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RESUMO
Este artigo foi desenvolvido pelo Grupo de pesquisa: Prática Pedagógica no Ensino e
Aprendizagem com Tecnologias Educacionais (PRAPETEC) da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR). A pesquisa foi realizada com a observação participante do
professor da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica juntamente com 25 alunos do
curso de especialização Lato Sensu de Formação Pedagógica do Professor Universitário da
PUCPR. As tecnologias da informação e comunicação (TICs), as tecnologias da Web 2.0
fazem parte do cotidiano de muitos alunos, com isso, professores procuram utilizar e
estabelecer uma relação pedagógica com as ferramentas da Web, como é o caso das redes
sociais, mais especificamente o Facebook, que atualmente vem sendo muito utilizada,
principalmente no contexto do ensino superior. O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar a
concepção dos estudantes do curso sobre a utilização da Rede Social Facebook como
ambiente virtual de aprendizagem e identificar o seu potencial pedagógico. Os resultados
demonstraram que o Facebook é uma ferramenta que pode ser utilizada como um ambiente
virtual de aprendizagem formal, reunindo diversos tipos de mídias em um único ambiente
possibilitando e oportunizando a aprendizagem colaborativa, a interatividade e as diversas
possibilidades pedagógicas que levam ao aprender a aprender.
Palavras-chave: Rede Social, Facebook, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Aprendizagem
Colaborativa.
TEACHING THE USE OF SOCIAL NETWORK FACEBOOK
ABSTRACT
This article was developed by the Research Group: Pedagogical Practice in Teaching and
Learning with Educational Technologies (PRAPETEC) at the Catholic University of Paraná
(PUCPR). The survey was conducted with participant observation of Professor of
Methodology of Scientific Research with 25 students of the specialization course Sensu Lato
Training Pedagogical University teacher of PUCPR. The information and communication
technologies (TICs), the Web 2.0 technologies are part of everyday life for many students,
therefore, teachers seek to use and establish a pedagogical relationship with the Web tools,
such as social networks, specifically Facebook, which is now being widely used, especially in
the context of higher education. The aim of this study was to analyze the design of the course
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students on the use of social network Facebook as a virtual learning environment and identify
their educational value. The results showed that Facebook is a tool that can be used as a
formal virtual learning environment, bringing together various types of media in a single
environment enabling and providing opportunities for collaborative learning, interactivity and
diverse educational opportunities that lead to learning to learn.
Key-Words: Social Network, Facebook, Virtual Learning, Collaborative Learning.
1 INTRODUÇÃO
A Sociedade da Informação passa por mudanças rápidas e profundas que afetam a vida
na sociedade contemporânea, sua complexidade vem transformando o cotidiano das pessoas e
as suas relações sociais. Atualmente, o rápido acesso às informações e a crescente propagação
das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no mundo contribuem cada vez mais
para que ocorra interatividade entre os sujeitos, principalmente nas suas relações pessoais,
interpessoais e sociais. A constante evolução da Internet, mais precisamente a www (World
Wide Web), possibilita o acesso a diferentes informações que estão na rede de computadores
constituindo-se como o principal pilar da Sociedade da Informação e Comunicação.
Diante das TICs, as tecnologias da Web 2.0 (wikis, redes sociais, mundo virtuais, etc.)
fazem parte do cotidiano de muitos alunos, com isso, professores procuram utilizar e
estabelecer uma relação pedagógica com as ferramentas da Web, como é o caso das redes
sociais, mais especificamente o Facebook, que atualmente vem sendo muito utilizada,
principalmente no contexto do ensino superior. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a
concepção dos estudantes do curso de Formação Pedagógica do Professor Universitário sobre
a utilização da Rede Social Facebook como ambiente virtual de aprendizagem e identificar o
seu potencial pedagógico.
Atualmente, os profissionais da educação discutem muito a utilização das redes sociais
no contexto educativo. Com isso, essa pesquisa procurou contribuir e esclarecer as
possibilidades e potencialidades do Facebook em sala de aula ou fora dela. Avanços na
aplicabilidade de metodologias inovadoras aliadas à Web 2.0 são necessárias para que o
professor possa redimensionar a sua prática pedagógica diante do aluno conectado com as
TICs.

2 SOCIEDADE EM REDE E O ENSINO-APRENDIZAGEM
As mudanças socioculturais da atualidade vêm trazer à discussão novas formas de
processos educacionais, onde se exige cada vez mais dos indivíduos a elaboração de suas
aprendizagens, onde, por um lado, a busca aos novos conhecimentos encontra-se com maiores
possibilidades de acesso, por outro lado, num processo dicotômico, o ensino e a aprendizagem
veiculam em progressivo fracasso. Tal cenário abre espaço para questionamentos, onde as
TICs trazem inovações como demanda premente, constante, motivante e desafiadoras, pois
não se trata apenas de realizar uma simples transposição entre formas convencionais de
ensinar e aprender para formas inovadoras, trata-se de se pensar diferente, uma nova
organização cognitiva de como se efetivam práticas onde se agreguem saberes de significado,
numa rede aberta, sistêmica, livre, com decorrências não mensuráveis.
Investigar a realidade do tempo presente, não envolve apenas intermediar o manejo de
técnicas ou métodos onde o produto final da pesquisa seja declarante do processo como algo
simples e provisório, onde se pense que por adotar tal perspectiva se haja como um sujeito
inovador em sua busca pelo conhecimento, ou ainda, pela utilização das tecnologias
midiáticas, se alcance a atualização de informações que possam ser incorporadas aos saberes
construídos. Há necessidade de revisitar as concepções de homem, mundo e sociedade, os
significados decorrentes do intercambiamento entre o cenário social posto e os espaços de
ensino-aprendizagem, tal revisitação perpassa pela cultura produzida e producente, onde os
novos conhecimentos, precisam se efetivar em sentido humano, com aplicação social, com
reconstrução cultural. Cortella (2008, p. 91), define como desafio ao conhecimento produzido
na atualidade sobre:
o que queremos enfatizar é que não se deve atribuir apenas a algumas formas de
investigação da realidade a característica de serem portadoras de certezas menos
contundentes, em função dos métodos utilizados e, aquilo que fazemos, qualquer
um, origina-se do que fazemos e, aquilo que fazemos, está embebido da Cultura por
nós produzida, ao nos produzirmos.

Os espaços formais de ensino-aprendizagem veem-se em conjunta transformação à
realidade sociocultural, tanto alunos como professores buscam operacionalizar inovações em
suas práticas, evidentemente, aos docentes recai a “cobrança” pela inovação quanto suas
estratégias didáticas, postas à prova pela ascensão das novas gerações de aprendentes, que são
midiáticos, linkados, conectados, entre outros adjetivos que reforçam o valor transitório dos
saberes, que desejam uma mediação com base na comunicação em rede, interativos,

dinâmicos, cibernéticos, ou seja, trazendo ao espaço escolar uma nova dinâmica para se
aprender, onde para se ensinar também se “impõe” um “novo” docente, sobre este desafio
Behrens (2005, p. 111) afirma que:
[...], o paradigma emergente busca provocar uma prática pedagógica que ultrapasse
a visão uniforme e que desencadeie a visão de rede, de teia, de interdependência,
procurando interconectar vários interferentes que levem o aluno a uma
aprendizagem significativa, com autonomia, de maneira contínua, como um
processo de aprender a aprender para toda a vida.

Assim, ao se pensar a utilização de todo aparato tecnológico como ferramentas
agregadoras de saberes e possibilidades de acessos e extensão a novos conhecimentos, requer
o entendimento por parte dos envolvidos sobre comportamentos, intermediação, uso,
aplicação, produção e efetivação do processo ensino-aprendizagem.
Neste sentido, é ir além do trabalho docente em sala de aula, é preciso que a mediação
efetiva seja incluída nas relações professor-aluno, uma mediação da eficiência e não somente
da eficácia do uso das técnicas ou possibilidades que as tecnologias podem proporcionar
como agregadoras de novos conhecimentos, ou seja, requer-se interatividade.
Estabelecer o foco do processo de ensino-aprendizagem na comunicação, na
atualidade, são possibilidades de acessos com rapidez frente às transformações socioculturais,
na busca pela associação de conhecimento científico às novas formas de originar saberes,
concomitantes às produções inovadoras produzidas pela humanidade e o avanço tecnológico,
onde “acredito ser possível afirmar que estamos no auge de uma revolução que mudará o
nosso tradicional e convencional sistema de educação, conferindo maior poder ao aprendiz, o
que exigirá mais inteligência e criatividade do professor” (LITTO, 2009, p. 308).
Fazer conexões reais e virtuais influenciam no agir e pensar humano, ora, se a
educação é processo também de elaboração humana, se as tecnologias também são partícipes
dessa

construção,

porque

e

como

agregar

tais

saberes

numa

perspectiva

de

complementaridade para o sucesso da educação?
Em resposta, vale ressaltar – primeiramente – que todos estão inseridos num mundo
informacional não resta a menor dúvida, o acesso à interação significativa é que necessita ser
o suporte aos indivíduos construtores de seus saberes numa nova forma de organização e
transformação de seus espaços socioculturais, quanto maior acesso às informações mais se
minimiza a visão reducionista de saberes lineares, não operantes, de reprodução do
conhecimento. Para tanto, numa perspectiva inovadora educacional, concretizar tais
possibilidades é fundamental para a ruptura de ações educativas conservadoras.

Que a disseminação das redes de informações alavancaram uma nova perspectiva de
interações, suportes, possibilidades e desafios de associações entre sujeitos construtores de
saberes, onde são constantemente convidados a gerirem seus conhecimentos, seus
compartilhamentos e suas conexões, onde se podem aumentar os potenciais ou também
distraí-los de seus objetivos iniciais, também requer atenção no sentido da questão formulada:
mais que uma teorização sobre a evolução tecnológica é a constatação de que tais redes estão
– e podem/necessitam estar – à disposição dos processos de ensino-aprendizagem, bastando
os envolvidos – alunos e professores – utilizarem toda gama de suas possibilidades
inovadoras.
O uso da Internet na sala de aula também não “salvará” as mudanças
transformacionais que a educação atual precisa, porém por meio do uso desse acesso, de
maneira direcionada, planejada e contextualizada professor e aluno podem inaugurar uma
nova forma de construir saberes, convergindo digitalmente para o contexto sociocultural onde
o debate e a reorganização da prática educativa ganha um novo olhar, mediante uma nova
perspectiva transformadora. As características promovidas por este uso, na educação, advêm
do que afirma Silveira (2008, p. 35):
[...], a Internet é uma rede em constante evolução. Ela é fundamentalmente
inacabada. Suas regras básicas, os protocolos principais, são abertos e desenvolvidos
colaborativamente. Seus dois elementos estruturantes, (...) foram a reconfiguração
constante e a recombinação das tecnologias e dos conteúdos. Na Internet é possível
criar não apenas novos conteúdos e formatos, mas, principalmente, é permitido criar
novas soluções tecnológicas, desde que se comunique com os protocolos principais
da rede.

Nesta rede permitida de compartilhamento, a linguagem da Web 2.0 em sua
possibilidades de ofertas e disseminação de ferramentas de construção coletiva, atende um dos
princípios educacionais de aprendizagem, onde a interação e mediação entre pares
construtores e autogestores de seus saberes, fomenta o ensino com pesquisa, as características
estratégicas

das

abordagens
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práticas

docentes

inovadoras,

a

criticidade,

a

complementaridade dos aspectos científicos outrora pautados na mera informação,
memorização e transmissão de conteúdos desconexos, pouco úteis socialmente e de baixa
motivação para os aprendentes.
Portanto, o aluno que se vê envolvido na criação de uma prática colaborativa de
aprendizagem, quando do resultado de seu processo de formação torna-se crítico, eficiente,
aberto às mudanças, envolvido com a trajetória criada e compartilhada, inferente em sua
prática social; ainda Palloff e Pratt (2004, p. 39) destacam que este aluno sente-se integrante

de seu curso, ao formar tal comunidade, este perfil é sentido pelo professor quando ele
perceber os seguintes aspectos:
•
•
•
•
•

Interação ativa que envolve tanto o conteúdo do curso quanto a comunicação
pessoal.
Aprendizagem colaborativa evidenciada pelos comentários dirigidos
primeiramente de um aluno a outro e não do aluno ao professor.
Significados construídos socialmente e evidenciados pela concordância ou
questionamento, com a intenção de chegar a um acordo.
Compartilhamento de recursos entre os alunos.
Expressões de apoio e estímulo trocadas entre os alunos, tanto quanto a vontade
de avaliar criticamente o trabalho dos outros.

Como se percebe o “ganho” na aprendizagem do aluno onde haja possibilidades de
interações online vão ao encontro dos aspectos das potencialidades relacionais dos sujeitos,
prática requerente para se conviver na atualidade mediante aos desafios da diversidade, da
multiculturalidade, entre outros. O conhecimento, portanto, torna-se amplo e com requinte
social agregado aos saberes meramente técnicos, o indivíduo egresso desse cenário formador
à prática social terá muito mais repertório cultural de atuação, ou seja, de cidadania valorada
pela prática já vivenciada.
Nesse sentido, uma das plataformas possibilitadoras de aprendizagens diferenciadas da
Web 2.0 são as redes sociais, que Franco (2012, p. 117) define como sendo:
Um processo de socialização, algum tipo de interação coletiva e social que
pressupõe o partilhamento de informações, conhecimentos, desejos e interesses. Para
tanto, variáveis microssociológicas, como afetos, simpatias, confiança, sentido de
pertencimento, solidariedade, respeito, proatividade, reciprocidade, entre outras,
precisam entrar em ação e balizar a relação que pessoas estabelecem entre si e no
mundo virtual.

As redes sociais por trazerem ao cenário educativo elementos de subjetividade bem
mais que os objetivos inicialmente estabelecidos, requerem dos professores exercício
constante – em tempo virtual – de um novo olhar sobre sua prática de sala de aula, as
atividades proponentes refletirão nas formas organizativas de cada aluno, pois conforme
forem sendo feitas as interações a percepção subjetiva de cada aprendente podem ser
interpretadas de formas variadas, convergentes ou divergentes aos objetivos estabelecidos
inicialmente para a atividade. Tal aspecto de mutabilidade faz com que os professores
precisem estar atentos às rápidas mudanças e a necessidade de novas arguições, considerações
ou proposições a fim de não perderem de vista a riqueza que advém das participações dos

membros da aprendizagem colaborativa despertada pelo uso dessa ferramenta como estratégia
de ensino-aprendizagem.

3 A REDE SOCIAL FACEBOOK
A rede social Facebook é atualmente considerada um fenômeno mundial por sua
visibilidade, visitada por milhões de usuários no mundo todo vem ganhando a preferência
entre os usuários da Internet. A rede social representa uma nova forma de estabelecer
relações, realizando várias tarefas como: divulgação de produtos, notícias, fatos, o
compartilhamento de vídeos, textos, ideias, fotos, imagens e diversão por meio de seus
aplicativos, etc.
O Facebook4 em sua plataforma agrega recursos que permitem ações interativas na
Web como: filiar-se a grupos, exibir fotos, criar documentos com a participação de todos na
construção de um texto coletivo, criar eventos com agendamento das atividades dentro e fora
da plataforma, criar enquetes como recurso para pesquisas, bate papo, etc.
Esta rede social apresenta ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas
tornando-se um espaço inovador que contribui para que aconteçam interações, socializações e
aprendizagem colaborativa em rede, por meio do diálogo e da construção coletiva de saberes
entre os sujeitos. Com isso Freire (1998, p. 96) comenta que:
Constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de experiências, em que cada
envolvido discute suas idéias e concepções. A dialogicidade constitui-se no
princípio fundamental da relação entre educador e educando. O que importa é que os
professores e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos.

O Facebook foi lançado em fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg juntamente com
os seus colegas Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin. Desde sua criação
inúmeras utilidades da sua plataforma foram direcionadas a educação.
Com isso, professores do mundo todo criam e programam aplicativos para serem
utilizados no contexto educativo e utilizam o Facebook5 na sua sala de aula presencial ou a
distância, assim ao explorar as potencialidades dessa rede social, dominar os recursos e
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utilizar de maneira adequada sem fazer com que a rede social sirva somente como meio de
reprodução de conteúdos, coloca-se como desafios ao processo de ensino-aprendizagem. O
docente precisa ir além do recurso, otimizar a rede para estabelecer uma aprendizagem
colaborativa, uma forma de ensinar e aprender com objetivos claros, metodologias e
avaliações definidas e coerentemente alinhadas à proposta estabelecida entre professor e
aluno.
O Facebook 6 surge como um novo cenário para aprender a aprender e aprender com o
outro, ou seja, aprender a conviver virtualmente, num processo interativo pedagógico
comunicacional que emerge no ciberespaço. Essa rede social possibilita que o professor
utilize diferentes metodologias para incentivar e motivar o estudante no seu processo de
aprendizagem. Com isso Behrens (2005, p. 68) comenta que:
O processo de mudança paradigmática atinge todas as instituições e em especial a
educação e o ensino nos diversos níveis, inclusive e principalmente nas
universidades. O advento dessas mudanças exige da população uma aprendizagem
constante. As pessoas precisam estar preparadas para aprender ao longo da vida
podendo intervir, adaptar-se e criar novos cenários.

Essa rede social permite aos seus usuários a programação e a criação de aplicativos
que ao serem integrados passam a fazer parte da rede social, de forma aberta e acessível
refletindo o verdadeiro espírito da Web 2.0. Os aplicativos são programas com possibilidades
diversas de interação, que podem ser executados a partir da plataforma do Facebook.
Atualmente, existem vários aplicativos7 que podem ser utilizados pedagogicamente. Entre eles
podemos citar alguns como:
-Quizzes: Aplicativo que possibilita que se construam questionários com várias questões de
marcar para depois ser mostrado algum relato.
-FlashCards: um tipo de jogo de informação que permite construir vários termos e suas
definições. O sistema automaticamente gera testes para associar um nome com sua definição
certa, questões de V ou F, questões objetivas e de respostas escritas.
-PodClass: Aplicativo possibilita compartilhar informações dos mais diversos tipos e é
semelhante ao ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
-SlideShare: Compartilha apresentações do PowerPoint.
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divShare: Este programa permite armazenar arquivos e criar pastas em até 10 GB de espaço.
-Docs: Este aplicativo permite gerenciar arquivos do Office, além de ter um formato
específico para fazer fichas de aprendizagem e outros programas para uso com o Facebook.
-Picnick: Editor de imagens online tem vários recursos interessantes, podendo trabalhar
diretamente as imagens do seu perfil ou grupo.
-Udutu Teach8: o Udutu Teach em conjunto com o Udutu Learn são ferramentas que o
professor pode utilizar para trabalhar com alunos e distribuir objetos de aprendizagem criados
com a ferramenta Udutu.
Os aplicativos utilizados no Facebook auxiliam e potencializam o trabalho docente
funcionando como recursos didáticos utilizados em sala de aula que facilitam o processo de
ensino-aprendizagem. O professor precisa conhecer bem os aplicativos que podem contribuir
com sua prática pedagógica, bem como a mediação deles nesta plataforma de interação e
colaboração.
A utilização do Facebook como recurso ou como ambiente virtual de aprendizagem no
ensino presencial ou a distância permite que o professor ressignifique a forma de aprender,
num contexto mais interativo, participativo traz grande familiaridade com o ambiente do
Facebook, isso facilita a mediação pedagógica e a interação.
Muitas das plataformas de aprendizagem quando utilizada por muito tempo sem
atratividade desmotiva a participação e o interesse dos alunos, já a rede social Facebook,
permite incorporar, personalizar, redimensionar, dinamizar e agregar sentido ao aprendizado,
se tornando atrativa, sendo que o estudante sai do papel de receptor passivo passando a ser
agente responsável pelo seu aprendizado.
Em sua pesquisa Llorens e Capdeferro (2011) descreveram as principais
potencialidades pedagógicas do Facebook para a aprendizagem colaborativa.
-Favorece a cultura de comunidade virtual e aprendizagem social. A cultura de comunidade
virtual fundamenta-se em valores à volta de um objetivo em comum que gera sentimentos de
pertença e de aprendizagem social.
-Permite abordagens inovadoras da aprendizagem. Possibilita a construção do conhecimento e
o desenvolvimento de competências, apoia a aprendizagem ao longo da vida e atualização
profissional mediante a colaboração dos pares.
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-Permite a apresentação de conteúdos por meio de materiais “reais”. A informação que se
transmite pode vir a ser dos próprios integrantes da rede social. Com vídeos, produtos
multimídia, ligações a documentos e artigos de blogs, etc.
O Facebook transformou-se não só em um canal de comunicação, mas como uma
ferramenta de promoção da aprendizagem colaborativa, promovendo o pensamento crítico ao
fornecer oportunidades de debater os conteúdos expostos e a diversidade de conhecimentos do
grupo favorecendo a aprendizagem colaborativa, a troca de experiências de saberes.
Contudo, cabe ressaltar que as redes sociais não foram criadas com objetivos
educacionais, embora estejam sendo utilizadas como ambiente virtual de aprendizagem. Nesta
perspectiva reside o desafio para os professores em compreender e aproveitar essa tecnologia
da Web 2.0 para construir novas formas de aprendizagem. É necessário que o professor seja
capaz de selecionar a informação, de problematizar em cima das informações para que possa
ensinar e aprender.
No Facebook os “grupos” criados são comunidades virtuais que estabelecem relações
no ciberespaço com interesses em comum que buscam alcançar objetivos específicos. Para
Lévy (1999, p. 29):
O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, apresenta-se
como um instrumento dessa inteligência coletiva. […] Os pesquisadores e
estudantes do mundo inteiro trocam idéias, artigos, imagens, experiências ou
observações em conferências eletrônicas organizadas de acordo com interesses
específicos.

As tecnologias da Web 2.0 como as redes sociais, oferecem aos professores um imenso
potencial pedagógico, inúmeras possibilidades educativas possibilitando a interação e a
colaboração com objetivos definidos diante de uma proposta pedagógica alcançam uma
aprendizagem colaborativa na perspectiva intrínseca do educando. Cabe ao professor saber
utilizar o Facebook como ambiente virtual de aprendizagem favorecendo a aprendizagem de
forma coletiva, interativa e contextualizada aos os interesses do grupo.
4 CONCEPÇÃO DOS ESTUDANTES NA UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK COMO
RECURSO PEDAGÓGICO
O resultado da pesquisa desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica do Paraná
PUCPR realizada no primeiro semestre de 2012, pelo Grupo de pesquisa: Prática Pedagógica
no Ensino e Aprendizagem com Tecnologias Educacionais (PRAPETEC) da linha de

pesquisa em Teoria e Prática Pedagógica na Formação de Professores do programa de pósgraduação Stricto Sensu, tendo como proposta a relação entre a prática pedagógica e a
utilização das tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem.
O grupo de pesquisa PRAPETEC desenvolve suas pesquisas envolvendo a formação
inicial e continuada de professores com o auxílio das tecnologias da informação e
comunicação e têm como foco as reflexões teóricas e práticas da educação presencial e a
distância. Em uma das suas vertentes de pesquisa estuda as metodologias de aprendizagem
que contemplam os recursos midiáticos em ambientes educacionais formais e não formais
juntamente com a criação e avaliação de metodologias docentes com uso das mídias.
Esta pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva contava com a observação
participante do professor da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e com a
participação 25 alunos do curso de especialização Lato Sensu de Formação Pedagógica do
Professor Universitário da PUCPR. No início do módulo os alunos receberam um contrato
didático da disciplina que descrevia os encontros, a metodologia das aulas e as avaliações que
seriam desenvolvidas. Em uma das avaliações os alunos teriam que participar da rede social
Facebook (Figura 1) para realizar uma atividade proposta pela disciplina.

Figura 1- Grupo fechado de estudo da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica utilizando a
rede social Facebook. Fonte: Os autores, 2012.

Todos os alunos se envolveram com a atividade proposta sem restrição quanto ao
acesso e participação da rede social. A atividade foi desenvolvida em um grupo fechado no
Facebook, com as seguintes tarefas:

Olá Alunos da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica! Utilizando as TICs como
recurso de aprendizagem colaborativa gostaria de desejar boas vindas a esta rede social. O
tema a ser estudado é sobre o processo de construção do conhecimento, especificamente os
níveis de construção do conhecimento (Conhecimento Popular ou Empírico, Religioso ou
Teológico, Filosófico e Científico).
1- Realize a leitura do artigo científico no site disponível em:
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/6571/sobre-o-processo-de-construcaodo-conhecimento-o-papel-do-ensino-e-da-pesquisa.
2- Após a leitura do artigo científico faça o seu comentário se “curtiu” ou não e interaja com
os demais colegas.
3- Em seguida veja a apresentação em Power Point juntamente com os dois vídeos do
Youtube postado. Faça o seu comentário a respeito do material postado.
4- Responda a situação problema postada na rede e comente a resposta de algum colega.
5- Finalize sua participação postando um vídeo do Youtube sobre o tema proposto e o link de
algum aplicativo educativo utilizado no Facebook.
6- A avaliação será feita por meio da participação dos alunos na rede. O prazo para realizar
essa atividade será de duas semanas a partir das datas determinadas.
A seguir, será relatada a observação participante do professor da atividade realizada
no Facebook. “Todos os alunos que participaram da atividade proposta no grupo fechado da
rede Social Facebook, realizaram interações com os colegas e com o professor. Os alunos
realizaram vários comentários sobre o artigo científico, expressaram o seu entendimento e
muitos deles fizeram questionamentos. Neste momente, interagi com eles, esclareci os
questionamentos, mediei novos caminhos de busca sobre o assunto, comecei a “curtir” as
respostas deles e a “cuturar” alguns alunos que estavam sem interagir no grupo.
Observando e participando o grupo fechado pude perceber que todos os alunos tiveram
facilidades em utilizar o Facebook, contribuiram e colaboraram com outras mídias que
tratavam do assunto. Participaram ativamente, não foi preciso perdir a participação deles.
Percebi que a grande maioria seguiu todas as tarefas realizas e participaram além das
tarefas propostas. Em relação aos aplicativos utilizados no Facebook, muitos alunos
compartilharam vários aplicativos educativos que podem ser utilizados nesta rede social,
alguns relataram sua experiência no uso pedagógico do facebook” (Professor que mediou,
observou e participou do grupo fechado).

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos um questionário com perguntas
abertas e fechadas feitas no aplicativo Quizzes que foi aplicado no Facebook para que os
alunos respondessem um questionário com três perguntas no começo e no final da atividade
realizada. Abaixo, seguem os comentários de alguns alunos que foram relevantes às
considerações finais do proposto:
Uma das perguntas do Quizzes foi: Você utilizaria o Facebook como um ambiente
virtual de aprendizagem? Os 25 alunos responderam que sim, que utilizariam. Alguns fizeram
os seguintes comentários:
Aluno 6: “Sim, utilizaria o Facebook com um ambiente virtual de aprendizagem. Eu
particularmente acho que ele possui muitos recursos e é bem mais atrativo do que muitos
AVAs que tem por ai”.
Aluno 15: “Sim, gosto muito do Face, nunca tinha utilizado ele nesta perspectiva pedagógica
proposta pelo professor, gostei muito, aprendi de uma maneira colaborativa, me senti
realmente em grupo discutindo e aprendendo. Quando utilizei o ambiente virtual de
aprendizagem da faculdade eu não interagi e nem participei da mesma forma do que no face.
O ambiente virtual da faculdade tinha poucos recursos era pouco atrativo”.
Aluna 20: “Gosto muito do Facebook, ele como ambiente virtual de aprendizagem é bem
completo. Quando o professor conhece bem o Facebook e o seus recursos, pode
perfeitamente transforma-lo em uma AVA com muitas utilidades. O legal no Facebook é
aprender colaborativamente”.
Aluna 23: “Sim, utilizar o Facebook nas aulas foi muito produtivo, gostei bastante, quando li
a proposta do professor no contrato didático achei que não iria dar certo, mas me enganei,
porque realmente aprendi muitas coisas que utilizarei quando estiver em sala de aula. O
nosso grupo fechado no face é utilizado até hoje por nos, sempre estamos trocando ideias,
discutindo e nos divertindo sobre o nosso objetivo em comum que é a docência no ensino
superior”.
Aluno 25: “O AVA da minha faculdade era muito sem graça, achava ele muito informal,
cheio de conteúdos, estático”.

Os alunos foram questionados pelo Quizzes se eles conheciam as utilidades do
Facebook na educação. Os alunos expressaram os seguintes comentários:
Aluna 8: “Eu já tinha visto alguns aplicativos educacionais do face, já tinha até curtido”.
Aluno 13: “Fazendo a pós, na disciplina do professor, irei com certeza utilizar o Facebook
com um recurso a favor da aprendizagem. Gostei muito de aprender pela rede social”.
Aluno 21: “O Facebook não foi criado exclusivamente para a educação, eu particularmente
achei muito legal realizar as tarefas, comentar, participar, colaborar com outros colegas
pelo Facebook. O professor tinha um objetivo pedagógico bem definido, com uma
metodologia bem explicada no próprio Facebook para realizar a atividade”.
Percebeu-se pela fala dos alunos aspectos voltados à interatividade proporcionada pela
rede social Facebook, onde conseguiram visualizar o seu uso como estratégia útil e inovadora
na prática da sala de aula, também houve comentário quanto à possibilidade dos alunos
fazerem a transposição didática entre a aprendizagem vivenciada às suas práticas docentes,
após tal experiência.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo dessa pesquisa foi analisar a concepção dos estudantes do curso de
Formação Pedagógica do Professor Universitário sobre a utilização da Rede Social Facebook
como ambiente virtual de aprendizagem e identificar o seu potencial pedagógico.
Diante dos comentários unânimes, a rede social Facebook foi muito bem utilizada
como um ambiente virtual de aprendizagem formal, motivando os alunos no processo de
aprendizagem, ficou evidente que o sucesso da rede social como um AVA – ambiente virtual
de aprendizagem – depende da metodologia proposta pelo professor, de sua mediação e
participação com os alunos pela busca do conhecimento, pela troca de ideias, pela
colaboração e pelo feedback do professor, há inúmeras possibilidades de ressignificação dos
saberes.
O potencial pedagógico se torna evidente quando o professor e o aluno estabelecem
uma aprendizagem colaborativa, o Facebook oferece vários aplicativos educacionais que
tornam a rede social mais atrativa facilitando o processo de ensino e de aprendizagem. Indo,

portanto ao encontro da perspectiva de interconexão com a atualidade, como afirmou Matos
(2003, p. 37) sobre a era que todos estão como sendo:

(...) época em que vivemos, o principal bem passou a ser o conhecimento e, aqueles
que possuírem os melhores sistemas para obter e manter os recursos de
conhecimento como o objetivo de suportarem a performance de indivíduos e
organizações, certamente, se tornarão os grandes vencedores. A sociedade encontrase na Era da informação e da comunicação. Era esta em que se é bombardeado
diariamente por uma gama de informações provenientes dos mais diversificados
meios de comunicação que possuem o poder de manipular, ditar regras e padrões de
comportamentos de uma forma tão eficaz que transformam a vida social e
psicológica dos indivíduos.

Com a observação participante do professor juntamente com o comentário dos alunos,
foi possível perceber que o Facebook é uma ferramenta que pode ser utilizada como um
ambiente virtual de aprendizagem formal, que agrega diversos tipos de mídias em um único
ambiente possibilitando e oportunizando a aprendizagem colaborativa, a interatividade e as
diversas possibilidades pedagógicas que levam ao aprender a aprender.
Em se tratando do uso das possibilidades da Web 2.0, é certo que qualquer
consideração é transitória e momentânea, pois no cotidiano colaborativo de seus usos se
modificam e alternam possibilidades com “novidades” as quais todos os envolvidos nessa
comunidade colaborativa de aprendizagem necessitam estar atentos e em constante
atualização. Assim, como fonte e base de pesquisa constante, a formação docente e discente
ocorre concomitante ao processo vivenciado, as referências trazidas de práticas escolares onde
o engessamento dos conteúdos outrora tidos como certos, finitos e até de difícil alcance em
questões de acesso são revisitados, uma nova multirreferência se faz presente, onde ensinoaprendizagem acontecem de maneira inovadora, aberta, flexível, com maiores possibilidades
de significados aos envolvidos neste cenário.
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