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                                                      RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade contribuir para o debate sobre o uso 
do Facebook, com pessoas que dos cursos de Licenciatura em Letras e 
Ciências Biológicas de EAD, para a construção do conhecimento. Esta rede 
social possui ferramentas que são capazes de manter a interação entre os 
estudantes, como também com os professores, na medida em que se usa a 
favor da aprendizagem. Tais ferramentas são capazes de integrar o estudante 
em um universo de informações colaborativas on-line, complementando EAD. 
A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo exploratório, no qual buscou 
atender as expectativas do pesquisador através da observação, de conversas 
informais e de entrevistas com seu público alvo, sendo este formado por 32 
participantes no chat e 25 entrevistados por Webconferência. Portanto, como 
várias pessoas na atualidade possuem conta ativa no Facebook, trazê-lo para 
o meio educacional à distância foi algo considerado fundamental pelos 
estudantes para a interação entre seus pares. Constatou-se que, mesmo sem o 
uso do Facebook integrar o projeto de Curso em EAD, seu uso é intenso e 
sistemático pelos estudantes. 
 

Palavras-chave: Facebook, Educação à Distância, Interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ABSTRACT 

 
The present work aims to contribute to the debate on the use of Facebook , with 
people of Bachelor of Letters and Life Sciences EAD , for construction of 
knowledge . This social network has tools that are capable of maintaining the 
interaction between the students, but also to the teachers , in that it is used for 
learning. Such tools are able to integrate the student into a universe of 
collaborative information online , complementing EAD . The methodology used 
was an exploratory qualitative study , which sought to meet the expectations of 
the researcher through observation, informal conversations and interviews with 
your target audience , which is comprised of 32 participants in the chat and 
Web conferencing by 25 respondents . So , how many people today have an 
active Facebook account , bring it to the educational environment distance was 
something considered essential for students to interact among their peers . It 
was found that , even without the use of Facebook integrate design Course in 
ODL , its use is intense and systematic by students . 
 
Keywords : Facebook , Distance Education , Interaction 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço de tecnologias nas últimas décadas vem também 

aumentando o número de pessoas conectadas, formando um grande leque de 

informações e conhecimentos que podem ser adquiridos nos mais diversos 

meios e nos mais diferentes ambientes virtuais. Um dos principais ambientes 

virtuais de aprendizagem é a rede social, destacando entre algumas o 

Facebook. 

Para Tapscott (2010), os jovens e crianças que já nasceram e estão 

crescendo imersos numa sociedade cada vez mais tecnologizada, aprendem 

desde a infância a acessar e a utilizar as tecnologias. Destaca, principalmente, 

as Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC a serviço de seus 

interesses, como: para lazer, estudos, relacionamentos e outros. Quanto aos 

estudos, as redes sociais e a educação à distância, nesta pesquisa, serão 

tratadas como importantes veículos de aprendizagem.  

No entanto, Kenski (2004, p. 74), ao destacar a temática redes sociais 

em educação, se preocupa com a articulação do “ensino com a realidade em 

que os alunos se encontram, procurando a melhor compreensão dos 

problemas e das situações encontradas nos ambientes em que vivem ou no 

contexto social geral da época em que vivemos”. Neste sentido, pressupõem-

se que os estudantes da modalidade de educação a distância estariam 

familiarizados com o uso de ambientes on-line de comunicação e seu uso na 

disseminação do conhecimento, sendo de acesso mais constante o uso do 

Facebook no ensino-aprendizagem. 

Esta autora considera que as redes sociais estão causando impacto no 

processo ensino-aprendizagem, sendo o uso da Web, seus recursos e as redes 

sociais, importantes elementos na capacidade de aprendizagem social dos 

sujeitos. Isto tem levado ao reconhecimento de que a sociedade em rede está 

modificando a maioria das nossas capacidades cognitivas. Segundo Brennand 

(2006, p.202) o “raciocínio, memória, capacidade de representação mental e 

percepção estão sendo constantemente alteradas pelo contato com os bancos 

de dados, modelização digital, simulações interativas, etc”. Esta seria uma das 
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razões pelas quais os docentes poderiam utilizar o Facebook como subsídio ao 

ensino- aprendizagem. 

Essa disseminação dos usos das redes sociais em ambiente de 

educação a distância, por link e grupos, faz parte da formação docente em 

poucos cursos de preparação de professores. Considera-se, nesta pesquisa, 

que o propósito da educação à distância e o uso de redes sociais deveria ser o 

de desenvolver as inteligências e ajudar as pessoas a se socializarem nos 

grupos de convivência e estudos, atingindo objetivos de ocupação no mercado 

de trabalho e de entretenimento adequados ao seu aspecto particular e coletivo 

de “inteligências sociais e intelectuais” (GARDNER, 2000). As pessoas que são 

ajudadas a fazer isso “se sentem mais engajadas e competentes, e, portanto, 

mais inclinadas a servirem a sociedade de uma maneira construtiva” (IBIDEM, 

p.16).  

Neste sentido, a educação à distância além de formar os sujeitos na 

graduação, forma docentes capazes de utilizar as tecnologias on-line na ação 

de aprender a aprender, aprender a fazer e a conhecer, aprender a viver juntos 

e a ser (DELORS, 1996). 

A inserção das redes sociais na aprendizagem em educação à distância, 

enquanto uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, já é um fato 

que acontece em muitas instituições de Educação superior com esta 

modalidade, pois os estudantes já possuem um aparato de tecnologias, como: 

celulares, notebooks, netbooks e tablets, o que faz com que se mantenham 

interligados entre si e com o mundo.  

Atualmente estudantes de EAD socializam atividades on-line e de 

pesquisas, interagem com debates em fóruns e trabalhos em grupos, 

constituindo-se grupos em redes sociais. Esses estudantes realizam contato 

por chat, trocam e-mails, trocam arquivos, marcam encontros e postam noticias 

sobre o curso. Como propõe Kenski:  

 

o ensino via redes pode ser uma ação dinâmica e motivadora. 
Mesclam-se nas redes informáticas - na própria situação de produção 
e aquisição de conhecimentos – autores e leitores, professores e 
alunos. As possibilidades comunicativas e a facilidade de acesso às 
informações favorecem a formação de equipes interdisciplinares de 
professores e alunos, orientadas para a elaboração de projetos que 
visem à superação de desafios ao conhecimento; equipes 
preocupadas com a articulação do ensino com a realidade em que os 
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alunos se encontram, procurando a melhor compreensão dos 
problemas e das situações encontradas nos ambientes em que vivem 

ou no contexto social geral da época em que vivemos.(2004, p. 
74). 

 

A visão da autora procede, quando já se observa entre estudantes da 

educação superior o tipo de comunicação on-line em redes sociais, com temas 

de estudo do curso e da atividade social do grupo. Entretanto, esta 

possibilidade de mediação nem sempre está inserida no ambiente de educação 

a distância em educação superior como um meio de interagir professor-aluno-

conhecimento, sendo poucos docentes que utilizam esta ferramenta e poucos 

que sabem utilizá-la em seu potencial. Portanto a pesquisa busca saber a 

seguinte questão: como o Facebook tem sido utilizado pelos estudantes da 

formação docente de cursos em EAD e, como seu uso tem influenciado suas 

concepções de ensino com as redes sociais complementares às situações de 

sala de aula presencial. 

Para tal caminhada, objetivou-se contribuir para o debate sobre o uso do 

Facebook com grupos de cursos de Licenciatura em Letras e Ciências 

Biológicas de EAD, para a construção do conhecimento. Com isso, buscou-se: 

 
 Caracterizar as redes sociais no ciberespaço e em seus usos em 

educação. 
 

 Discutir o processo de interação possíveis no Facebook e no ambiente 
Moodle dos cursos em EAD. 
 

 Identificar os usos que os estudantes de cursos em EAD fazem do 
Facebook para o compartilhamento de arquivos e construção de 
conhecimentos para a aplicação no ensino-aprendizagem. 
 

 Provocar uma discussão sobre o Facebook em educação com 

estudantes dos cursos de Letras e de Ciências Biológicas em EAD, 

através de webconferência. 

 

O percurso da pesquisa em seu marco teórico abordará dois tópicos. O 

primeiro será referente a capacidade técnica do Facebook para o uso educativo 

em EAD, destacando seu processo formativo para a docência com o uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação. O segundo tópico abordará 

a capacidade didática do Facebook, destacando a mediação e as tendências 
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pedagógicas para o seu uso em EAD e complementar no ensino-aprendizagem 

presencial. 

A opção metodológica será pelo método qualitativo e pesquisa 

exploratória bibliográfica e de campo. Os participantes serão estudantes dos 

cursos de licenciatura oferecidos pela UPE, na modalidade a distância.  

Proposta esta que poderá vir a subsidiar as opções pelas ferramentas 

utilizadas em cursos de EAD na mediação estudante-ambiente o professor-

conhecimento-mídias.
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1. FACEBOOK APLICADO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

 

O Facebook é uma rede social criada por Mark Zuckerberg, em 2004, 

com a intenção de minimizar a distancia e facilitar a comunicação entre os 

estudantes da Universidade de Havard/ EUA. Com o passar dos tempos, o 

Facebook ganhou uma proporção inimaginável tornando-se uma febre não 

apenas entre os estudantes, mas por toda população mundial, tanto que hoje é 

considerada a maior rede social do mundo.  

O uso dessa rede, de potencial mundial, no meio educacional está cada 

vez mais forte, pois tanto os professores quanto os estudantes estão utilizando 

estes recursos em prol da melhoria da educação. O meio mais convencional 

que até bem pouco tempo era mais utilizado na mediação professor – aluno, 

erao e-mail, porém, este recurso foi perdendo evidência, pois a comunicação 

através das redes sociais foi tomando espaço, tornando-se mais utilizado que o 

e-mail do meio educacional.  Como cita Mattar (2012, p. 01): 

 

A pesquisa de Mazer, Murphy e Simonds, por exemplo, conclui que 
perfis de professores no Facebook ricos em informações pessoais 
geraram motivação prévia dos alunos, aprendizado afetivo e maior 
credibilidade para o professor. Outra pesquisa, de Sturgeon e Walker, 
concluiu que os alunos têm mais vontade de se comunicar com seus 
professores se eles já os conhecem no Facebook. Para os autores, 
haveria evidências suficientes de que as relações entre alunos e 
professores construídas no Facebook podem gerar um canal de 
comunicação mais aberto, resultando em ambientes de 
aprendizagem mais ricos e maior envolvimento dos alunos.  
 
 

Esse poder de atingir pessoas através de uma ambientação favorável à 

comunicação pelo Facebook tem sido um aliado quanto as questões 

relacionadas à informação entre os estudantes de todo o mundo, independente 

do curso ou modalidade que esteja fazendo, principalmente se for um curso à 

distancia.  

A modalidade de Educação a Distância - EAD se destaca pela sua 

aplicabilidade, acessibilidade e possibilidade de atender a longas distancias,de 

maneira mais eficiente aos estudantes que fazem a adesão a este tipo de 

curso. Isto uma vez que se trata de pessoas que, geralmente não dispõem de 

tempo para frequentar um curso presencial e que, para não deixarem seus 
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estudos, optam pelos cursos ofertados á distancia, que favorecem aqueles que 

se encontram em tal situação. Atualmente, outros fatores estão sendo 

considerados: a qualidade que tem sido divulgada pelos meios governamentais 

e a visão de contemporaneidade em educação, contrapondo-se a educação 

presencial tradicional. 

A grande rede é utilizada por muitos, sejam profissionais: 
professores, advogados admistradores, médicos, engenheiros, 
economistas, etc ou até mesmo jovens que são até mesmo 
estudantes. A utilização de ambientes virtuais é uma realidade e 
assim, pouco a pouco a educação presencial vai dividindo espaço 
com a chamada educação virtual. Esse tipo de educação utiliza 
técnicas e ferramentas que possam ajudar na agilidade de 
comunicação de pessoas e instituições distintas e 
distantes.(ANDRADE, 2010,p. 01). 
 

Embora, questões de desempenho permitam polêmicas, como por 

exemplo: uma EAD com demanda desterritorizada possibilita maior 

aprendizagem, ou ainda, que qualidade é essa que os índices mostram. 

Questões que fazem com que se reflita sobre a EAD e o discurso federal, 

mesmo não sendo foco desta pesquisa, buscou-se não ficar alheio sobre este 

aspecto na mediação, interação no contexto em análise. 

Estudo a distancia é um método racionalizado (envolvendo a 
definição de trabalho) de fornecer conhecimento que(tanto como 
resultado da aplicação de princípios de organização industrial tanto 
pelo uso intenso da tecnologia o que facilita a reprodução da 
atividade objetiva de ensino em qualquer escala)permite o acesso 
aos estudos universitários a um grande numero de estudantes 
independentemente de seu lugar de residência e de ocupação 
(PETERS, 1983 p.111) 

 

Desta forma, acredita-se nesta pesquisa, que os cursos à distância são 

favorecidos pelo Facebook, na medida em que servem como meio educacional, 

de maneira a minimizar distâncias, no que tange as questões de facilitação da 

comunicação. Os estudantes podem utilizar este recurso para ampliar as 

discussões acerca do que foi estudado em curso de forma prática e eficaz. 

O Facebook aplicado à educação a distância torna-se algo de bastante 

eficácia no ensino-aprendizagem, como também, um instrumento de 

praticidade comunicativa, uma vez que esta rede social é utilizada por milhares 

de pessoas para muitos fins, tornando-se tanto algo para entretenimento para 

as pessoas, como também, um recurso para fins educacionais.   
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1.1 POTENCIAL TÉCNICO DAS REDES SOCIAIS PARA 

EDUCAÇÃO 

 

 

As redes sociais são utilizadas tanto pelos estudantes como também pelos 

professores em seu cotidiano, pois se trata de um meio popular de ampla 

utilização, independente de idade, sexo, posição social ou religião.  

Segundo Seabra (2010), o uso das redes sociais no processo educativo 

deve ser feita de maneira bem pensada, pois corre-se o risco de ser apenas 

uma distração, gerando mais ruído do que ajudando no processo de ensino e 

aprendizagem. Para este autor, 

 

É possível em vários ambientes, como o Facebook, criar 
comunidades específicas, de sua escola, por exemplo. Além de 
atividades com os alunos, é cada vez maior o número de educadores 
que encontram nas redes sociais uma ferramenta de diálogo e de 
compartilhamento de informações com seus pares, com especialistas, 
com profissionais de outras áreas do conhecimento. (Ibidem, p.21) 
 

O Facebook possui um potencial técnico como meio educacional, pois 

este traz consigo ferramentas que auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem através da viabilização da comunicação entre as partes 

interessadas. Cita-se como potencial técnico do Facebook: 

 

Grupos: são espaços online em que as pessoas podem interagir e 

compartilhar postagens de conteúdos, como por exemplo: conteúdos 

vistos na sala de aula, opiniões pessoais, postagens de assuntos extra 

classe entre outros. É uma maneira de alunos e professores trabalharem 

em projetos colaborativos. Os grupos podem ser abertos fechados e 

secretos, tendo vantagens de manter a privacidade do professor, pois 

para ser membro do grupo não precisa ter essa pessoa como amigo, 

podendo excluir o grupo logo após o termino da atividade ou matéria 

oferecida no mesmo, e quando é postada alguma atividade ou 

comentário, chegando uma mensagem de notificação no perfil do 

Facebook do usuário. 

Páginas: Permitem também interações entre membros do Facebook. 

Uma página é pública, ou seja, qualquer um pode curti-la, passando a 
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receber atualizações de seu conteúdo em seu feed de notícias. Páginas 

são, portanto, uma maneira simples de professores e alunos 

compartilharem links, artigos, vídeos ou feed de noticias sobre o curso. 

Nas páginas no Facebook, é possível também utilizar notas e 

comentários, além de vários outros recursos, como fóruns de discussão. 

Entretanto, ao contrário de grupos, as páginas não podem ser fechadas 

ou secretas, ou seja, tudo o que for postado em uma página torna-se 

automaticamente público. 

Mural: sendo o mesmo importante, pois se pode deixar mensagem de 

forma síncrona ou assíncrona para o usuário, assim como postar datas 

importante de realização de atividades ou eventos promovidos pelo 

curso, deixando os alunos com mais uma ferramenta de orientação para 

os mesmos. 

Bate-papo: caracteriza-se como uma ferramenta síncrona onde as 

mensagens são enviadas no instante clicado, assim como uma 

ferramenta interativa, onde vários usuários podem se juntar na mesma 

conversa e gerar uma discursão enriquecedora sobre determinado tema  

vindo a enriquecer o conhecimento dos alunos com essa troca de 

experiências. 

Isso se aplica de forma mais eficaz e atrativa com estudantes de cursos 

em EAD,pois estes, geralmente são pessoas distantes, tanto dos professores 

como dos próprios colegas e tutores, e através do Facebook, a comunicação 

torna-se mais eficaz, no que tange as questões de proximidade e vínculo 

afetivo.  

O Facebook oportuniza aos estudantes a troca de ideias quanto aos 

conteúdos apresentados nos ambientes1 viabilizando uma comunicação mais 

constante e eficaz neste processo de ensino-aprendizagem. Esta rede social 

também é útil na comunicação com os professores, para criação de 

comunidades, esclarecimentos de dúvidas.Esta aproxima as pessoas, 

independente da distância em que ela esteja.  

 

 

                                                           
1
 Ambientes, como o Moodle(software livre) são usados para Educação a Distância (EAD) e 

muitos são chamados de AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 
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1.2 AMBIENTE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

 

Os cursos de educação à distância, em sua grande maioria são 

caracterizados por uma modalidade de ensino híbrido que possui suas 

atividades dispostas de maneira mista, de presencial á distância. A parte 

presencial consiste de aulas, avaliações, exercícios, etc., vivenciadas tal como 

o próprio nome expressa, presencialmente. Já a modalidade de EAD 

apresenta-se com a maioria dos conteúdos do presencial, porém à distância 

e,para que isso ocorra, de maneira satisfatória, faz-se necessário o auxílio de 

uma ferramenta educacional. Para tal, foram criados os Ambientes de 

Educação à Distância, conhecidos popularmente de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. 

Os AVAs apresentam os conteúdos exigidos pela ementa do curso e 

estruturados de acordo com a metodologia do professor, de maneira dinâmica 

e eficaz, possibilitando uma melhor assimilação do assunto. Segundo Pereira 

(2007, p.36) um AVA pode ser conceituado como:“mídias que utilizam o 

ciberespaço para veicular conteúdo e permitir interação entre os atores do 

processo educativo, essa opção de mídia está sendo utilizada para mediar o 

processo ensino-aprendizagem a distância”. Santos (2003, p.02) defende um 

AVA como um "espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos 

técnicos interagem, potencializando assim a construção de conhecimentos, 

logo a aprendizagem". 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possibilitam uma interação 

entre os alunos de cursos da EAD e seus respectivos professores, tutores 

virtuais, tutores presenciais. Além de possibilitar a execução das atividades de 

maneira organizada, sequenciada linearmente, com uma interface dinâmica e 

organizada que permite uma melhor compreensão e consequente assimilação 

dos conteúdos propostos. Kemczinski (2005, p. 39 ) define os AVAs como: 

Sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao 
suporte de atividades de ensino-aprendizagem, mediados pelas 
tecnologias de informação e comunicação. Estes se apresentam 
integrando múltiplas mídias, linguagens e recursos tendo em vista 
atingir determinados objetivos de aprendizagem. As atividades 
desenvolvem-se no tempo, ritmo de aprendizagem e espaço em que 
cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade 
explícita e um planejamento prévio. 
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Os AVAs de maneira geral apresentam estrutura e características muito 

similares, e Pereira (2007) apresenta as principais características dos AVA 

sendo estas: 

 

 Controle de Acesso ( senha); 

 Organização do Ambiente; 

 Controle de tempo para as atividades; 

 Comunicação síncrona e assíncrona; 

 Espaço privativo; 

 Arquivos atualizados e adequados; 

 Apoio online ( tutor); 

 Avaliação e Auto-avaliação. 

 

Diante da amostragem apresentada, torna-se fácil perceber as 

vantagens do uso do ambiente virtual para o ensino aprendizagem de 

estudantes de cursos em EAD devido a segurança, apoio e atualização de 

dados mediante as necessidade do curso escolhido. 
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2. USO PEDAGOGICO DO FACEBOOK 

 

A educação, ao longo dos tempos, sofreu profundas transformações 

metodológicas, com base nos pressupostos teóricos das Teorias da 

Aprendizagem. De acordo com o tempo, o perfil dos educadores e dos alunos 

foi se alterando. Atualmente, o ensino tem enfrentado problemas para 

despertar a atenção e interesse dos discentes nos estudos. Um dos motivos, 

aqui abordado nesta pesquisa, é a grande maioria deles pertencer aos nativos 

digitais e encontrar diversos atrativos fora da escola. 

 Acredita-se que a tradição possa ser um fator que deixe os alunos sem 

motivação em estudar, pois diversos desses atrativos educativos estão 

diretamente relacionados à tecnologia. Mesmo sabendo que esse seria um 

fator apresentado por diversos autores da linha otimista da tecnologia 

educacional, acredita-se que essa tem ampla chance de propiciar maior 

participação e interesse dos alunos na sala de aula, nas tarefas escolares e 

acadêmicas, diante da dinâmica da comunicação, da articulação entre os pares 

e os professores, da quebra da hierarquia e cotidianidade do ambiente 

educativo tradicional. 

 Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004, p. 214) tecnologia é o 

conjunto de conhecimentos e princípios científicos, que se aplicam a um 

determinado ramo de atividade. Mediante esta afirmação, percebe-se que a 

tecnologia tem por finalidade ampliar os horizontes para se trabalhar de forma 

mais globalizada através de meios científicos que levem a uma compreensão 

mais significativa do conteúdo em questão.   

Dessa forma o educador pode planejar suas aulas com o auxilio de 

ferramentas que possibilitam uma atenção maior e, consequentemente, uma 

aprendizagem significativa. Sem dúvida alguma, o atual recurso mais acessado 

diariamente pela população mundial é a rede social Facebook.  

Dessa forma, o mesmo surge como um aliado no processo de ensino e 

aprendizagem na modalidade EAD, que é um tipo de educação que está em 

ampla expansão, devido suas características educacionais que possibilitam o 

acesso à educação de uma maneira que atrai e possibilita que muitos alunos 
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que não tinham possibilidade de estudar no ensino tradicional possam migrar 

para o ensino pela EAD.  

Essa passagem, no entanto, tem sido um pouco turbulenta devido, 

principalmente, ao costume que os alunos possuem em relação a estudar 

presencialmente e partirem para um ensino que sua sala de aula é virtual, fato 

que os deixam com dificuldade na adaptação e conhecimento do AVA.Em 

contra partida, os adeptos do Facebook, em sua maioria, não encontram 

dificuldades em manipular suas ferramentas. 

As redes sociais  estão crescendo de maneira vertiginosa no Brasil. 
Entre blogs, microblogs, redes de compartilhamento de fotos, 
imagens e vídeos, o Facebook é uma plataforma que mistura todos 
esses elementos e virou unanimidade entre os jovens. (CANAL DO 
ENSINO, s.d., p.1) 

  

Portanto, o Facebook por possuir ferramentas similares aos do AVA, 

pode ser apresentado como um importante mecanismo, complementar na 

aprendizagem dos alunos da EAD. Os mesmos, na utilização do Facebook, 

praticam de maneira informal, recursos que são requisitos indispensáveis da 

Educação a Distância, fato que favorece sua inserção no AVA de maneira 

rápida e eficiente, minimizando problemas posteriores. 

 

O Facebook pode ser explorado como ferramenta pedagógica 
importante, principalmente na promoção da colaboração no processo 
educativo, e ainda, permite aconstrução crítica e reflexiva de 
informação e conhecimento (FERNANDES, 2011, p.67). 

 

A tecnologia está cada vez mais avançada e a escola deve usar este 

fato ao seu favor, uma vez que ela deve atualizar-se no que tange os meios 

didáticos operacionais, juntamente com uma metodologia que atinja a um 

público cada vez maior e com maior eficiência no processo de aquisição de 

conhecimentos. 

 

 

2.1 INTERATIVIDADE E APRENDIZAGEM 

 

 

http://canaldoensino.com.br/blog/como-usar-o-facebook-na-educacao
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Ao se falar em Educação à distância, muitos interpretam como um tipo 

de educação “fria”, ou seja, sem nenhum contato com as demais partes, 

tornando esta modalidade conhecida como “mecanizada” entre as demais 

formas de estudo. 

Os avanços tecnológicos estão cada vez maiores a cada dia que se 

passa e, devido a estes, as distâncias estão diminuindo e a educação à 

distância está estreitando laços e, devido as NTIC, a interação está ficando 

cada vez maior entre aqueles que dela participam, através dos recursos 

oferecidos que minimizam distâncias e, até mesmo, devido a praticidade, 

aproximando ainda mais os participantes.     

Após a inserção do Facebook no meio social, este se tornou um aliado 

também para o meio educacional, na medida em que se utiliza este meio como 

algo de comunicação e interatividade, auxiliando a aprendizagem dos 

estudantes de cursos em EAD através dos recursos disponibilizados por esta 

rede social.  

Assim como afirma Belloni,  

 

As NTIC oferecem possibilidades inéditas de interação mediatizada 
(professor/aluno; estudante/estudante) e de interatividade com 
materiais de boa qualidade de grande variedade. As técnicas de 
interação imediatizada criadas pelas redes telemáticas (e-mail, listas 
e grupos de discussão, websites etc.) apresentam grandes 
vantagens, pois permitem combinar a flexibilidade da interação 
humana (com relação a fixidez dos programas informáticos, por mais 
interativos que sejam) com a independência no tempo e no espaço, 
sem perder velocidade. (2012, p. 77) 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais 

acessível a todos mediante seu fácil manuseio, como também devido as 

facilidades que o próprio programa oferece a seus usuários baseando-se numa 

perspectiva de aprendizagem, onde o estudante tem inúmeras opções na 

perspectiva de qualificação de sua aprendizagem através deste meio.  

O Facebook dispõe em seu potencial técnico de meios que possibilitam 

a aprendizagem, de maneira mais rápida e eficaz, pois o estudante tem acesso 

a biblioteca, onde são postados vários textos de provável utilização do mesmo. 

No ambiente tem o bate-papo, onde o mesmo tem a possibilidade de interagir 

com os demais estudantes do curso, como também, com o professor da 

disciplina para tirar dúvidas e estreitar a relação entre eles.  
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Na medida em que os estudantes de EAD são levados a fazerem o uso 

correto do Facebook, numa perspectiva de aprendizagem, certamente, este 

meio será um aliado importantíssimo na busca de conhecimentos, como 

também, como um meio importante para a interação entre as partes envolvidas 

em todo o processo.  

Para Pretto, 

 

Interatividade é a capacidade dos diversos atores (alunos, tutores, 
professores) estabelecerem processos de troca de informações com 
as ferramentas tecnológicas, conteúdos, e demais atores. Sob esta 
ótica, a interatividade está na disposição ou predisposição para mais 
interação, para uma hiperinteração, para participação e intervenção. ( 
2004, p.57) 
 
 

Teóricos importantes, como Vygotsky (1998) defende teorias que 

discorrem sobre o pressuposto de que a interação desencadeia o aprendizado 

numa perspectiva de socialização e cooperação no que diz respeito a um 

determinado conteúdo, pois, na medida  em que há interação, há, 

consequentemente , a aprendizagem.    

 

 

2.2 INTERAÇÃO PEDAGÓGICA E AS TDIC 

 

 

Em plena era digital surgem, diariamente, Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação que aparecem com o propósito de auxiliar o 

processo educacional Dessa forma, cabe aos profissionais da educação se 

apoderarem dessas ferramentas, desenvolvendo habilidades para a sua 

prefeita manipulação e, por fim, integrar tais mecanismos no currículo 

educacional. Isto ocorre, de forma que elas possam fazer parte do processo 

metodológico da educação, possibilitando um estimulo maior nos alunos em 

relação á aprendizagem. 

A solução para uma educação que prioriza a compreensão é o uso de 
objetos e atividades estimulantes para que o aluno possa estar 
envolvido com o que faz. Tais alunos e objetos devem ser ricos em 
oportunidades, que permitam ao estudante explorá-las e, ainda, 
possibilitar aberturas para o professor desafiá-lo e, com isso, 
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incrementar a qualidade da interação com o que está sendo feito. 

(VALENTE, 2002, p.6). 
 
 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação são ferramentas 

tecnológicas que são utilizadas para fins educativos e são definidas por 

Marinho e Lobato (2008) e Afonso (2002), como tecnologias que têm o 

computador e a Internet como instrumentos principais e se diferenciam das 

Tecnologias de Informação e Comunicação pela presença do digital. O foco em 

tais tecnologias deve-se à presença das mesmas na escola de Educação 

Básica, geralmente na Sala Ambiente de Informática (SAI). 

As TDIC, de acordo como são definidas, estão presentes nas escolas e 

possuem uma importância significativa, quando utilizadas no processo ensino – 

aprendizagem, pois possibilitam uma metodologia educacional mais dinâmica, 

com potencialidades que aumentam as possibilidades da aquisição dos 

conteúdos pedagógicos nas mais diversas áreas do conhecimento. Portanto, a 

sua utilização pedagógica torna-se necessária conforme é apontado por 

Karsenti, Villeneuve e Raby (2008) e ainda por Bastos (2010), que destaca 

acontribuição das TDIC para um melhor “domínio operativo das ferramentas” 

no ensino-aprendizagem. 

Compete ao educador uma importante obrigação, a de selecionar as 

mais diversas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, e adequar 

tais recursos tecnológicos e didáticos a sua metodologia. Dessa forma, 

aproveita-se ao máximo as potencialidades desses recursos, e 

consequentemente, possibilita uma prática docente mais eficaz, capaz de 

promover uma aprendizagem mais significativa. 
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3. OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

 

A escolha do método e das estratégias, bem como do tratamento dos 

dados é que proporcionará um caminho a seguir na pesquisa. Portanto, neste 

tópico se dará ênfase ao detalhamento do percurso desta investigação. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O método se caracteriza como qualitativa exploratória, segundo Godoy, 

 

 A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 
dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 
lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 
com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 
segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 
situação em estudo. (1995, p.58): 
 

Diante da interpretação de dados através de entrevistas, é possível perceber 

como os indivíduos ou grupos são capazes de atribuir uma função as redes 

sociais que possibilitem uma ferramenta de aprendizagem no meio 

educacional. 

De acordo com Richardson (1999, p.208), a entrevista “procura saber 

que, como e por que algo ocorre, em lugar de determinar a frequência de 

certas ocorrências, nas quais o pesquisador acredita”. Esta metodologia teria 

como referência seu teor qualitativo exploratório.  

O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos que 

insurgem; como os dados tipicamente coletados no ambiente do participante; a 

análise dos dados indutivamente construídos a partir das particularidades para 

os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do 

significado dos dados (CRESWELL,2010).  

A pesquisa define-se como qualitativa, pois não busca enumerar dados 

estatísticos e compará-los, mas caracteriza-se por possuir um teor que pode 

descrever situações complexas, e possibilita a comprovação das hipóteses por 

http://www.dgz.org.br/abr12/Art_05.htm#R1
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meio da interpretação e das particularidades do grupo focal. Além de pesquisa 

qualitativa, a mesma caracteriza-se como sendo exploratória que, segundo 

Oliveira, 

A pesquisa exploratória visa munir o pesquisador de um maior 
conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa. Por isto, é 
apropriada para os primeiros estágios da investigação quando a 
familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por 
parte do pesquisador são geralmente, poucos ou inexistentes. (2003, 
p.65). 

 

 Através da pesquisa qualitativa, que visa comprovar hipóteses, e 

exploratória, que objetiva ampliar os conhecimentos sobre determinada 

situação, foi possível desenvolver com mais exatidão a metodologia do 

presente trabalho de pesquisa a fim de constatar os benefícios do Facebook 

para os cursos a distancia supracitados. 

 

 

3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

A pesquisa qualitativa possui como ponto frágil, o fato de que após a 

coleta, os dados seriam interpretados pelo pesquisador, que pode interpretá-los 

de maneira errônea. Isso pode ocorrer de forma involuntária, provocada por 

falta de atenção ou até mesmo de maneira voluntária, onde o pesquisador 

tentaria manipular as informações obtidas em favor dos resultados que ela 

almejou. Dessa forma, para que a pesquisa possua veracidade e, 

consequentemente valor científico, faz-se necessário que o pesquisador fique 

atento aos detalhes e não use de sua ideologia na análise das informações 

obtidas. 

A análise dos dados coletados na pesquisa qualitativa é bastante 

complexa, dificultando muitas vezes, a sua perfeita interpretação, fato que é 

defendido por Duarte (2002, p.54) 

Os métodos qualitativos fornecem dados muito significativos e 
densos, mas, também, muito difíceis de analisarem. Sempre 
encontra-se em textos sobre metodologias de pesquisa, entretanto só 
se tem ideia da dimensão dessa afirmação quando se está diante do 
seu próprio material de pesquisa e se sabe que é preciso dar conta 
dele. 
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No que tange ao teor exploratório da pesquisa, esta exige do 

pesquisador bastante experiência e atenção, fato que nem sempre existe. 

Contudo, se o pesquisador dedicar-se de maneira intensa a interpretação dos 

dados, essa limitação deixa de existir. De acordo com Gil (2002, p. 78) “para 

isso, é necessário que o pesquisador seja capaz de identificar imediatamente a 

organização interna das obras consultadas”. 

 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A pesquisa teve como trajetória a busca de literatura a respeito da 

temática, fichando livros, teses, dissertações e artigos. Essa primeira 

investigação, de visão literária, baseou-se nas leituras realizadas durante o 

curso de formação inicial e, teve como diretriz, a minha experiência pessoal e 

profissional de sala de aula, bem como, minha inquietação como nativo digital 

diante da escola e da universidade que se tem hoje em Pernambuco. 

A visão da pesquisa foi direcionada, permanentemente, para uma 

dimensão aplicada, buscando dados que pudessem ser utilizados de imediato, 

na experiência docente e refletidos para a educação a distância. 

A construção de dados da pesquisa foi também através de entrevista 

aberta, considerada esta, segundoHaguette (1997, p.86) como um processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem 

por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado.  

Essa entrevista foi aplicada durante uma Webconferência, com 

estudantes do Curso de Licenciatura em Letras e Ciências Biológicas, durante 

um Mini-Curso na Semana Universitária, da Universidade de Pernambuco 

UPE. Durante o período de 150 minutos de debate e questionamentos, os 

participantes puderam apresentar seus argumentos sobre o objeto desta 

pesquisa, sendo logo após, respondida uma entrevista aberta, 

 

utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior número possível 

de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do 
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assunto em questão. Ela é utilizada geralmente na descrição de 

casos individuais, na compreensão de especificidades culturais para 

determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos 

(MINAYO, 1993). 

 A entrevista foi realizada através da webconferencia sendo os alunos 

acompanhados dos seus respectivos tutores presencialmente, em cada Polo, 

sendo estas enviados ao pesquisador através de correio ou de e mails. Na 

pesquisa foi mantido o anonimato dos participantes (32 estudantes), que 

estavam presentes no chat e 25, que responderam a entrevista (Apêndice A). 

As entrevistas foram enviadas por e-mail ou pelo correio dos Polos para 

a Secretaria dos Cursos, repassada imediatamente ao pesquisador. 

 
 
 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Diante de toda pesquisa realizada, foi feita uma análise pautada na 

interpretação dos dados, dando ênfase aos momentos que subsidiaram a 

pesquisa, tendo a precaução de manter o diálogo entre os textos visando 

manter a proximidade entre os dados e o objeto de estudo: Mediação 

Pedagógica com o uso do Facebook em EAD pelos estudantes dos cursos de 

Licenciatura em Letras e Ciências Biológicas da UPE. 

Para Bardin (1988, p. 29) o “desejo de rigor e necessidade de descobrir, 

de adivinhar, de ir além das aparências, expressam as linhas de força‖ do 

desenvolvimento de uma linha de análise de dados e seu aperfeiçoamento”. 

Segundo Selltizetall(1974), o objetivo da análise é sumariar a construção de 

dados, de forma que se permita responder às perguntas da pesquisa. Na 

interpretação, procura-se o sentido mais amplo para tais respostas, os 

“vestígios” que podem suscitar a sua ligação a outros conhecimentos já 

obtidos. 

 Os dados tiveram como análise os pressupostos de interpretação das 

escritas dos participantes e a Teoria de Análise de Conteúdo,  visando não 

fugir da realidade da pesquisa na perspectiva de alcançar um resultado 

concreto. 
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A partir da analise dos dados para um melhor esclarecimento das 

respostas citadas pelos entrevistados, foram criadas quatro categorias, e em 

seguida divididas em seções sendo estas categorias: 1- Uso Do Facebook 

como  mudança ou permanência do ensino. 2- Uso do Facebook para 

construção do conhecimento. 3- Visão do aluno sobre os usos docentes do 

Facebook no ensino aprendizagem. 4- Utilização do Facebook pelos 

estudantes de EAD 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CAMPO 

 

 A pesquisa foi realizada com vinte e cinco estudantes de cursos em 

EAD, sendo quinze estudantes do curso de Ciências Biológicas e dez do curso 

de Letras, matriculados nos polos de Garanhuns, Gravata, Surubim e Afrânio.     

 

4.2 USO DO FACEBOOK COMO MUDANÇA OU PERMANÊNCIA 

DO ENSINO. 

 

No percurso da investigação, diante das respostas dos estudantes à 

entrevista, selecionou-se os dados segundo a análise de conteúdo (BARDIN, 

1988). Diante desta interpretação de dados, apresenta-se a seguir os grupos 

temáticos da análise das falas dos estudantes. 

4.2.1 Como fortalecimento da tradição. 

 

 As falas dos estudantes destacaram que o uso da ferramenta não 

significa inovação, sendo muitas vezes a confirmação de uma tendência 

tradicional.  Para muitos estudantes, não há diferença entre usar uma 

ferramenta interativa e o ensino face a face. Para estes, muda somente o 

veículo de comunicação e a mídia, fala para a escrita, continuando o reforço da 

memorização. Reforça essa crença, com essas falas: 

O ensino tradicional deve usar as tecnologias para melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem, no entanto, não vejo esse tipo de 
rede social - “Facebook” – como tão importante nesse processo/ 
entendo que seria de forma repetitiva e decoreba, livros conteúdos 
onde o aluno é o receptor de todo conhecimento transmitido através 
da fonte professor/ deixaria de ser tradicional dependendo do método 
de ensino usado pelo professor; desde que haja uma interação entre 
alunos e professor e não ocorra cópia e cola entre os mesmos. 
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 Outro dado seria a concepção de que na tradição, no face a face, o 

professor evita a dispersão da atenção e, pelo Facebook, essa dispersão é 

comum, acarretando baixo desempenho. Como fala o estudante: 

desde que os alunos não se detenham somente no relacionamento 
entre pessoas, mas mantenham o foco na aprendizagem deixando as 
aulas mais agradáveis/ seria desestimulante, pois os alunos não 
teriam interesse nas aulas pois estamos na era digital.  

 Levanta a questão do estigma do uso do facebook como distração do 

foco do ensino-aprendizagem. Questão essa, muito presente ainda entre pais e 

professores. 

4.2.2 Como indiferença 

 

Alguns alunos veem o Facebook como uma indiferença, acreditando que 

o uso dele não vai mudar a construção do conhecimento, por se acreditar que o 

mesmo é uma rede social, sujeita a atualizações e inovações. Cita um dos 

estudantes, ao ser indagado sobre uma característica da ferramenta: o 

Facebook está sempre procurando inovações, atualizações a cada dia, 

deixando o aluno desatualizado. Isso destaca que mesmo procurando se 

atualizar, o estudante estará sempre desatualizado, sendo indiferente usá-lo ou 

não. 

4.2.3 Como tendência à mudança 

 

Outros veem o Facebook como tendência à mudança, pois sentem uma 

falta de atenção dos alunos nas aulas, pois os mesmos estão imersos com a 

tecnologia, então tendo que se adequar com a mesma. Destaca um deles: “os 

alunos ficariam mais atentos as aulas/ seria mais bem adaptado ao nosso 

cotidiano, pois a tecnologia esta inserida no nosso dia a dia forçando o ensino 

a adequar-se aos novos métodos da atualidade”. Entretanto, outros comparam 

com o ensino tradicional o uso do Facebook em educação: 

 
 os alunos não se adaptariam mais a tradição, pois o mundo de hoje, 
a tecnologia é fundamental não só no ensino como em qualquer 
profissão/ já que sabemos que o ensino tradicional é muito monótono, 
por falta de recursos tecnológicos que despertassem o prazer dos 
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alunos, hoje temos uma imensa diversidade metodológica o que 
implica dizer que, temos que saber usar a tecnologia ao nosso favor/ 
deixaria o ensino tradicional e buscaria o novo no contemporâneo da 
socialização. 
 

 

Alguns veem o uso como uma nova visão de acesso e construção do 

conhecimento, já que os alunos vão estar interagindo entre si e assim 

enriquecendo a contribuição nas aulas, deixando-as mais interativa. 

seria interessante usar até porque já estamos acostumados ao tipo 
de ensino tradicional e o contato com os professores é muito 
importante para inovar/ atualmente o ensino e o interesse dos alunos 
estão voltados para a tecnologia. Manter o ensino tradicional resulta 
em dispersão de interesse na aula, pois as tecnologias estão 
presentes até nos joguinhos/ antigamente era de uma forma rígida 
onde o aluno não teria como se expressar, onde no tradicional só o 
professor se expressava, assim o aluno vai passar a interagir com o 
professor não só sendo ouvinte, mas também contribuindo para o 
enriquecimento da aula. 

 Os estudantes em formação para a docência já visualizam esse meio 

para a sala de aula, sendo um avanço para os cursos de EAD. 

4.3 USO DO FACEBOOK PARA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO. 

 

Na busca dos resultados procurou um elo entre o uso do mesmo e a 

construção do conhecimento, onde fica explícito que vários estudantes já o 

usam de uma maneira informal para a comunicação entre os mesmos e para 

colaboração múltipla. 

4.3.1 Construção do conhecimento do aluno. 

 

Os entrevistados acreditam que mudaria a forma de acesso e 

construção do conhecimento, haja visto, que se tenha maior interação entre 

alunos e professores não deixando para trás que o conhecimento se constrói 

individualmente da maneira como o aluno vai interagir e se adaptar com o 

novo.   

O Facebook mudaria sim, pois o dialogo em tempo real tanto em 
textos como em vídeos ajudaria na compreensão do aluno/ se o foco 
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do aluno for mantido na aula a ser ministrada./o potencial de aprender 
está  em cada um de nos./ no ensino é valioso, desde que o individuo 

aproveite sempre o novo. 

 Não basta o acesso, mas também necessita-se provocar, acompanhar, 

interagir, redigir e validar esses conhecimentos. 

 4.3.2 Construção do conhecimento com as trocas de informações 

entre seus pares técnico e didático.  

 

Acredita-se que, com a troca de informações ficaria mais fácil a 

interação ensino-aprendizagem na construção do conhecimento, já que, os 

alunos vão estar interagindo diretamente com o professor  trocando 

experiências e tirando duvidas como mostra as respostas de vários alunos:  

haveria uma troca de informações em vista que os jovens se 
adequam melhor a novas tecnologia, o Facebook seria uma ótima 
ferramenta no processo ensino aprendizagem./ ficaria mais fácil de se 
interagir tirar duvidas com o professor./ seria um ensino mais 
dinamizado interativo com o uso do Facebook/ na troca de 
experiências tirando duvidas e compartilhando conteúdos/ na troca  e 
facilidades de seus recursos e de ampla extensão para os alunos. 

 Seria expandir e validar conhecimentos pela interação. Na mediação 

entre seus pares e com o professor. 

4.3.3 Construção do conhecimento conforme o potencial do 

ambiente 

 

Acredita-se que com o potencial do ambiente para interação ficaria mais 

fácil dos alunos ter acesso a informações, pois todos os participantes podem 

postar informações relevantes ao curso. Entretanto, se chama a atenção que 

cada rede social possui um potencial, sendo algumas ferramentas comuns e 

outras não, necessitando estar claro as que poderiam ser usadas em EAD. 

Sobre o Facebook, a fala dos estudantes mostra que: 

ajudaria se fosse criado um roteiro para a finalidade de estudo, e 
trocar as informações/ a rede social não só une, como também facilita 
nas interações do aluno professor, podendo se publicar fotos vídeos 
arquivos, tudo ao mesmo tempo podendo marcar pessoas que teriam 
interesse, pode também abrir um chat om todos/ o uso do Facebook é 
importante pois tem muitos recursos para compartilhamento de 
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vídeos dentro do assunto e contato com toda turma./ Facilitaria 
bastante, pois isso ajudaria aos alunos a compartilhar vídeos de aula 
de forma mais abrangente e mais enriquecedora, de modo a ampliar 
ainda mais os seus respectivos aprendizados/ teria mais opções 
usando o Facebook para compartilhamentos, para tirar duvidas, teria 
mais ferramentas desfrutadas da tecnologia./ o Facebook será uma 
ferramenta essencial pois com ele é possível a troca de arquivos em 
tempo real possibilitando o envio de textos, imagens link’s e vídeos, 
abrindo assim o caminho para que o ensino não ficasse engessado 
em um modelo arcaico único. A possibilidade de se ver muitos 
arquivos de outras pessoas. Em revisões de provas, que são 
postadas, as duvidas poderiam ser tiradas nos grupos e todos 
poderiam colaborar para o entendimento da mesma. 

 

Sendo o Facebook uma novidade no ensino aprendizagem, alunos 

afirmam na sua fala que o seu uso trás mudanças na rotina das aulas deixando 

de ser uma situação cansativa e tornando-a atrativa. 

de certa forma seria uma novidade mais atrativa principalmente para 
os alunos e deixaria de lado as rotinas cansativas de muitas aulas em 
que apenas são usados como recursos didáticos o texto on-line, 
webquest e forum. 

 A questão que os estudantes de EAD visam é dinamizar as aulas a 

distância, com recursos, muitas vezes disponíveis no Moodle e no Facebook, 

mas que não são usados no projeto de curso. 

4.4 VISÃO DO ALUNO SOBRE OS USOS DOCENTES DO 

FACEBOOK NO ENSINO APRENDIZAGEM. 

Alunos entendem que o uso do docente se dá na necessidade do 

mesmo com a adequação da tecnologia ao seu ensino. Observa-se, que a rede 

social oferece o chat que faz com que seja mais rápida a troca de mensagens 

onde o professor vai poder mediar os conhecimentos com o aluno mais vezes, 

entender suas duvidas e debater de forma individual ou até mesmo em grupos 

as questões que aparecem.  Destacam alguns estudantes que poderia se 

interagir mais em grupo e cobrar ao seu aluno e ver sua didática no 
dia a dia e se isso ajudou sua mudança e se ajudou a separar mais a 
escola e seu ensino./ Mudaria sim, o contato seria bem mais fácil 
porque o AVA não tem chat e o contato por e-mail é importante, mas 
se torna demorado/ Mudaria bastante pois seria uma melhor forma de 
pesquisa e aprendizado para professores e alunos quando 
estivessem on-line, com isso teria um melhor aprendizado mediante a 
tecnologia em que convivemos hoje, aperfeiçoando ainda o nosso 
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saber até, por que o Facebook foi um dos principais meios de 
comunicação da nossa turma de Biologia/ mudaria a interatividade 
professor- aluno, ficariam numa linha mais afinada de  raciocínio. 

Segundo a opinião dos alunos entrevistados, ficaria entendido que o 

professor é o mediador do ensino, sendo assim, o Facebook seria um subsidio 

ao ensino-aprendizagem, no qual o professor tem que estar habilitado a 

ensinar o aluno, renovando o forum com o chat, em uma grande quantidade de 

informações em tempo real, como mostra as falas a seguir: 

mudaria principalmente a questão de que os alunos não só usariam o 
Facebook para bate papo e postagem de coisas sociais entre eles, 
mas também, aprenderiamos a usar melhor com a interação com o 
professor/ a criatividade dos educadores ajuda no interesse dos 
alunos e é de singular importância usar e interagir com a tecnologia./ 
tudo depende do professor, pois o mesmo deve estar habilitado a 
ensinar ao aluno que tudo está se renovando./ hoje como maioria das 
pessoas tem Facebook, ficaríamos ligados por mais um tempo, 
contribuindo para o nosso conhecimento acadêmico. 

 Questões como essa valorizam a atuação do professor e, ao mesmo 

tempo, exigem mais do professor, pois esta mediação poderia também via 

celular, em tempo real. Isso demandaria maiortempo de dedicação do 

professor a docência, um aparelho de celular com esta função, saber usar e ser 

valorizado em seu uso.  

4.5 UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK PELOS ESTUDANTES DE EAD 

O Facebook é uma rede social disseminada na maioria dos estudantes 

de educação superior, podendo ser aliada no ensino-aprendizagem. 

4.5.1 Uso que os estudantes de cursos de ead fazem do facebook 

O uso do Facebook abrange uma grande gama de alunos, sendo eles 

motivados, devido ao potencial que a ferramenta oferece aos mesmos. Aqueles 

que não usam, por motivos de não ter o habito de interagir em redes sociais ou 

não ter a curiosidade de como se dá o funcionamento do mesmo, apresentam 

seus argumentos, destacando: “nunca usei o Facebook para atividades 

acadêmicas/ não usei, mas acho que seria interessante/ nunca use,i por não 

ter a curiosidade de interação, mas agora vou tentar me adaptar”.  
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A grande maioria usa e mostra os benefícios. Aquele que usa destaca o 

que mudou na sua forma de estudar e interagir com os demais integrantes do 

curso, assim como mostra suas falas: 

 
Uso várias vezes para trocar informações sobre assuntos das 
webquests./ uso para troca de informações e postagem de material./  
eu mesma aprendo muito e troco minhas experiências com meus 
colegas da EAD/ é através do grupo de ciências Biológicas que 
conseguimos nos comunicar mais e trocarmos experiência com nossa 
turma, do polo de Gravata/ usamos frequentemente, o que permitiu 
um maior contato para poder ter vivencia no curso/ uso o Facebook, 
foi uma porta aberta para viver e presenciar o meio de conhecimento 
livre para os alunos, para interagir seus conhecimentos./ uso o 
Facebook para manter contato com os outros alunos. Nós os alunos 
de ciências biológicas fizemos um grupo onde postamos vídeos, 
fotos, calendários e outros assuntos que convém ao grupo/ Não só já 
usei, como ainda uso desse recurso para compartilhar com os meus 
colegas de turma links de pesquisas importantes para nossas tarefas 
diárias ajudando uns aos outros, assim nos unimos mais em nossos 
estudos/ usamos sempre, pois temos grupos no Facebook e com isso 
trocamos experiências com os colegas da EAD/ usamos entre nós, 
alunos da EAD, para trocarmos links, mensagens, opiniões entre 
outros, para fazermos os nossos trabalhos em grupo. Nos ajuda 
muito, até por sermos de cidades diferentes/ uso para 
compartilhamento de links, para estudos e trabalhos./ Usei uma vez 
para trocar arquivos com os colegas sobre os assuntos das 
webquests. 

 

O uso foi incentivado pelos resultados que trouxe ao grupo. No entanto, 

mesmo sem ninguém ter comentado sobre a possibilidade de ao compartilhar 

haver cópia-colagem, essa possibilidade existe e deve ser trabalhada para que 

não aconteça em webquests e foruns. Nesse caso, o chat seria mais autêntico, 

sendo em tempo real, inviabilizando, muitas vezes, a cópia-colagem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Mediante a análise dos dados coletados e dos resultados encontrados, 

ao término da pesquisa, foi possível perceber que grande parte do público alvo 

possui uma conta ativa no Facebook. Constatou-se que, por meio desta rede 

social, os estudantes interagem através de diversas ferramentas que a rede 

social possibilita, não havendo dificuldades de manipular e nem de executar 

tarefas. Pelo contrário, fazem isso com extrema facilidade, fato este que pode 

ser explicado devido ao elevado tempo que é dedicado ao exercício dessas 

atividades na rede.  

Constatou-se que o Facebook tem sido utilizado pelos estudantes da 

formação docente de cursos em EAD e, o seu uso tem influenciado suas 

concepções de ensino com as redes sociais complementares às situações de 

sala de aula presencial, sendo considerada nesta pesquisa o uso como 

metodologia e meio de formação docente na formação inicial. 

Sendo assim, o Facebook apresenta-se como uma importante 

ferramenta educacional, destinada a melhoria na aprendizagem e meio de 

formação na docência, quando sua inserção possibilita uma ação e avaliação 

de seus resultados, podendo refletir sobre seus limites e possibilidades de uso 

no ensino. Destacou-se nos resultados a interação dos alunos com o uso do 

Facebook com grupos de compartilhamento nos cursos de Licenciatura em 

Letras e Ciências Biológicas de EAD. 

A pesquisa teve como desafio mostrar que o uso do Facebook já é uma 

realidade e, nos cursos à distância, mesmo, apesar de não fazer do programa 

do curso, serve de apoio aos estudantes nas trocas de informações entre os 

mesmos e com seus professores enriquecendo o aprendizado.  

Sendo assim, recomenda-se que o uso do Facebook faça parte do 

projeto dos cursos, uma vez que já faz parte do cotidiano dos estudantes de 

cursos em EAD, pois este é um facilitador do processo de ensino-

aprendizagem através das ferramentas que nele existe, numa perspectiva de 

interação e maior comunicação entre as partes envolvidas.    
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APÊNDICE A 

 

Entrevista 

Caros alunos! 

 
Esta entrevista tem como meta subsidiar uma pesquisa sobre o uso do 
Facebook para fins no ensino-aprendizagem ao longo da escolaridade 
presencial e na graduação, no ensino regular e em educação a distância. 
Pedimos que preencha com atenção e clareza os dados solicitados abaixo. 
Nos dados serão mantidos o anonimato do estudante, sendo divulgados para 
fins de pesquisa em projeto de TCC do curso de Licenciatura em Computação.  
 

Nome (opcional) _________________________________________________ 

Serie ___________            Idade ____________________ 

Gênero – ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

Facebook como subsidio ensino aprendizagem 

1. Como seria o ensino tradicional no cotidiano escolar? 

 

2. O Facebook mudaria alguma maneira de ministrar aula se o professor e 

os alunos o usassem no processo ensino-aprendizagem? Caso mude, o 

que mudaria?  

 

3. Em que o uso do Facebook facilitaria o compartilhamento de arquivos 

para a aplicação no ensino-aprendizagem? 

 

4. Vocês usam ou já usaram? Escreva uma experiência com o Facebook 

entre vocês da EAD ou entre você e seus alunos. 

 

 

 


