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1. Tópicos de Interesse Relacionados 

As “redes sociais” estão inseridas na cultura digital e na vida dos estudantes da nova 
geração. No entanto, a maioria dos professores das escolas de educação básica 
desconhecem os fundamentos, as potencialidades e as possibilidades de comunicação e 
interação que são oferecidos pelos recursos das redes sociais e da Web 2.0. Levando em 
consideração o contexto da Cibercultura (Lévy, 1999) e o perfil dos estudantes da nova 
geração (Veen & Vrakking, 2009) e (Tapscott, 2010), as redes sociais consolidam-se como 
espaços digitais de aprendizagem (Bona, Fagundes e Basso, 2012) que podem potencializar 
a construção do conhecimento. Um espaço digital de aprendizagem pode ser definido como 
“um local que não é situado geograficamente em uma sala de aula presencial”, mas é 
pensar em um espaço digital virtual, situado no ciberespaço/rede, que contemple uma 
concepção pedagógica baseada em aspectos importantes para a aprendizagem como: a 
comunicação, interação, colaboração e cooperação.  

Para que este espaço digital virtual seja também de aprendizagem, a concepção 
pedagógica do professor deve estar alicerçada no diálogo, como afirmava Freire (1996, 
p.31), “o professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das 
bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a 
capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo”. Ainda, Freire (1996, p. 66), 
afirmava que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 
não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. Por isso, é importante que os 
professores reflitam sobre as possibilidades de incluir estas novas ferramentas na sala de 
aula como mais uma forma de comunicação e interação com os estudantes para 
potencializar a aprendizagem. 

A rede social Facebook pode ser usada como um espaço digital virtual de 
aprendizagem, espaço este que está inserido no contexto da cibercultura e das tecnologias 
digitais de rede (Teixeira, 2010), possibilitando a interação (Primo, 2003) e (Silva, 2010), 
interatividade (Silva, 2010), colaboração e cooperação (Piaget, 1973) entre estudantes e 
professores. Neste contexto, da sociedade em rede (Castells, 1999), é importante conhecer 
o conceito de grupos operativos (Pichon-Rivière, 1986, 1998), que será trabalhado como 
uma forma de organizar os estudantes em rede e em grupo, com desafios e objetivos em 
comum a serem alcançados, tendo por finalidade aprender a pensar em termos de 
resolução das dificuldades criadas e manifestadas no campo grupal.  



  

2. Descrição da Oficina  

A oficina está planejada para ser presencial, em laboratório de informática, com duração 
de oito horas e utilização da rede social Facebook. Os conceitos que serão trabalhados e 
que contextualizam a proposta do uso da rede social Facebook como ferramenta de apoio 
pedagógico em sala de aula são: cibercultura, tecnologias digitais de rede, interação, 
interatividade, colaboração, cooperação e grupos operativos. O objetivo é atender a um 
público formado por professores de diversas áreas que atuam na educação básica. O 
período de realização desta oficina será durante o evento Senid – Seminário Nacional de 
Inclusão Digital. É importante que a oficina seja ministrada com um computador por 
participante, sendo o número total de participantes definido pela capacidade de 
computadores no laboratório de informática. A carga-horária total da oficina está 
organizada em oito horas, sendo quatro horas para trabalhar os conceitos teóricos com os 
respectivos autores, e quatros horas para a vivência prática com o uso da rede social 
Facebook.  

3. Objetivos  
A oficina tem como objetivos principais capacitar professores da educação básica, no 
sentido de: a) Proporcionar experiência e conhecimento sobre a organização de grupos e 
comunidades virtuais de aprendizagem, inseridas no contexto da rede social Facebook; b) 
Discutir os principais conceitos que fundamentam as redes sociais; c) Desenvolver 
atividades online utilizando a rede social Facebook; d) Analisar e exercitar de que forma as 
redes sociais podem potencializar as atividades pedagógicas em sala de aula.  
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