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1. Tópicos de interesse relacionados 

Redes sociais na educação; Metodologias de ensino para a era digital; O novo perfil de 

educandos e professores na era digital. 

2. Introdução 

O que se observa é que o avanço dos conhecimentos por parte da ciência e da tecnologia 

mudou consideravelmente as concepções que se tinha da sociedade e dos seus padrões 

de vida. A mudança atinge todas as dimensões e afeta toda a população, porém com 

intensidades, modos e formas diferentes, incluindo e por vezes excluindo os indivíduos 

que não se encaixam nos seus moldes. 

 Como premissa para desenvolver a capacidade de aprender é necessário preparar 

os educandos para esse novo mundo, desenvolvendo, por exemplo, a capacidade de 

pensar, raciocinar e criticar. Faz-se necessário socializar o educando num ambiente 

heterogêneo e tecnológico, fazendo-o aprender a viver com a diversidade, com o novo e 

com o diferente, além de formar o caráter do educando segundo valores éticos e morais.  

Diante do exposto até então, delimita-se o atual problema da pesquisa como 

sendo: De que forma a rede social facebook podem potencializar o processo de 

motivação e interesse dos educandos para o ensino a partir de uma proposta didática 

intermediada pelo professor? 

 Para responder a esse questionamento, se objetiva verificar as potencialidades e 

as limitações da apropriação do facebook no processo de motivação e interesse dos 

educandos do 2º ano do ensino médio de um Colégio particular de Passo Fundo/RS. 

 Para auxiliar neste processo de investigação, traçaram-se alguns objetivos 

específicos para viabilizar o alcance do objetivo principal: a) analisar a assimilação dos 

educandos no uso do facebook nas aulas de História; b) verificar a interferência de uma 

rede social no processo interacional dentro e fora da sala de aula; c) identificar possíveis 

dificuldades e lacunas entre o método e a prática docente; d) inferir sobre possíveis 

apropriações de outras redes sociais no contexto educacional. 

3. Metodologia 

O trabalho de pesquisa é requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Educação pela Universidade de Passo Fundo e será realizado no primeiro trimestre 

letivo do ano de 2013, iniciando no mês de março, com duração de, aproximadamente, 

dois meses.  



  

 Os sujeitos investigados serão 35 educandos do 2º ano do ensino médio de um 

Colégio particular de Passo Fundo/RS, os quais já foram alunos do pesquisador por dois 

anos consecutivos. A escolha pelo professor de História como agente intercessor do 

processo se deve a saída do pesquisador da sala de aula para assumir o cargo de 

coordenador pedagógico, a proximidade pessoal existente entre o investigador e o 

docente e a já familiarização deste último com as redes sociais. 

 Entre as fases da pesquisa estão previstas entrevistas não estruturadas com o 

professor de História, questionários para os alunos e o trabalho prático utilizando a rede 

social.  

 A prática utilizando o facebook será desenvolvida seguindo os passos da Tabela 

1, sendo que as tarefas serão elucidadas em sala de aula e praticadas ou executadas fora 

do ambiente escolar. 

Tabela 1 – Cronograma das atividades utilizando o facebook – 2013. 

Data Tarefa 

11/03 O professor irá criar de um grupo fechado no facebook e convidar os educandos a 
ingressar no mesmo. 

18/03 O professor irá questionar a visão dos educandos sobre o facebook e a educação 
através da ferramenta de perguntas. 

25/03 O professor e os educandos irão criar ou transferir para o facebook todos os eventos 
já marcados (provas, trabalhos, festas...). 

01/04 O professor irá solicitar que os educandos busquem reportagens sobre determinado 
assunto discutido em sala de aula, postem no grupo, comentem, compartilhem e 
curtam uns aos outros. 

08/04 O professor lançará como desafio a criação de memes sobre um determinado 
assunto e a posterior publicação e compartilhamento na rede. 

15/04 Serão disponibilizados livros e artigos complementares para leitura e para 
posteriores comentários, críticas e debates. 

22/04 Disponibilização dos slides ou outros materiais utilizados em sala de aula através do 
aplicativo Slideshare, o qual deverá ser baixado pelos educandos. 

29/04 Os educandos deverão buscar jogos que tenham relação com a História, postar e 
comentá-los. 

06/05 Os educandos deverão procurar políticos ou governantes no facebook para uma 
entrevista online. 

13/05 Baixar o aplicativo Docs para uma atividade de escrita colaborativa. 

 Levando em consideração as atividades descritas anteriormente, deve-se ficar 

claro que muitas delas talvez não se efetivem ou outras dinâmicas aparecerão como 

alternativa ou um pedido dos alunos e do professor. Ao trabalhar com uma rede social 

dentro do contexto educacional se faz necessário aceitar e valorizar a dinamicidade dos 

espaços e das relações (re) criadas na rede. 

4. Resultados parciais 

Ao findar esta etapa do trabalho, cabe uma recuperação dos conceitos vistos no decorrer 

do mesmo. Assim, quanto à educação, discutiu-se o entendimento de cultura da 

aprendizagem, interação e a motivação sob ponto de vista de Bruner e Pozo. O que se 

constatou foi que os dois estudiosos defendem a ideia de que a cultura perpassa e é 

transformada de geração em geração, sendo essencial para a constituição e evolução da 

mente humana. Assim, a cultura da aprendizagem também pode ser vista e entendida 

como uma forma de concepção dinâmica, heterogênea e mutante.  



  

Ao mesmo tempo, os autores analisam a interação como um dos meios mais 

eficazes para se chegar ao aprendizado, visto que a troca entre educando-educando e 

educando-professor enriquece os processos construtivos e formativos do educando. Da 

mesma forma, quando se percebe que há um interesse e uma motivação para estudar, 

para a busca e para o novo, a consequência direta é o aprendizado significativo. 

Diante disso, inserir na conjuntura educacional, por exemplo, recursos 

tecnológicos que já são utilizados e dominados pelos educandos pode ser um dos meios 

para se alcançar a motivação explicitada e o aprendizado almejado. 

Neste contexto, Lévy foi o principal autor utilizado para discutir o nascimento de 

um novo lugar dentro da lógica das tecnologias, chamado ciberespaço, que permite além 

da interação e da comunicação, uma experiência livre de um tempo rígido e de um 

espaço concreto. Paralelamente, a gama de possibilidades advindas deste espaço cria-se 

uma nova linguagem, uma nova interação e, necessariamente, um novo leitor. Diante 

disso, as redes sociais como o facebook surgem como consequência e também 

necessidade de uma inovação que extrapola os limites do tátil, do visível e do 

calculável.   

Diante destes conceitos, a aplicação de uma prática pedagógica com os 

educandos do 2º ano do ensino médio utilizando o facebook trará respostas para as 

inquietações advindas do uso desta ferramenta. A sua concretização consolidará também 

subsídios para futuras pesquisas dentro da informática educativa e das possibilidades 

que surgem dentro das redes sociais. 
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