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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo sobre como as redes sociais, um dos fenômenos 
atuais de maior sucesso na internet, podem ser utilizadas como ferramentas de apoio e 
suporte acadêmico, sendo uma extensão às práticas educativas, permitindo a 
continuidade dos conteúdos ministrados em sala de aula, despertando o interesse dos 
alunos em participar de atividades de reforço num espaço já conhecido por eles e 
tornando este ambiente colaborativo, onde professores e alunos possam trocar 
informações e conhecimentos sobre determinados tópicos ou aprimorar formas de 
aprendizado com o dinamismo que tais tecnologias podem fornecer à comunidade 
acadêmica, conseguindo um resultado muitas vezes superior ao que normalmente se 
atingiria nas salas de aula e ressaltando também a formação do caráter social do aluno 
como cidadão, pois este estará interagindo neste ambiente de coletivismo. 
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Abstract  

This paper presents a study about social networks, one of the most successful current 
phenomena on the internet can be used as support and academic tools being an 
extension to the educational practices, allowing continuity of contents taught in the 
classroom, arousing students’ interest in participating in the reinforcement activities in an 
area already known to them and making this a sharing environment where teachers and 
students can exchange information and knowledge about certain topics or enhance ways 
of learning with the dynamism that these technologies can provide the academic 
community, achieving a result many times higher than that usually reached in the 
classrooms and also highlighting the formation of social character of the student as a 
citizen, because this will be interacting in this environment of collectivism. 
 
Keywords: Social Medias, Social Networks, Education. 

 

Introdução 

O uso das Tecnologias da Informação no ambiente acadêmico teve inicio com a 

inserção de computadores nas praticas de ensino, depois com aplicativos rodando nos 

laboratórios e em dispositivos portáteis fazendo com que muitas atividades fossem 

simplificadas, o acesso à informação se tornasse mais fácil e o conhecimento melhor 

estruturado e organizado facilitando o aprendizado, entretanto com o crescimento mundial 

da internet, novos paradigmas surgiram no processo de ensino-aprendizagem dentro 

deste contexto, que foram além de outros o desenvolvimento de Ambientes Virtuais de 
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Aprendizagem, ferramentas importantes para o Ensino a Distancia a fim de complementar 

as aulas presenciais e o sucesso alcançado pelas redes sociais sendo a sua utilização um 

forte canal para potencializar a socialização dos alunos e objeto principal de estudo deste 

trabalho. 

No Brasil, várias mídias sociais que são espaços colaborativos de 

compartilhamento de informações e de construção coletiva do conhecimento por meio de 

interações pela internet são lideres de utilização, sendo que dentre suas aplicações de 

diferentes formatos estão os sites das redes sociais, que são um sucesso oriundo do 

advento da Web 2.0 na qual a internet evolui de um conceito de utilização da informação 

para um conceito de transformação e partilha de conteúdos, que estabelecem a 

comunicação, a interação, a colaboração, a confiabilidade, a interconectividade, a 

expressão de ideias e discussão de diversos temas num ambiente fácil de manipular e 

gerenciar, conforme esquematizado na figura 1. 

 

 

Figura 1 - Esquema de como os conteúdos são estabelecidos nas redes sociais.  

 

De acordo com Molina e Sales (2008), educadores consideram que o 

conhecimento é construído socialmente por meio de processos educacionais facilitados 

por cooperação, colaboração e interações sociais. Já para Chatti (2006), o aprendizado 

não é somente a união entre pessoas e conteúdos, mas sim a conexão de pessoas com 

outras para dar suporte à construção colaborativa do conhecimento. Ele ainda reforça que 

a evolução tem sido acompanhada para integrar as novas tecnologias e experiências de 

redes sociais na educação formal e para que isso realmente ocorra a aprendizagem 

precisa tomar um novo rumo, semelhante à web e se tornar mais aberta, dinâmica, 

centrada no aluno. No ambiente das redes sociais, este espaço virtual abre a 

oportunidade de alunos e professores interagirem entre si, trocando informações, 

experiências pessoais e profissionais, compartilhando conhecimentos de forma 

colaborativa, dinâmica, fazendo deste espaço uma extensão da sala de aula e 

despertando inclusive maior interesse em participar e debater temas para seu 

aprendizado, pois neste caso, todos estão aprendendo nesta troca de saberes. Outro 

aspecto importante a ressaltar é que o conteúdo que não é assimilado ou fica com alguma 

pendência de entendimento em sala de aula acaba sendo revisado e reforçado nestes 

ambientes por meio de discussões e trocas de informações de forma criativa e dinâmica, 

despertando o interesse dos alunos em pesquisar além do assunto, pois a curiosidade 

também é um fator que pode ocorrer durante estas reuniões virtuais. 
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O uso das redes sociais para fins educacionais deve vir junto com mudanças no 

processo de ensino-aprendizagem, entretanto não promovendo inicialmente a ruptura 

com práticas pedagógicas já existentes, mas sim com o intuito de complementá-las com 

novos ambientes de aprendizagem virtuais emergentes. A base para tais inovações é a 

visão sócio-construtivista que tem o conhecimento construído socialmente a partir das 

relações humanas. Esta ideia vai ao encontro do ambiente colaborativo das redes sociais 

onde há uma complementação do método tradicional, permitindo ao aluno a construção 

do seu próprio saber em colaboração com seus pares e professores (MINHOTO; 

MEIRINHOS, 2011).  

O avanço das redes sociais no Brasil 

Para se ter uma ideia de como está o avanço das redes sociais no Brasil, dados do 

IBOPE Nielsen Online (2011) mostram que o acesso à internet em qualquer ambiente 

atingiu 77,8 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2011, conforme a figura 2. 

 

 
 

Figura 2 - Evolução do numero de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente, 

no Brasil. Fonte: IBOPE Nielsen Online, 2011. 

 

Ainda conforme dados levantados pelo IBOPE (2011), houve também um 

crescimento de 14,4% de usuários na internet domiciliar, entre Agosto de 2010 e Agosto 

de 2011. A subcategoria Comunidades, em que se classificam as redes sociais, fóruns, 

microblogs, blogs e outros sites de relacionamento, chegou a 39,3 milhões de pessoas, 

posicionando as redes sociais como a terceira subcategoria em numero de usuários e 

mantém o Brasil como o maior alcance em sites de comunidades entre os dez países 

acompanhados com a mesma metodologia. O IBOPE divulgou o numero de usuários das 

redes sociais, sendo que em Agosto de 2011, o Facebook atingiu 30,9 milhões de 

usuários, ou 68,2% dos internautas nos trabalhos e em domicílios, equiparando-se ao 

Orkut, o maior site social do Brasil, até aquele momento, que já registrou o alcance de 

64%, ou 29 milhões de usuários. O Twitter também expressou crescimento no Brasil de 

31,3% de usuários. Assim, conclui-se que no Brasil, o mercado com elevada utilização de 

redes sociais se consolida refletindo o interesse dos brasileiros pela internet e pelas redes 
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sociais, devido ao seu uso diversificado. Em Agosto de 2011, em media, cada usuário 

brasileiro de redes sociais ficou conectado por um período de 7 horas e 14 minutos.  

Analisando ainda as redes sociais, dentro do perfil dos usuários que as utilizam, foi 

feito um levantamento pelo IBOPE com 2500 internautas do Brasil, com fusão à base 

regular do Target Group Index, num único banco com mais de 64 milhões de pessoas 

entre 15 e 64 anos, entre maio e Junho de 2010 nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Distrito Federal, Goiânia, Nordeste, São 

Paulo interior e interior do Sul e Sudeste, efetuando-se uma leitura vertical e chegando-se 

aos seguintes números, conforme amostragem realizada durante 30 dias, na tabela 1. 

  

Tabela 1: Número de internautas que frequentam redes sociais. Fonte: IBOPE Nielsen Online, 2011. 

ACESSAR/CRIAR/M

ANTER REDES 

SOCIAIS (30 DIAS)

ACESSAR/CRIAR/

MANTER REDES 

SOCIAIS (30 DIAS) 

15 A 19 ANOS

ACESSAR/CRIAR/M

ANTER REDES 

SOCIAIS (30 DIAS) 

20 A 24 ANOS

TOTAL 100%     23.672 100%      5.278 100%      4.350
BRASIL - AB 52% 39% 39%
BRASIL - C 43% 50% 53%
BRASIL - DE 5% 11% 8%
MASCULINO 46% 49% 50%
FEMININO 54% 51% 50%
TRABALHA (TOTAL) 63% 25% 61%
NÃO TRABALHA 37% 75% 39%  

 

Dos 23,7 milhões de internautas que frequentam as redes sociais, 52% são da 

classe AB, dos 5,3 milhões de internautas entre 15 e 19 anos, 50% é da classe C e dos 

4,3 milhões entre 20 a 24 anos, 53% também é da classe C. Isto demonstra o 

crescimento dessas redes em quaisquer classes sociais tendo um nivelamento quanto ao 

sexo do individuo. 

Levy (2007) parecia estar prevendo sobre este avanço no qual o aumento da 

interatividade online resulta em parte do aumento dos usuários assim como o da 

expansão de uma nova cultura, a cibercultura. Ele já anunciava uma das tendências de 

hoje, a necessidade do ser humano de interagir com outras pessoas atrás de seus 

interesses pessoais, profissionais e educacionais, sejam elas de quaisquer classes 

sociais. 

O contexto educacional 

Nos dias de hoje, os professores devem estar preparados para os novos 

paradigmas que surgem com o advento da internet e de todas as ferramentas 

tecnológicas que podem ser interessantes para alavancar o aprendizado horizontalmente, 

com a interação: aluno com aluno, trocando informações, pesquisando e debatendo sobre 

temas iniciados na sala de aula, pois muitas vezes a verticalização do processo e o 

método tradicional de ensino podem não estar atingindo as expectativas iniciais. 

Importante ressaltar que tais ferramentas não visam substituir o ensino em sala de aula, 

nem o professor, mas o objetivo principal delas é auxiliar na busca de um aprendizado 
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mais eficaz e que motive os alunos a entender as suas dificuldades e procurar soluções 

para resolver tais pendências de uma forma diferente da vivenciada nas classes.  

Outro aspecto importante é que os jovens, atualmente, necessitam de estímulos, 

de motivação e de uma reflexão crítica, desta forma transmitir apenas o conteúdo pode 

não ser suficiente. Freire (1970) propôs uma nova educação que ia contra a Educação 

Bancaria que ele criticava pelo fato desta passar conteúdos de forma descontextualizada, 

sendo que o aluno deveria receber o conhecimento de forma passiva, sem conhecer sua 

realidade e sem propor reflexão ou quaisquer questionamentos sobre isso. Freire propôs 

a Educação Libertadora, no qual o processo de ensino-aprendizagem não é imposto, mas 

é desenvolvido por meio do dialogo e da troca de experiências entre aluno e professor. O 

aluno, como individuo, constrói seu próprio conhecimento. A partir daí apresenta-se o 

contexto das redes sociais, onde alunos e professores compartilham informações, 

conhecimento e troca de experiências vivenciadas tornando o aprendizado mais 

construtivista. A plataforma e-Learning ou ensino eletrônico auxilia nas praticas 

pedagógicas construtivistas, porém não promove ainda as redes sociais como deveria. 

A instituição na qual o professor atua deve também incentivar a sua participação 

bem como promover a capacitação nestas ferramentas de forma a obter o maior proveito 

dos recursos tecnológicos. O acompanhamento do professor nestes novos ambientes 

virtuais deve também analisar se a ferramenta está atendendo ou não às expectativas 

pedagógicas nas quais foram planejadas. 

As redes sociais como ambientes de aprendizado e prática da cidadania 

É fundamental que qualquer ferramenta computacional seja ela um aplicativo 

inteligente tridimensional, um ambiente virtual de aprendizagem ou uma rede social 

colaborativa desenvolva no aluno a capacidade de criticar, de debater soluções 

pertinentes a problemas educacionais dentro da sala de aula ou ate mesmo fora dela, de 

expor suas opiniões como cidadão de forma a colaborar no processo educativo junto a 

seus pares e não que seja apenas um receptor passivo de conhecimento onde a 

informação é transmitida pelo professor ou pela máquina de forma hierarquizada. Cabe ao 

professor também planejar, gerenciar de forma democrática e motivar o interesse do 

aluno em participar destes ambientes virtuais, pois ainda existem professores que 

desconhecem o quanto tais ferramentas podem ser uteis no processo de ensino-

aprendizagem e na prática da cidadania, levando a questionamentos e reflexões para 

tomada de decisões conscientes. Possibilitar debates e discussões em grupos facilita o 

desenvolvimento cognitivo e sociável do aluno, levando-o a uma postura mais crítica 

perante a sociedade em que vive e não ao isolamento.  

Vários pesquisadores têm comentado e analisado sobre o uso das redes sociais 

como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Ractham e Firpo (2011), por 

exemplo, realizaram testes entre a famosa rede social Facebook e alunos universitários e 

a utilizaram como ferramenta para compartilhamento de informações, conhecimentos e 

experiências e concluíram que as redes sociais podem expandir o aprendizado para fora 

das salas de aula. 

 



599         Anais do II Seminário Hispano Brasileiro - CTS, p. 594-605, 2012 

Um estudo comparativo entre redes sociais no ensino 

 Para ilustrar o uso de redes sociais no ambiente acadêmico, um estudo 

comparativo apresenta três exemplos de trabalhos destacando-se as características 

principais, vantagens e desvantagens na utilização de tais ferramentas no processo de 

ensino-aprendizagem.   

Minhoto e Meirinhos (2011) avaliaram as potencialidades da rede social Facebook, 

criada em 2004 por estudantes da Harvard nos Estados Unidos, no desenvolvimento das 

competências sociocognitivas da disciplina de Biologia do 12º ano do curso humanístico 

de Ciências e Tecnologias da Escola Secundaria Abade de Baçal, em Bragança, Portugal, 

com quinze alunos durante dez semanas desenvolvendo atividades como partilha de 

conteúdos, discussão de temas em fóruns, participação em wikis, construindo de forma 

colaborativa, o conhecimento. A página Biologia12 foi criada, conforme a figura 3, e nela 

todos os recursos da rede foram compartilhados entre os alunos que adicionaram fotos e 

conteúdos. Eles ainda tiveram acesso a edição dos wikis, no qual integrava vários 

conteúdos com uma formatação similar a do Office. Após a aplicação de questionários 

pelos autores, o resultado foi um aumento do envolvimento dos alunos, da comunicação, 

da colaboração e da partilha de informações, do desenvolvimento critico e reflexivo, do 

estimulo à troca de informações e argumentações, sendo que apenas os wikis tiveram 

menor participação pela falta de familiaridade com a ferramenta. Assim, concluiu-se que 

para se ter sucesso no uso desta rede social é necessário que não somente o professor, 

mas todos os alunos estejam envolvidos no processo, pois a interação compreende todos 

os níveis de conhecimento e experiências. 

 

 

 
 

Figura 3 - Página Biologia12 para compartilhamento entre os alunos. Fonte: 

MINHOTO;MEIRINHOS, 2011. 

 

Abreu, Claudeivan, Veloso e Gomes (2011) avaliaram a rede social educacional 

REDU desenvolvida em 2010, pelo centro de informática da UFPE a fim de melhorar a 

comunicação dos alunos e motivar sua colaboração dentro deste espaço virtual. Esta rede 

social tem como foco o ambiente de ensino-aprendizagem visando ampliar o ambiente 

escolar e aumentar a interação entre os atores envolvidos neste processo. Tal interação e 
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comunicação deve permitir o acesso à aprendizagem formal e informal (MARSICK e 

WATKINS, 1997). A aprendizagem formal é estruturada e ocorre em instituições de 

ensino que fornecem diplomas e qualificações reconhecidos pelos órgãos responsáveis. 

Já a informal não é estruturada, ocorre sem planejamentos pré-determinados e no dia-a-

dia das pessoas por meio de conhecimentos e competências, sem ser percebida às 

vezes. Os autores utilizaram técnicas de analise da tarefa, análise das interações no 

ambiente da rede, entrevistas individuais e em grupo e questionários para avaliar esta 

rede. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, observações e questionários e a 

analise qualitativa foi por meio de um software. Cerca de trinta alunos do 2º ano do curso 

de Agropecuária integrado ao ensino médio e três docentes foram avaliados. Dos 

resultados atingidos, chamou a atenção o fato dos alunos se sentirem como integrantes 

de um grupo de estudo, onde o professor é visto como um facilitador no processo de 

aprendizagem, tornando esta relação mais amigável e desenvolvendo na REDU uma 

relação de igualdade, onde todos se comunicam, colaboram e aprendem de uma forma 

mais simples que o convencional. Alguns protótipos foram sugeridos para melhorar a 

interação entre os atores como a tela de um deles apresentada na figura 4, onde atinge 

um dos problemas detectados que foi a ausência da comunicação síncrona resolvida com 

a criação de um canal de mensagens instantâneas após a seleção de um aluno que 

esteja online no momento. 

 

 
 

Figura 4 - Protótipo de Tela para comunicação síncrona. Fonte: ABREU, et al., 2011. 

 

 Bottentuit e Coutinho (2007) avaliaram a rede social Orkut a partir da seleção de 

uma comunidade virtual baseada nesta rede sob dois pontos de vista: dos participantes e 

dos conteúdos publicados. O professor, nesta rede, deve usar sua criatividade para tirar 

proveito dos recursos existentes para uso no ensino, inclusive Machado (2005) listou 

alguns pontos para se utilizá-la na educação: como integradora de uma comunidade 

educacional; como esclarecedora de duvidas online a distancia; como motivadora à 

escrita e à leitura e ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação; como um 

espaço diferente para conhecer pessoas, reencontrar colegas, buscar especialistas em 

certas áreas do conhecimento, para discutir temas acadêmicos, para trocar experiências e 

informações que nem sempre estão nos textos escolares, para incentivar o trabalho 

colaborativo por meio de textos e comentários publicados e para recolher informações dos 

fóruns existentes. A busca inicial dos autores rastreou diversas comunidades virtuais 
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chegando-se às dezesseis mais populosas com mais de duzentos indivíduos associados, 

dentre elas Ensino a Distancia, E-learning Brasil, Cibercultura e outras. E para ser o 

objeto de estudo dentre as dezesseis, foi selecionada a mais populosa: Ensino a 

Distancia. Para sua analise foram considerados os perfis e números dos participantes, 

números dos fóruns e das mensagens publicadas. O Tema Ensino a Distancia gerou 

bastante polemica nos debates dos fóruns, além de que na parte de comentários a grande 

maioria concordava com o uso do Orkut como ferramenta auxiliar no ensino assim como 

sua importância na interação entre alunos-alunos e alunos-professores. 

 Após apresentar todos os casos, uma tabela comparativa foi gerada a fim de 

compor a analise deste estudo relacionando as características funcionais, vantagens e 

desvantagens de se utilizar as três redes sociais citadas, conforme a tabela 2 abaixo: 

Tabela 2: Tabela Comparativa das redes sociais. 

REDE SOCIAL CARACTERÍSTICAS VANTAGENS DESVANTAGENS

FACEBOOK

 - INTERFACE SIMILAR AOS PERFIS 

PESSOAIS                                                      

- AÇÕES INTERATIVAS                              

- PRIVACIDADE ABERTA OU 

FECHADA                                                            

- PARTILHAMENTO DE FOTOS, 

VÍDEOS, LINKS, JOGOS E EVENTOS

 - GRATUITO                                                            

- PÁGINA ATRAENTE                                                        

- AGREGA CONTEUDOS DE OUTROS 

LOCAIS NA INTERNET                                                                                                                  

- FÁCIL MANUSEIO                                              

- INTERFACE AMIGÁVEL E DINÂMICA                                                

- FAMILIARIDADE MOTIVA A 

PARTICIPAÇÃO                                                            

- APLICAÇÕES EXTERNAS INTEGRADAS 

 - EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS                

- FERRAMENTAS COMO WIKIS AINDA 

NÃO SÃO FAMILIARES PARA 

IMPLEMENTAÇÃO

REDU

 - INTERFACE SIMPLES                                               

- ATIVIDADES ACOMPANHADAS DE 

HISTÓRICOS                                                              

- AÇÕES INTERATIVAS                                                       

- COMUNIDADES COM DIFERENTES 

NIVEIS DE ACESSO                                                           

- PARTILHAMENTO DE FOTOS, 

VÍDEOS, LINKS, JOGOS E EVENTOS

 - VERSÃO BETA GRATUITA                                                                   

- AMBIENTE INTERATIVO

 - LIMITAÇÃO DE 200 CARACTERES 

PARA PERGUNTAS E RESPOSTAS                

- FALTA DE CONTROLE DO STATUS 

DOS USUÁRIOS                                                    

- AUSÊNCIA DE FERRAMENTA 

SÍNCRONA E DE INSERÇÃO DE 

FÓRMULAS MATEMÁTICAS

ORKUT

 - INTERFACE SIMILAR AOS PERFIS 

PESSOAIS                                                    

- ALA DE DEPOIMENTOS                                       

- PRIVACIDADE MAIS ABERTA                                             

- PARTILHAMENTO DE FOTOS, 

VÍDEOS, LINKS E JOGOS

 - GRATUITO                                                                 

- PÁGINA ATRAENTE, COM OPÇÕES 

DIVERSAS PARA CONFIGURAÇÃO DA 

IDENTIDADE DO USUÁRIO                                                                                                  

- FÁCIL MANUSEIO                                            

- INTERFACE AMIGÁVEL E DINÂMICA

 - ERROS E LENTIDÃO AO CARREGAR 

AS PÁGINAS E LINKS EM HORÁRIOS DE 

PICO                                                                         

- EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS                                                  

- COMUNIDADES IMPRÓPRIAS PARA 

MENORES E NÃO DIDÁTICAS                                   

- ALUNOS ENVIAM MENSAGENS NÃO 

DIDÁTICAS E NÃO PLANEJADAS PELO 

PROFESSOR NAS COMUNIDADES  

 

 A análise da tabela 2 apresenta as três redes sociais, sendo o Facebook e o Orkut 

com um foco mais abrangente e a REDU restrita ao ambiente acadêmico.  

Todas apresentam interfaces amigáveis, permitindo a interação, compartilhamento 

de informações e comunicação entre alunos e professores tornando-se, desta forma, 

importantes ferramentas de apoio ao ensino, reforçando o desenvolvimento de atividades 

educacionais e motivando o interesse dos alunos em participar de ambientes muitas 

vezes familiares. A REDU apesar de possuir funcionalidades para atender as 

necessidades do ambiente acadêmico, ainda é muito limitada quanto aos recursos atuais 

como o limite de 200 caracteres para perguntas e respostas, ausência do status da 

pessoa e outros, mas as atividades desenvolvidas vêm acompanhadas de histórico. O 

Facebook possui uma interface mais interessante, abrangente, com muitos recursos que 

podem ser utilizados em quaisquer atividades de ensino, porém o seu uso e aplicabilidade 

depende do conhecimento e da criatividade do professor como os wikis, por exemplo. Ele 

consegue agregar conteúdos de outros locais da internet concentrando-se numa pagina 
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de atualizações automáticas permitindo o acesso a varias informações numa única 

conexão e ainda integra aplicações externas às suas funcionalidades, como o SlideShare 

e DocBeta. O Orkut mudou sua interface após o sucesso do Facebook e hoje está bem 

similar ao primeiro, porém ainda tem problemas de lentidão e erros em aplicativos, além 

de que alunos enviam mensagens compartilhadas nada didáticas que fogem ao 

planejamento do professor. A questão da privacidade também é um problema, pois expõe 

bastante a pessoa por não ter uma opção totalmente fechada como o Facebook, que nos 

grupos permite um nível de controle maior onde somente os membros tem acesso às 

informações. Por outro lado, ele não permite a configuração pessoal do perfil e da página, 

dificultando a identidade individual, mas isso não se apresentou um problema critico e o 

Orkut apresenta ainda a ala dos depoimentos.  

Pesquisa e projetos futuros 

Algumas redes sociais como a Edu 2.0, a Ebah, a Redu e a Sclipo estão sendo 

introduzidas no ensino acadêmico, entretanto ainda as soluções são escassas para 

atender as estratégias do processo de aprendizagem, além de algumas serem pagas ou 

estarem em fase de testes. Por isso, a proposta de um projeto futuro para continuidade 

desta linha de pesquisa é a preparação de uma estrutura envolvendo um ambiente virtual 

de aprendizagem, AVA, conhecido pela comunidade acadêmica no qual será implantado 

juntamente com uma rede social de fácil utilização e manuseio, despertando assim o 

interesse dos alunos. Integrando ambas as tecnologias, com troca de informações e 

recursos entre elas, o ambiente se tornará completo para uma analise mais profunda de 

como estas ferramentas com todos os seus itens tecnológicos interconectados podem de 

fato contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Dentro do ambiente da rede 

social, estarão interligados recursos gerenciados pelo AVA, como avaliações, 

questionários, avisos de notas e no ambiente AVA, estarão interligadas ferramentas de 

mensagens instantâneas, espaços para criação de grupos reservados para discussões e 

outros inovações tecnológicas da rede social. 

Após a implantação desta estrutura, serão analisadas turmas do ensino médio, 

técnico e tecnológico de um determinado curso de uma entidade pública de ensino. Um 

sistema estruturado efetuará a analise da eficiência da rede social e do ambiente AVA 

integrados nesta entidade e se de fato atingiu o objetivo de tornar o aprendizado mais 

colaborativo e inovador. 

Considerações finais 

Pela amostragem quantitativa dos dados do IBOPE de 2011, percebe-se que a 

influencia das redes sociais está cada vez mais forte não só na vida pessoal, mas 

também na vida acadêmica, pela presença significativa de jovens estudantes nestes 

ambientes, fazendo com que a rede social se torne uma importante ferramenta de 

interação, comunicação, troca de experiências e conhecimentos, de interconectividade, 

levando em consideração a socialização do individuo, pois pode expressar suas opiniões, 

partilhar seus problemas e soluções que muitas vezes passariam despercebidas na 

primeira analise junto a seus pares, trazendo maior confiabilidade e credibilidade no 
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desenvolvimento de atividades extraclasse de reforço e de pesquisa além da motivação 

pela busca de novos campos científicos. 

As redes sociais como ferramentas de apoio à educação centralizam em um 

ambiente online todas as atividades de ensino em conjunto com a troca de informações 

dos usuários da rede e alimentadas pelos professores e seus alunos. Entretanto, uma das 

dificuldades encontradas no uso destas redes é a falta de informação ou mesmo a 

resistência por parte de professores que não entendem como aplicar tais ambientes como 

extensão da sala de aula a fim de mudar o paradigma tradicional que por vezes não 

atinge os resultados esperados do processo de ensino-aprendizagem. Mas vários 

pesquisadores concluíram que a melhora na produtividade por meio das ferramentas 

disponibilizadas nesses ambientes permite que alunos criem e gerenciem seu 

desempenho bem como sua evolução no aprendizado, pois se sentem parte integrante 

deste processo e não meros receptores de conhecimento passado verticalmente. 

O aumento da proximidade entre professores e alunos dentro destas redes sociais 

visando à educação fortalece os vínculos sociais nas salas de aulas permitindo um 

avanço na cultura educacional das instituições de ensino, e é por este e outros motivos 

reportados neste artigo que as redes sociais contribuem com sucesso para o aprendizado 

quando utilizadas com responsabilidade e sabedoria pelos atores principais da educação 

pedagógica que visam o conhecimento. A tabela comparativa entre três redes sociais 

reforçou a importância destas ferramentas no ambiente acadêmico, sendo fundamental 

que todos envolvidos interajam entre si no mesmo nível, pois todos estão em constante 

aprendizado nestes ambientes. Os ambientes virtuais de aprendizagem contribuem 

também para o gerenciamento de atividades de ensino, facilitando o trabalho do 

professor. Num projeto futuro, será implantada uma estrutura que integrará uma rede 

social muito utilizada e um ambiente virtual de aprendizagem, possibilitando com a gama 

de recursos de ambas as tecnologias a analise efetiva de quão eficazes podem contribuir 

para a educação.  
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