobre o tema eleito, inicialmente também com o uso da internet e 

buscará por soluções que já tenham sido adotadas por outras comunidades através 

de quaisquer formas como leis e ações sociais entre outras abordagens além de 

elaborar registros com uma análise do problema, das condições da sociedade e da 

comunidade sobre a perspectiva de sua função. 

     Tendo essas informações em mãos, os alunos começarão as etapas da 

construção do senado em um ambiente virtual como apresentado a seguir. 

     O professor irá abrir um fórum mediado na rede social educacional com o tema 

votado pelos alunos. Sua participação será a de mediação do fórum, chamando os 

alunos a falarem na ordem necessária para a apresentação e criação de soluções 

para o problema proposto no Senado como a exposição do problema, a 

apresentação da incidência do mesmo nas cidades controladas pela república, os 

prejuízos relacionados aos cofres públicos ou para a administração das cidades. 

Tais apresentações devem ser feitas pelos alunos conforme seus cargos 

previamente atribuídos. 
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     Os personagens responsáveis pela atribuição de leis devem apresentar seus 

argumentos ou propostas por escrito, esses documentos apresentados por todos os 

membros do Senado, devem ser compartilhados entre os membros, permitindo a 

leitura por todos, lembrando que essas regras devem ser apresentadas e mediadas 

pelo professor durante a discussão. 

     As disposições concluídas pelos membros do Senado devem todas ocorrer 

através do fórum garantindo que toda a discussão seja registrada e disponibilizada 

para consulta pelos outros membros e pelos cidadãos. Ao final das disposições, 

conclusões devem ser tomadas sobre quais leis serão implantadas para resolver o 

problema, se ações sociais serão implantadas, se haverá investimentos do Estado 

nessa iniciativa, se haverão punições ou multas para as infrações feitas à lei e quais 

serão os valores de multa ou penalidades aplicadas conforme a gravidade dessas 

infrações, essas conclusões devem ser formatadas em um texto que será a 

constituição propriamente dita e deverá constar de um arquivo de áudio com a 

proclamação da lei que deverá ser postado pelos alunos responsáveis pela 

proclamação conforme os personagens definidos. 

     Ao final da aula, cada aluno deverá relatar sua importância e as atividades 

desempenhadas na discussão juntamente com um depoimento em áudio que será 

compartilhado entre os membros da turma para registro e consulta.  

     A execução dessa aula tem por objetivo a apropriação dos alunos sobre 

informações de como foi composta a organização da república romana e a função 

de cada cargo exercido pelos membros do senado, portanto deve-se sempre 

ressaltar ao aluno que sua atuação nos fóruns da rede social educacional deve 

sempre ocorrer representando o papel do cargo que lhe foi atribuído. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As pesquisas apresentadas neste trabalho revelaram e uniram novas 

informações sobre questões relacionadas à sociedade, seus meios de comunicação 

e aprendizagem. 

Seu foco principal era explorar como as redes sociais podem se integrar e 

contribuir à educação. 

 A capacidade do homem em se adaptar e modificar o ambiente em que vive, 

contribuiu à evolução e ao convívio em sociedade, causou um acelerado avanço 

tecnológico, em especial no que se refere às tecnologias de comunicação e 

informação. Novos dispositivos e ferramentas de comunicação foram criados, cada 

vez mais modernos e as pessoas logo os incorporaram ao seu cotidiano, por isso 

atualmente é raro encontrar alguma pessoa que não possua um telefone móvel. 

 As pessoas com mais idade que viram esse processo da evolução 

tecnológica acontecer, ainda com alguma dificuldade estão se adaptando e aderindo 

ao uso dos instrumentos criados nesse processo, já os jovens que nasceram com as 

novas tecnologias de comunicação e informação já inseridas na sociedade, não 

possuem dificuldade em compreender as ferramentas que possuem para 

estabelecer comunicação e de certa forma possuem uma relação de dependência as 

tecnologias, necessitando passar parte do dia, conectados ao mundo por meio de 

redes sociais. 

 As redes sociais se tornaram meios de comunicação e informação eficientes 

às pessoas que fazem parte da rotina acelerada instauradas nas grandes cidades, 

as quais passam parte do dia em trânsito, viajando entre casa, trabalho, escola e 

possuem tempo limitado para encontrar os amigos e familiares, assistir ao telejornal, 

se informar sobre os acontecimentos mundiais. 

 Um espaço em que ocorre a interação instantânea entre indivíduos não 

poderia se limitar à função de apenas servir como ferramenta para pessoas 

conversarem, para isso já existiam antes do surgimento das redes sociais, espaços 

disponíveis na internet como salas de bate-papo ou mesmo o próprio Messenger, 

portanto, nesses ambientes das redes sociais foram dispostos aplicativos em que as 

pessoas poderiam realizar ações de modo colaborativo e compartilhar conteúdos 

midiáticos, dando novas funcionalidades às redes sociais. 



49 
 

Profissionais da educação viram as redes sociais como um meio possível 

para trabalhar os conteúdos escolares, uma vez que elas ganharam grande 

popularidade entre os jovens e muitos deles dedicam mais tempo a esse ambiente 

virtual do que para os estudos. 

Um dos motivos que levam as pessoas a acessarem as redes sociais virtuais, 

refere-se ao interesse que os usuários possuem em manter contato com aquelas 

pessoas que fazem parte do seu cotidiano e frequentam ambientes em comum, 

como os amigos do trabalho. Para os adolescentes e jovens essa realidade não é 

diferente, muitos passam parte do dia em redes sociais para se comunicar com os 

amigos do ambiente escolar. 

Portanto, a visão dos educadores quanto ao uso das redes sociais na 

educação consiste no aproveitamento de um espaço para a inserção de atividades 

escolares onde os alunos já se encontram. 

O uso das redes sociais no ambiente escolar surge como mais um recurso 

que o professor pode utilizar para trabalhar os conteúdos curriculares em 

consonância com contexto social em que o aluno vive, no entanto, na pesquisa 

realizada para a composição deste trabalho, foi possível perceber que as redes 

sociais já são utilizadas por algumas escolas brasileiras como meio de comunicação 

entre escola e familiares e poucas vezes é atribuída a função pedagógica ao seu 

uso, na maioria dos exemplos encontrados, era sugerido o uso da rede social Twitter 

para trabalhar sínteses textuais com enfoque em coesão e coerência textual.  

Para estudar por meio de redes sociais, é necessário que o estudante esteja 

centrado no assunto que deseja conhecer senão facilmente ele é atraído por outros 

assuntos que também são expostos em uma rede social pública como Twitter, por 

isso se torna importante o uso de uma rede social educacional que ajudará o aluno 

manter a concentração no tema a ser estudado, tornará mais proveitoso a 

apreensão dos conteúdos e será um local mais seguro, mantendo pessoas má 

intencionadas fora desse espaço . 

Pensando nessa rede social educacional, foram apresentadas neste trabalho 

as características que essa ela pode ter, assim bem como pode ser utilizada com 

fins pedagógicos. O exemplo citado levou em consideração um tema abordado pela 

disciplina de história que foi estudado por alunos do 6º ano do ensino fundamental 

de modo convencional e se transformou em um jogo de Role-Playing Game (RPG), 

no qual os alunos por meio da rede social educacional assumiram e interpretaram 
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papéis de personagens que compuseram a história mundial. Essa atividade visou o 

trabalho de relação estrita entre teoria e prática, tornando o conhecimento 

construído, significativo em acordo com as teorias de John Dewey. 

Mas além dos exemplos de uso das redes sociais apresentadas neste 

trabalho, deve-se considerar que nela encontramos um espaço de fácil comunicação 

entre os jovens, por eles estarem frequentemente conectados, e para usá-las como 

ferramenta, o professor precisa estuda-la e compreender quais possibilidades elas 

oferecem para um uso pedagógico. 

Esse trabalho apresentou como as redes sociais podem contribuir no trabalho 

dos professores quanto ao tratamento dos conteúdos escolares, podendo ser aliado 

à outras pesquisas que em âmbito mais abrangente visam o uso da tecnologia em 

sala de aula, como o preparo dos professores para lidar com as novas tecnologias 

ou também abordando como ocorre o uso da internet como fonte e meio de 

pesquisas pelos alunos.  

Em perspectiva mais restrita às redes sociais na educação, pesquisas que 

trabalhem com questões relacionadas a segurança e ética da informação ou uso 

seguro das redes sociais por adolescentes que muitas vezes expõem informações 

pessoais em demasia podem se relacionar com o tema proposto neste trabalho.  

Enfim, além das pesquisas relatadas neste trabalho apresentarem 

informações relevantes sobre o uso das redes sociais na educação, este trabalho 

serve como inspiração a quem busca trabalhar conteúdos pedagógicos por meio 

delas. 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

Deliberação da Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie acerca da realização da pesquisa de campo. 


