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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A presente pesquisa tem base em um estudo realizado na Rede Social
1
 Facebook

2
 com 

um enfoque em possibilidades de seu uso pedagógico por professores da disciplina de 

Literatura Brasileira e também na Oficina O Facebook e suas possibilidades literárias 

realizada no Seminário Regional de Educação Boas Práticas Digitais 2012/2, que foi proposta 

a partir desse estudo. 

Tendo em vista o atual momento que a escola está vivenciando, com alunos que 

demonstram ter conhecimentos/experiências em tecnologias e, muitas com laboratórios de 

informática à disposição, ou seja, com a tecnologia e o conhecimento a favor do educador, 

faz-se imprescindível um acompanhamento das mudanças que ocorrem no dia-a-dia a fim de 

(re)pensar a prática pedagógica.  

SILVA (2004)
3
 diz que o computador e a Internet definem essa nova ambiência 

informacional e dão o tom da nova lógica comunicacional, ou seja, diz que esses recursos 

estão sendo, cada dia, mais utilizados por qualquer pessoa que deseja produzir e compartilhar 

informações, e que cada vez mais pessoas dependem dessas informações para viver.   

                                                 

1 No Artigo REDES SOCIAIS: posições dos atores no fluxo da informação MARTELETO e TOMAÉL referem-se 

redes sociais “[...] a um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades sociais) conectadas por 
relacionamentos sociais, motivados pela amizade e por relações de trabalho ou compartilhamento de 
informações e, por meio dessas ligações, vão construindo e reconstruindo a estrutura social.” 

2
 Facebook – Rede social com mais de 60.000 usuários no Brasil, segundo o site www.socialbakers.com – 

setembro de 2012. 

3
  Marco Silva é professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ.  
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Novas formas de consumir e produzir conhecimento geram a necessidade de formação 

continuada dos professores no intuito de facilitar, de incentivar, de motivar o processo 

educativo inserindo as novas tecnologias no fazer docente. 

Aproveitando-se de recursos da Internet como as Redes Sociais, poderiam os 

professores utilizá-las como ferramenta que possa contribuir com a eficácia de seu fazer 

docente? 

Aí está o fio condutor dessa pesquisa: incentivar os professores da Área de Linguagens 

e suas Tecnologias, desencadeando um estudo aprofundado na Rede Social Facebook, 

buscando as possibilidades pedagógico-literárias.  

Objetivando a comunhão entre a Literatura e a Rede Social Facebook, fez-se a 

utilização do conto “A Cartomante” de Machado de Assis, em suporte digital e em 

audiovisual para que fosse estudado o escritor brasileiro, considerado um dos maiores 

escritores em língua portuguesa, segundo FARIA
4
 (2008).  

 

2 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é desenvolver um processo de capacitação com 

professores da Área de Linguagens e suas Tecnologias, do Ensino Médio, a fim de discutir 

como a Rede Social Facebook pode auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem nas 

aulas de Literatura Brasileira. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

- Identificar as potencialidades educacionais do Facebook; 

- Proporcionar em um Encontro de Formação de Professores da Área de Linguagens e 

suas Tecnologias; 

- Demonstrar que a Rede Social Facebook abrange grande parte das atividades sociais, 

culturais e de lazer dos estudantes. 

                                                 

4
 Regina de Farias é professora de Humanidades da Universidade Cândido Mendes- RJ. 
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O problema da pesquisa enfocou-se na seguinte questão: 

A Rede Social Facebook, no contexto do Ensino Médio, pode representar 

potencial pedagógico para o desenvolvimento de atividades educacionais nas aulas de 

Literatura Brasileira? 

Através das atividades-problema propostas e da busca de soluções para elas, fez-se o 

estudo e análise utilizando-se da pesquisa qualitativa
5
. 

 

3 O USO DO FACEBOOK COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

Com a ideia de utilizar o Facebook como recurso pedagógico da disciplina de 

Literatura criou-se uma página na rede com o nome do autor escolhido, que faz parte do 

Realismo Brasileiro. O autor escolhido foi o consagrado Machado de Assis. 

Também foi criado um grupo de discussão “Quem conta um conto aumenta um 

ponto”, por se trabalhar com o gênero Conto. 

As atividades propostas, após ser apresentada uma visão geral das ferramentas do 

Facebook e que utilidades pedagógicas podem ter, foram:  

No Grupo “Quem conta um conto, aumenta um ponto” foi postada uma provocação 

acerca do tema que seria trabalhado: Estaria a vida humana pré-determinada? É possível 

descobrir o que o futuro nos reserva? Você já procurou uma cartomante? Foi bem ou mal 

sucedido(a)? 

A partir da questão inicial, os professores-cursistas iniciaram as interações no grupo, 

na página e no chat. 

Fez-se uso do aplicativo Google Docs que é uma ferramenta que permite, dentre outras 

funcionalidades, fazer upload de arquivos de texto, apresentações eletrônicas, planilhas, bem 

como produzi-los no próprio aplicativo. A ferramenta foi usada para realizar upload de 

                                                 

5
 A pesquisa qualitativa procura perceber um elemento específico em profundidade. Faz uso de descrições, 

comparações e interpretações. Dessa forma pode ser considerada mais participativa e menos controlável, tendo 
em vista que os participantes podem dar o norte em suas interações com o pesquisador.  
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material como textos, compartilhá-los e produzi-los em grupos, através de sua integração ao 

Facebook.  

Também se fez uso do aplicativo CMapTools para serem criados mapas conceituais 

sobre o Conto e publicados no Facebook. A utilização de mapas conceituais deixa 

transparecer os conceitos que os alunos já dispõem sobre algo e de que forma eles 

estruturaram as redes de conceitos. 

É possível perceber através da ferramenta como os alunos fazem as relações, se usam 

os mesmos verbos ou os mesmos conceitos para diferentes relações e, principalmente a forma 

como representam seus conhecimentos e como eles se processam. 

Os conceitos e as relações registrados pelos grupos, nos mapas (figura 1), foram 

discutidos, propiciando trocas interativas, bem como respeito e aceitação das opiniões e 

pontos de vista dos outros colegas do grupo. 

Em relação aos mapas conceituais, AMORETTI e TAROUCO (2000) consideram 

que: 

[...] o estudo das produções dos mapas conceituais dos alunos proporciona o 

reconhecimento das propriedades estruturais subjacentes comuns dos conceitos do 

indivíduo e de sua comunidade, bem como a percepção da presença do desvio 

cognitivo, que se constitui em um obstáculo significativo à aprendizagem dos 

conceitos. (AMORETTI e TAROUCO, 2000, p. 1) 

 

 

        Figura 1 Mapa conceitual produzido na Oficina do Facebook 

Também se utilizou de câmera digital para trabalhar com imagens capturadas pelos 

próprios cursistas com o objetivo de reproduzirem cenas do conto e postarem no Grupo 

“Quem conta um conto, aumenta um ponto”, explicando a cena.  
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4 REFLEXÕES FINAIS 

Enfocando-se na questão-problema da pesquisa A Rede Social Facebook, no contexto 

do Ensino Médio, pode representar potencial pedagógico para o desenvolvimento de 

atividades educacionais nas aulas de Literatura Brasileira? é possível responder que o 

Facebook oferece grande potencial como ferramenta pedagógica, principalmente em 

Literatura Brasileira, tendo em vista a experiência vivenciada na Oficina O Facebook e suas 

possibilidades literárias. 

Com base nessa experimentação, constata-se que existe um potencial da rede social 

Facebook para a ação pedagógica, no tocante ao seu uso como ferramenta de comunicação 

poderosa que precisa e pode ser apropriada no processo de ensino e aprendizagem em 

qualquer disciplina, principalmente em Literatura Brasileira, tendo em vista que o Facebook 

pode estimular a leitura, a escrita, enfim todo tipo de comunicação e expressão.  

Pode-se destacar que a experiência apontou a necessidade de se adotar alguns cuidados 

básicos visando tornar mínimas as dificuldades.  

O primeiro cuidado é a necessidade de se fazer uma boa exploração das ferramentas 

que dispõe a rede social. O segundo cuidado é ter bem claro os objetivos, as ferramentas da 

rede social a serem utilizadas, qual dimensão pedagógica o trabalho se desenvolverá. O 

terceiro cuidado seria a necessidade de constante interação entre professores e alunos nas 

atividades com a intenção de acompanhar e avaliar todo processo. O quarto cuidado seria 

incentivar os alunos a fazerem uso culto da linguagem. 

Incorporado a isto, de extrema importância se faz o conhecimento tanto dos entraves 

quanto das possibilidades da rede social Facebook e de suas atualizações, mudanças que 

podem acontecer, permitindo que as ações pedagógicas possam envolver os alunos atentando-

os a um melhor engajamento no processo de ensino e de aprendizagem. 

A Oficina O Facebook e suas possibilidades literárias buscou proporcionar e 

fortalecer uma discussão sobre o uso da rede social Facebook como instrumento de trabalho 
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pedagógico, através da proposta de atividades a serem realizadas fazendo uso dessa rede 

social, tão utilizada por estudantes atualmente
6
. 

Na formação foram identificadas e exploradas potencialidades educacionais do 

Facebook, buscando a interação em atividades em que a expressão de ideias e opiniões sobre 

os conteúdos da disciplina de Literatura Brasileira possam ser estudados, discutidos e 

empreendidos de forma significativa e prazerosa pelos professores e alunos. Para tanto, foram 

também utilizados a ferramenta Google Docs para Facebook e o software CMapTools para 

produção de mapas conceituais do conteúdo trabalhado, além da proposta da produção de 

textos para publicação na página do grupo utilizando-se de imagens capturas pelos cursistas, 

tendo como base a reflexão do conto "A Cartomante" de Machado de Assis. 

Fazer uso de Redes Sociais na educação pode ser considerado uma estratégia para um 

caminho da produção e compartilhamento do conhecimento.  

É preciso ter clareza que o compartilhamento da informação e do conhecimento, no 

Facebook, por exemplo, só terá implicações significativas se provocar um processo de 

aprendizagem, já que o simples uso dessas ferramentas pode não ter caráter transformador da 

realidade.  
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