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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar brevemente as potencialidades e limites pedagógicos no 

uso do Facebook em sala de aula. A partir de uma pesquisa exploratória desenvolvida em três 

escolas públicas estaduais do município de Campos dos Goytacazes-RJ, com o intuito de 

mapear como alunos e professores lidam com as novas tecnologias da informação e da 

comunicação, com destaque para o Facebook. Através de resultados obtidos, pode-se concluir 

que o uso da rede social é algo benéfico para a escola, e pode ser usado como ferramenta 

didática, a partir de debates de como deve ser feito seu uso de modo adequado e seguro. 

 

Palavras-chave: Educação; Facebook; Ferramenta Didática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This work aims to briefly analyze the potentialities and pedagogical limits in the use of 

Facebook in the classroom. Based on an exploratory research developed in three state public 

schools in the city of Campos dos Goytacazes-RJ, in order to map out how students and teachers 

deal with the new information and communication technologies, with the emphasis on 

Facebook. Through the obtained results, it can be concluded that the use of social network is 

beneficial to the school, and can be used as a didactic tool, from debates of how it should be 

done in the school environment. 

 

Keywords: Education;  Facebook, Didactics Tool.  
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1. Introdução 

 

 

A partir da popularização da internet, com a criação das redes sociais, o Facebook, uma 

mídia social por meio da qual é possível construir e manter relações sociais, através das 

transformações tecnológicas presentes na sociedade, e, nos permite novas formas de 

socialização. Não é o primeiro site que dispõe de comunicação por meio dos bytes, fontes e 

códigos da internet, no entanto, desde seu lançamento em 2004, a mídia possibilitou aumento 

na comunicação entre pessoas ao redor do mundo, deu ampla divulgação para conteúdo 

(educacionais, artísticos, noticiários e etc.), permitindo debates políticos, sociais, religiosos, 

dentre outras questões.  

O grande sucesso dessa tecnologia está em sua interface, pois é considerada leve e de 

fácil acessibilidade, destinado a todas as idades e gerações, frente a outras mídias sociais, 

favorecendo os internautas que estão cada vez mais conectados (no trabalho, escola, em casa, 

no transporte, enfim, em todo lugar), uma vasta rede de interações e ampliação do 

conhecimento. 

Neste sentido, visa-se compreender a importância do Facebook no espaço escolar, pois, 

entende-se que questões sociais, econômicas, políticas e, afetivas, englobam essa temática 

dentro e fora da sala de aula. 

Os jovens estão conectados o tempo todo, e por mais que as instituições possuam leis 

municipais ou estaduais que proíbam o uso do celular em sala de aula, alguns docentes 

aproveitam essas interferências tecnológicas como recurso didático, sendo uma nova forma de 

reencantar os alunos com a escola, pois com o passar dos anos é algo que está sendo 

desvalorizado pela sociedade. Com a difusão dos telefones celulares, o acesso à internet 

flexibilizado, e a popularização das redes sociais, foi permitido que percebêssemos o uso 

frequente do Facebook no ambiente escolar. Uma ferramenta que nos conecta em diferentes 

locais em tempo real, e facilita a socialização entre os indivíduos, através do compartilhamento 

de informações e dos elos que são estabelecidos por nós, por meio de amigos em comum, 

páginas, grupos de discussão, troca de curtidas em fotos e comentários, dentre outras formas.  
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De modo que, a pesquisa foi desenvolvida durante o período de licenciamento como 

bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)1, fomentado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no subprojeto, 

Coeducação de Gerações, no município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

A pesquisa torna-se pertinente devido ao alto uso de celulares nas escolas, 

posteriormente em redes sociais, há estudos sendo lançados que comprovam os novos hábitos 

juvenis, sendo assim, novos meios didáticos precisam ser elaborados com o intuito de 

resgatarem esses jovens para o ambiente escolar, pois os moldes das escolas precisam ser 

modificados e menos burocratizados. 

A partir das análises exploratórias sobre o tema, tem-se por objetivo compreender como 

os professores e alunos lidam coma a inserção de novas tecnologias da informação comunicação 

na sala de aula. (TICs) 

O objetivo principal visa discutir e analisar quais as potencialidades e limites do uso do 

Facebook no ambiente escolar em alunos do ensino médio, a partir da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Tem-se como objetivo específico, o uso do Facebook como recurso 

didático, pois compreendemos e observamos o uso elevado por parte dos discentes e alguns 

professores que utilizam a rede social para auxílio em atividades extraclasse. Dito isso, 

pretendemos corroborar as seguintes hipóteses: Os professores aceitam novas tecnologias na 

sala de aula?; Os alunos e professores querem o Facebook como auxílio didático? A BNCC dá 

esse respaldo? 

A partir da delimitação do tema, e busca por material teórico a ser utilizado na pesquisa, 

deu-se entre autores da área de sociologia, área de educação, pois entendemos que são 

elementos essenciais para nossa discussão, e por ser um tema atual, os estudos sobre Facebook 

relacionados à educação, estão sendo pulicados gradualmente.  

Iniciaremos a discussão com o sociólogo e filósofo francês Pierre Lévy, em duas obras 

centrais para o debate, Cibercultura, para que possamos aludir os diversos tipos de formação 

de novas culturas no ambiente virtual e como se dá esse processo de virtualização, através do 

                                                           

1 O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que 

visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o 

cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. ” Disponível 

em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid> Acesso em 22/05/2018. 
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conceito de cibercultura. E, em sequência, abordar em sua outra obra, O que é virtual?, ao  

definir os processos de virtualização da sociedade, com o intuito de compreender como os 

alunos do ensino médio e os professores permeiam nas redes sociais através nos novos códigos 

de virtualização. 

De modo que também fazemos uso de conceitos da sociabilidade em rede, discutida por 

Manuel Castells, sociólogo espanhol, em seu livro Sociedade em Rede, onde elucidamos a 

cultura da virtualidade em massa. 

Logo depois, desenvolveremos brevemente a influência da modernidade no ambiente 

virtual, com a obra do sociólogo britânico, Anthony Giddens, em, As Consequências da 

Modernidade, ao partir da premissa das novas identidades e culturas são transformadas pela 

sociedade por intermédio das relações sociais e suas reconfigurações. 

Sendo assim, como essas mudanças influenciam nas novas formas do trabalho docente? 

Para isso, discutiremos o contexto histórico dos professores, com o texto do autor português, 

da área de educação, Antônio Nóvoa, em, Para o estudo sócio histórico da gênese e 

desenvolvimento da profissão docente, com o intuito de pontuar as ambiguidades da profissão 

e os seus saberes necessários.  

Mediante a isso, iremos analisar e discutir, o texto Da Relação com o Saber, do francês 

Bernad Charlot, referência na área da educação, ao abordar em sua obra as diversas contradições 

e responsabilidades que os professores tem de adquirir no espaço escolar com o avanço das 

novas tecnologias. 

Seguindo o debate, com o livro Polegarzinha, de Michel Serres, filósofo francês que 

aborda as mutações juvenis por meio do avanço do uso de celulares, sendo assim, uma analogia 

ao dedo polegar ao uso constate dos alunos no Facebook, e como os novos saberes estão sendo 

modificados na hora de adquiri-los, pois agora detém a todos, e não cabe unicamente aos 

professores ou a escola.  

Dito isso, elucidaremos a discussão através da Base Nacional Comum Curricular, para 

que se possa compreender como o currículo escolar está abordando as novas tecnologias nos 

conteúdos pragmáticos. 

Com o intuito de promover o debate acerca do uso do Facebook como ferramenta 

didática aos alunos do ensino médio, utilizaremos o livro, Facebook e Educação: publicar, 

curtir e compartilhar, das brasileiras Cristiane Porto e Edmea Santos, atuantes na área da 

educação, onde as autoras apresentam vários artigos organizados que discutem diversas 
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perspectivas de inserção do Facebook na educação, um dos primeiros livros que trabalha 

estritamente coma rede social. 

Através do diálogo teórico com os autores mencionados e, a fim de propor uma 

discussão sobre suas potencialidades e limites do uso dessa rede, pretendemos construir um 

debate sobre o uso das novas tecnologias no ambiente escolar a partir do respaldo do currículo 

elaborado pela BNCC, pois compreendemos que o tema padece de urgência e cientificidade 

para sua utilização nas práticas educativas. 

Portanto, esse texto está dividido em cinco momentos. No primeiro capítulo, será 

apresentado uma abordagem breve sobre o que são as novas tecnologias na informação e 

comunicação (TICs), na perspectiva do processo do que é virtual, através do seu surgimento, 

expansão e criação das redes sociais vigentes. Partindo para o segundo capítulo, onde será 

apresentado as redes sociais como um espaço de sociabilidade, e como isso tem influenciado 

no ambiente escolar, especificamente o Facebook. No terceiro momento, a discussão se faz 

presente, ao abordarmos o currículo nacional comum do ensino médio, com o intuito de 

compreender o que é solicitado no que se refere as novas tecnologias nas salas de aula. No 

quarto capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa desenvolvida, com o comparativo 

entres os dados coletados dos alunos e professores. Com o objetivo de identificar o que esses 

atores pensam a respeito na inserção do Facebook como ferramenta didática. Finalizando-se 

com as considerações finais. 
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2. O que são as novas tecnologias da informação e da comunicação?  

 

Sempre que nos remetemos a discussão sobre novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs), temos que nos ater ao contexto histórico, que teve sua propagação com a 

Revolução Técnico Cientifico Informacional a partir da Revolução Industrial e o boom pela 

disputa hegemônica dos países desenvolvidos da época. Com a transição de séculos, recursos 

sendo descobertos e tecnologias sendo desenvolvidas, o processo de informação começa a se 

tornar algo essencial para alavancar questões políticas e econômicas. Com forte recurso de 

capital econômico, os Estados Unidos iniciam financiamento de pesquisas em grandes 

laboratórios, que com o tempo disponibilizaram os sistemas a nível global, facilitando a 

comunicação ao redor do globo, com a criação da Internet em 1960. (CASTELLS, 2011)  

Podemos afirmar como o processo de aprimoramento das telecomunicações tem 

contribuído para o desenvolvimento da sociedade, ou seja, formando novos meios de 

comunicação entre os indivíduos. As novas tecnologias foram configuradas a partir  

 

 

 

[…] da década de 1990, o poder da comunicação da Internet, juntamente com os novos 

progressos em telecomunicações e computação provocaram mais uma grande 

mudança tecnológica, dos microcomputadores e dos mainframes dos dispositivos de 

processamento de dados, existentes em diversos formatos. Nesse novo sistema 

tecnológico o poder de computação é distribuído numa rede montada ao redor de 

serviços da web que usam os mesmos protocolos da Internet, e equipados com 

capacidade de acesso a servidores em megacomputadores (junção do autor), em geral 

diferenciados entre os servidores de bases de dados e servidores de aplicativos. 

(CASTELLS, 2011, p.89) 

 

 

 

A partir dessas afirmações, o sociólogo espanhol expõe o processo de expansão das TIC 

no contexto das explosões dos computadores na sociedade, esse novo aparato transformará as 

novas relações sociais e interpessoais dos indivíduos. 

Os espaços para novas socializações começam a serem virtualizados com o uso da TIC, 

como afirma Pierre Lévy,  

 

 

Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma base de 

afinidades por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos. Seus membros 

estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesses, pelos mesmos problemas: a 

geografia, contingente, não é mais nem um ponto de partida, nem uma coerção. 

Apesar de “não presente”, essa comunidade está repleta de paixões e de projetos, de 

conflitos e de amizades. (LÉVY, 2011, p. 20-21) 
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Como podemos correlacionar as novas tecnologias com o processo de virtualização? A 

comunidade virtual faz com que o processo de virtualização se intensifique, pois cria laços de 

sociabilidade que fortalecendo esse código na rede. As TIC precisam ser testadas e aprimoradas, 

não como fonte apenas de conhecimento, mas, para obtenção da soberania do poder da 

globalização dos países tidos como potências econômicas e políticas.  

Portanto, dentro desse contexto da globalização da comunicação, o virtual estará 

presente em tempo real em todos os espaços. 

 

 
A virtualização submete a narrativa clássica a uma prova rude: unidade de tempo sem 

unidade de lugar (graças às interações em tempo real por redes eletrônicas, às 

transmissões ao vivo, aos sistemas de telepresença), continuidade de ação apesar de 

uma duração descontínua (como na comunicação por secretária eletrônica ou correio 

eletrônico). A sincronização substitui a unidade de lugar, e a interconexão, a unidade 

de tempo. Mas, novamente, nem por isso o virtual é imaginário. (LÉVY, 2011, p. 21) 

 

 

 

As novas tecnologias estão presentes cada vez mais no nosso dia a dia, para além dos 

computadores, agora temos, celulares com capacidade de atualização constante de programas, 

tablets, ipads, etc. De modo que, as TIC necessitam de transmutações constantes para que 

possam ser chamadas assim, trazendo consigo aplicativos que nos mantém sempre conectados 

à rede. 

Um novo formato de virtualização da comunicação se inicia, devido ao seu processo de 

expansão através dos aplicativos desenvolvidos nos aparelhos eletrônicos, através dos espaços 

virtuais. O virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que 

acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer e, que 

chama um processo de resolução: a atualização." (LÉVY, 2011, p. 16) 

Portanto,  

 

 

O computador como suporte de mensagens potenciais já se integrou e quase se 

dissolveu no ciberespaço, essa turbulenta zona de trânsito para signos vetorizados. 

[…] polarizada pela ‘máquina’, balcanizada até recentemente pelos programas, a 

informática contemporânea- soft e hardware- desconstrói o computador para dar lugar 

a um espaço de comunicação navegável e transparente centrado nos fluxos de 

informação." (LÉVY, 2011, p. 46) 
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Não podemos deixar de analisar o poder que as novas tecnologias têm difundido na 

sociedade, pois, altera-se os padrões culturais e sociais. Hoje resolvemos nossa vida na palma 

de nossa mão, com os dedos polegares, algo absurdo em séculos passados, mas, que 

concretizou-se no plano real.  

Atualmente as TIC vem destacando-se nos meios acadêmicos, ao tornarem-se objetos 

de estudos, pois dinamizam as aulas, o acesso à outros conteúdos escolares e acadêmicos, tendo 

em vista, o processo de democratização à informação. Os professores podem promover uma 

interação melhor com a turma, desmitificando a escola como algo desinteressante e 

ultrapassada. A escola se torna um espaço que as novas tecnologias começam a serem 

exploradas, través dos currículos escolares, pois, compreende-se que esse espaço faz parte do 

processo de inserção de novos saberes, de modo, que ela também precisa estar atualizada sobre 

as novas mudanças na sociedade. 

 

 

2.1 . A expansão da internet e a formação da sociedade virtual 

 

A criação e o desenvolvimento da internet nas três últimas décadas do século XX foram 

consequência de uma fusão singular de estratégia militar, grande cooperação científica, 

iniciativa tecnológica e inovação contracultural. (CASTELLS, 2011, p.82) Sendo assim, temos 

o Estado que visa controlar os meios tecnológicos em prol da soberania do país. 

Dito isso, temos como base esses novos dispositivos que amparam o desenvolvimento 

da internet na sua funcionalidade com fins mais específicos. Os primeiros usos, para criação e 

elaboração de pesquisas em laboratórios renomados nos Estados Unidos, mas que com a 

popularização dos códigos na web, a internet começa atingir a nível global, e uma nova 

sociedade virtual a nascer. 

Uma sociedade virtual sendo criada por meio de novas percepções que podemos obter 

através do uso da Internet com as TIC, “os sistemas ditos de realidade virtual nos permitem 

experimentar, além disso, uma integração dinâmica de diferentes modalidades perceptivas. 

Podemos quase reviver a experiência sensorial completa de outra pessoa.” (LÉVY, 2011, p. 

28) 
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Com esse fator, agora transformamos nossas informações para uma tela, o texto de papel 

agora pode ser digitalizado sem perder a qualidade. Em virtude disso, iniciamos uma fase de 

novas culturas na era da Internet, o que Lévy chamará de cibercultura, transformando este 

conceito em livro chave para abordamos tal temática. 

O autor definirá o que é cibercultura a partir do boom da Internet, tal qual, o seu 

surgimento se desenvolve no que ele chama de ciberespaço, definindo-as assim, 

 

 
O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que 

surge na interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 

esse universo. Quanto ao neologismo da cibercultura, específica aqui o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes de modos de pensamento e 

de valores que se desenvolvem justamente com o crescimento do ciberespaço. 

(LEVY,1999, p.17) 
 

 

Dito isso, temos uma cibersociabilidade nos meios de comunicação em massa, as novas 

ferramentas da web nos oferece uma difusão de proximidade e conhecimento em variados 

contextos sociais e econômicos, sem uma presença física. “[...] Cada novo sistema de 

comunicação e de transporte modifica o sistema de proximidades práticas, isto é, o espaço 

pertinente para as comunidades humanas. ” (LÉVY, 2011, p. 22) Portanto, o surgimento de 

um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo seu alcance global, integração 

de todos os meios de comunicação e interatividade potencial está mudando e mudará para 

sempre nossa cultura. (CASTELLS, 2011, p. 414) 

Como efeito dessa transição de informações, uma nova forma de escrever surge no 

cenário digital. A virtualização da escrita inicia seu processo de adaptação de modo interativo 

e dinâmico. Não pode ser considerado como algo monótono como nos livros, textos 

padronizados. A digitalização e formatos coloridos emergem com efeito de seduzir os seus 

usuários, os chamados hipertextos. 

“Um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo que alguns deles vão se 

realizar sob o efeito da interação com um usuário. Nenhuma diferença se introduz entre um 

texto possível da combinatória e um texto real que será lido na tela.” (LÉVY, 2011, p. 40)  

O novo formato de textos faz com que a sociabilidade entre os pares seja de modo 

horizontal, com o intuito de abranger todas as classes sociais. De acordo com Centro Regional 

de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), que realizou uma 
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pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros 

(TIC Domicílios 2016)2, onde mapeiam a quantidade de pessoas que possuem computadores e 

acesso à internet por residência, quantificando como a desigualdade ao acesso desses objetos 

nos domicílios brasileiros. Nesse estudo pode-se compreender que 67% dos domicílios nas 

zonais rurais não possuem computador e nem acesso à internet, comparado à 35% na zona 

urbana. Sendo que a região que mais concentra-se esse índice está localizado no nordeste, com 

53%. No que tange as classes sociais, os domicílios que possuem acesso à internet e a 

computadores, estão agrupadas em sua maioria nas classes A e B, 98% e 87%. De modo que as 

classes C e DE, 43% e 6%.  

Dito isso, não podemos deixar de evidenciar que a intenção do acesso democratizado à 

internet seja de modo tão efetivo, como Castells aponta, “a desigualdade espacial no acesso à 

Internet é um dos paradoxos mais impressionantes da era da informação, em razão da 

característica supostamente do espaço da tecnologia. ” (CASTELLS, 2011, p.434)  

A partir dessa premissa apresentada por Castells, e com o processo de expansão da rede, 

temos uma maior concentração de usuários nos grandes centros urbanos, conforme algumas 

pesquisas3 veem sendo desenvolvidas no Brasil, e grande parte disso devido setor político e 

socioeconômico. 

A sociedade virtual começa a estabelecer seus laços na web, com a disseminação de 

informações, com a criação da plataforma do e-mail, chats on-line, criação de blogs, uma nova 

rede de trocas de conhecimento entre pessoas desconhecidas. “Os usuários da Internet 

ingressam em redes e grupos on-line com base em interesses em comum, e valores, e já que 

têm interesses multidimensionais, também os terão afiliação on-line. ” (CASTELLS, 2011, 

p.444) De modo que, podemos afirmar que através desses laços em comum, novas comunidades 

virtuais são construídas, fazendo com que os seus usuários naveguem em variados espaços ao 

mesmo tempo. Conforme Manuel Castells expõe em sua obra que, 

 

 

                                                           

2 Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC 

Domicílios 2016. Disponível em: http://cetic.br/tics/domicilios/2016/domicilios/A4B/ Acessado em 22/06/2018 
3 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-

conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml> Acessado em 18/05/2018. 
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Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma base de 

afinidades por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos. Seus membros 

estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesses, pelos mesmos problemas: a 

geografia, contingente, não é mais nem um ponto de partida, nem uma coerção. 

Apesar de “não presente”, essa comunidade está repleta de paixões e de projetos, de 

conflitos e de amizades. Ela vive sem lugar de referência estável: em toda parte onde 

se encontrem seus membros móveis...ou em parte alguma.” (LÉVY, 2011, p.20)  

 

 

 

2.2- O surgimento das redes sociais, com destaque para o Facebook 

 

Devido a esse impacto do surgimento de novas ferramentas de comunicação virtual, e 

compartilhamento de informações através das preferências pessoais, temos o surgimento das 

redes sociais, com destaque para o Facebook. 

Mas, antes de adentrarmos nesse assunto, precisamos entender o que é o Facebook.  

 

 

O Facebook foi fundado em 2004. Desde então, nossa missão é dar à essas pessoas o 

poder de compartilhar e fazer do mundo um lugar mais aberto e conectado. As pessoas 

usam o Facebook para manter contato com amigos e parentes, descobrir o que está 

acontecendo no mundo e compartilhar e expressar o que é importante para elas. 

(FACEBOOK,2018) 
 

 

Visto que é uma rede virtual tão presente no século XXI, trazendo mudanças sociais e 

culturais ao redor do mundo, com seu surgimento através de uma brincadeira entre dois 

estudantes americanos e um estudante brasileiro, ao criarem uma rede social em 4 de fevereiro 

de 2004 com o nome The Facebook, na universidade de Harvard, e expandido para mais três 

intuições de ensino superior, em 1 de março de 2004, chegando a 1 (um) milhão de usuários em 

dezembro do mesmo ano. 

A rede atingiu o número de 800 (oitocentas) instituições de ensino superior nos Estados 

Unidos, em maio de 2005. Em 1 de setembro de 2005, a rede social alcança a rede de ensino 

médio americano. Com o seu processo de expansão, fundadores fazem a extinção do The 

Facebook para o Facebook, para uma melhor a marketing da rede. Seu escritório está localizado 

na Califórnia, nos Estados Unidos 

Em 2006 a rede atinge o número de 6 (seis) milhões de usuários nos Estados Unidos, 

até então, com o acesso apenas por computadores, com isso, a empresa cria o aplicativo para 

celulares, em 1 (primeiro) de abril de 2006. Com o sucesso da expansão e o uso contínuo, o 
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Facebook disponibiliza o acesso mundial à rede, em 26 de setembro de 2006, chegando à marca 

de 12 (doze) milhões de usuário, em dezembro de 2006. 

 Com o acesso global, em dezembro de 2007 a rede atinge a marca de 58 (cinquenta e 

oito) milhões de usuários, respectivamente em 2009 atingindo 360 (trezentos e sessenta) 

milhões de usuários globais, com mais de um bilhão de membros ativos em 2012. Os dados 

mais atuais disponibilizados pela empresa são, “média diária de 1,19 bilhão de pessoas ativas 

em novembro de 2016. ” (FACEBOOK,2018) Sendo que, “cerca de 84,9% das pessoas ativas 

diariamente estão fora dos Estados Unidos e Canadá.” (FACEBOOK,2018).  

No Brasil temos os seguintes dados, 

 

 
Média diária de 82 milhões de pessoas ativas em novembro de 2016; 
Média diária de 76 milhões de pessoas ativas em dispositivos móveis em novembro 

de 2016; 
111 milhões de pessoas ativas mensalmente em novembro de 2016; 
104 milhões de pessoas ativas em dispositivos móveis mensalmente em novembro de 

2016. (FACEBOOK,2018) 
 

 

 Transformando os novos parâmetros sobre como as novas tecnologias se fazem 

presentes no nosso dia a dia, reconfigurando a sociedade virtual. Um início marcado por 

polêmicas entre os desenvolvedores, tendo como estopim a abertura de capital da companhia 

em 2012. Atualmente a empresa está avaliada em mais de US$4,99 bilhões de dólares4. 

Aumentado seus valores e construindo um dos maiores monopólios da tecnologia da 

informação e comunicação, pois, a mesma adquiriu outras duas redes sociais crescentes, o 

WhatsApp5 e o Instagram6.  

A primeira rede social a ser comprada pelo Facebook é o WhatsApp, que tem por missão 

oferecer aos usuários,  

 

 
O WhatsApp começou como uma alternativa ao sistema de SMS, e agora oferece 

suporte ao envio e recebimento de uma variedade de arquivos de mídia: fotos, vídeos, 

documentos, compartilhamento de localização e também textos e chamadas de voz. 

                                                           

4 Disponível em https://g1.globo.com/economia/noticia/lucro-do-facebook-cresce-63-no-1-trimestre-e-atinge-us-

5-bilhoes.ghtml Acessado em 30/05/2018.  
5 Disponível em: https://www.whatsapp.com/about/ Acessado em 30/05/2018. 
6 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-

pelo-facebook.html Acessado em 30/05/2018. 
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WhatsApp para manter contato com amigos e familiares, em qualquer hora, em 

qualquer lugar. O WhatsApp é grátis e disponibiliza serviços de mensagens e 

chamadas de uma forma simples e segura. Está disponível em telefones celulares ao 

redor do mundo todo. (WHASTSAPP, 2018) 

 

 

 

E após a popularização das redes sociais, logo a empresa Facebook, amplia mais uma 

vez, adquirindo a empresa de fotos Instagram. Mídia que oferece compartilhamento de fotos 

em sua rede social de modo instantâneo, dispondo de qualidades de filtros e enquadramentos 

ofertados pelos desenvolvedores do sistema. Sua disseminação também foi rápida no 

ciberespaço, e o Facebook se dispôs a comprá-la, 

 

 
Por anos, temos focado na construção de uma melhor experiência para compartilhar 

fotos com seus amigos e familiares. Agora, seremos capazes de trabalhar ainda mais 

estreitamente com a equipe do Instagram para também oferecer as melhores 

experiências para compartilhar fotos de celulares com pessoas do seu interesse”, 

afirmou o CEO do Facebook. (G1,2012) 

 

 

A sociedade virtual está condicionada com as modernidades que estão surgindo. 

Giddens dirá que, “o desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em 

escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de uma 

existência segura e gratificante que qualquer sistema pré-moderno. ” (GIDDENS, 1991, p. 17) 

Dito isso, temos como base os processos dos hipertextos presentes em formatos 

caricatos e animados no Facebook. Temos como exemplo os botões de curtir publicações de 

fotos, vídeos ou notícias, com expressões que mensuram as emoções, feliz, bravo, rindo, triste 

e o símbolo de curtir, tornando-se a logomarca que associa a empresa Facebook.  Um local 

onde o indivíduo pode estabelecer laços de amizades, rede de trabalho, cultura, entretenimento, 

etc. Com o passar dos anos a mídia atualiza seus softwares, trazendo dinamização ao serviço.  

Um novo mercado político socioeconômico começa a se formar, “é a conexão histórica 

entre a base das informações/ conhecimentos da economia, seu alcance global, sua forma de 

organização em rede e a revolução da tecnologia da informação que cria um novo sistema 

econômico distinto [...]. ” (CASTELLS, 2011, p.119) E ainda nos ater ao fato de, “novas 

técnicas ou novas configurações socioeconômicas podem a todo momento recolocar em 

questão a ordem e a importância dos conhecimentos.” "(LÉVY, 2011, p. 55) 

Como consequência dessa realidade virtual, a sociedade se transforma e se confunde 

nas relações público e privado. Muitos não conseguem mais distinguir essas dualidades, “[…] 
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o senso comum faz do virtual, inapreensível, o complementar do real, tangível.” (LÉVY, 2011, 

p. 19) 

O Facebook surge com o intuito de promover a relação entre os indivíduos, sendo assim, 

um agente crucial na formação do processo de socialização dos indivíduos. Uma ferramenta 

que permite compartilhar informações do cotidiano em tempo real, o acesso a dados dos mais 

variados temas. Interações nas postagens, onde pode-se comentar, curtir e compartilhar o que o 

seu amigo virtual publicou. Seu processo se inicia com a criação da conta, pois solicita as 

seguintes informações,  

 

 

Ao criar um perfil no Facebook são disponibilizados campos para diferentes 

informações. O quadro informação básica inclui informação sobre gênero, data de 

nascimento, idiomas, ideologia política e crença religiosa. O campo 

trabalho/formação permite inserir a pertença institucional a nível profissional e a(s) 

instituição(es) de formação acadêmica.” (AMANTE, 2014, p. 30) 

 

 

 

Todavia, não podemos deixar de apresentar esses dados, pois, através deles que os 

códigos de programação da rede associarão as informações nos murais de postagens dos 

usuários. Os hipertextos são manejados conforme os interesses dos internautas, a partir de suas 

publicações mais curtidas, tudo já previamente codificado pelos desenvolvedores. 

A mídia social já vem pré-moldada pelo fabricante, o processo da virtualização já está 

concebido pelos meios de informação, isso se deve ao fato de terem se tornado uma indústria 

com formação massiva de opinião, a frase presente na rede em mural de publicação é, “O que 

você está pensando? ”, abrindo um leque de possíveis indagações e explanações diante do 

ciberespaço. 

Conforme sua popularização, novas finalidades e atribuições foram criadas, a inserção 

de testes informais, e o vínculo de acesso de contas em diversos sites com a conta do Facebook, 

uma forma de codificar os gostos e interesses do público.  

No Brasil, sua ebulição ocorreu nas manifestações de junho de 2013, com a 

efervescência dos movimentos sociais em marcações de eventos no Facebook, contra o aumento 

das tarifas de passagens de ônibus, tendo seu início em São Paulo, mas que alastrou-se por todo 

o país, com a divulgação massiva e interativa das redes sociais, de modo que, segundo Manuel 

Castells, em posfácio de seu livro Redes de indignação e esperança, ele afirma que “(...) a 

autocomunicação de massas é a plataforma tecnológica da cultura da autonomia. A partir dessa 
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autonomia, as palavras, as críticas e os sonhos do movimento se estendem à maior parte da 

sociedade.” (CASTELLS, 2013, p.180)  

 

 

As redes sociais estão presentes no dia-a-dia dos indivíduos e estes têm se aproveitado 

cada vez mais desse tipo de mídia para expressar opiniões. O Facebook no Brasil 

tornou-se praticamente uma vitrine de opiniões de movimentos sindicais, partidos 

políticos e de pessoas comuns que se apropriam das redes sociais para diversas 

finalidades. (NEVES; RODRIGUES, 2015, p.76) 

 

 

O processo de transição dos diversos períodos da modernidade altera nosso dia a dia, e 

as redes sociais, proporciona que essas mudanças sejam descontínuas, tanto em sua 

extencionalidade quanto em sua intencionalidade [...]” (GIDDENS, 1999, p. 14) Sendo assim, 

novas formas de se socializar se emergem. 

De modo que a rede social está disponibilizando novas ferramentas voltadas ao público 

jovem. Com a dispersão de informação e como lidar com elas, o Facebook recentemente lançou 

um portal,7 em que orienta passo a passo como utilizar a rede, ofertando aos jovens uma 

navegação segura. Mas evidência no site, que o uso está para todas as idades, ao compreender 

diferentes gerações de usuários na rede, pois o processo descontínuo da modernidade, faz com 

que gerações diferentes lidem com mais dificuldade na rede. 

 

 

 

2.3- Os novos formatos de socialização 

 

Com o fato da sociedade virtual estar em pleno vapor em suas transformações, as redes 

sociais começam a se destacar como espaço de socialização entre os indivíduos. O que devemos 

ter atenção, será no fato de [...] um sistema multimídia desenvolvido (ele será), mas quando, 

como e sob quais condições nos diferentes países, porque o significado cultural do sistema será 

profundamente modificado pelas características do momento e pela forma da trajetória 

tecnológica. (CASTELLS, 2011, p. 453) 

                                                           

7 Disponível em: <https://www.facebook.com/safety/youth/>Acessado em 23/05/2018 
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Com a interpretação dos dados, de acordo com o seu tempo e espaço, a informatização 

torna-se algo fundamental na sociedade, pois, é através dela que iremos nos comunicar na 

sociedade virtual. Mesmo que com viés mais pessimista ao afirmarmos que o ambiente virtual 

individualiza seus usuários, não podemos nos contradizer com tal afirmação, pois os laços na 

web são consolidados por comunidades, e através dela que o indivíduo irá socializar, ou seja, 

temos que ponderar essas situações. 

Manuel Castells dirá que dentro dessas comunidades as relações são estabelecidas por 

laços fracos e fortes. E que dentro delas, as relações podem ser conduzidas por relações físicas, 

ou somente no espaço virtualizado. 

 

 

“(…) as comunidade virtuais são comunidades reais? Sim e não. São comunidades, 

porém não são comunidades físicas, e não seguem os mesmos modelos de 

comunicação e interação das comunidades físicas. Porém, são ‘irreais’, funcionam em 

outro plano da realidade. São redes sociais interpessoais, em sua maioria baseados de 

laços fracos, diversificadíssimas e especializadíssimas, também capazes de gerar 

reciprocidade e apoio intermédio da interação sustentada.”( CASTELLS, 2011, p. 

445-446) 
 

 

A nova forma de socializar agora faz com que novas identidades sejam criadas no 

mundo virtualizado. Características que determinarão o ‘eu’ dentro da rede, pois o que 

socializamos, não necessariamente, fará parte do mundo real. Segundo Manuel Castells, a partir 

dessas conexões novas redes de sociabilidade vão se emergindo, 

 

 

 

(...) o surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo 

seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade 

potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura (CASTELL, 2005, p. 

414). 

 

 

 

Nossas relações agora fazem parte de sistemas com relações abstratas, conforme já 

sinalizado por Giddens, a confiança em sistemas abstratos contribui para a confiabilidade da 

segurança cotidiana, mas por sua própria natureza ela não pode fornecer nem a mutualidade 

nem a intimidade que as relações de confiança pessoal oferecem. (GIDDENS, 1999, p.127) 

Ou seja, novas fachadas de identidades na web são criadas a fim de construírem o que o 

mundo não virtual permite. Conforme Erving Goffman, aponta, 
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uma determinada fachada social tende a se tornar institucionalizada em termos das 

expectativas estereotipadas abstratas às quais dá lugar e tende receber um sentido e 

uma estabilidade à parte das tarefas específicas que no momento são realizadas em 

seu nome. A fachada torna-se uma ‘representação coletiva’ e um fato, por direito 

próprio. ” (GOFFFMAN, 2004, p. 34) 
 

 

 

 O mundo virtual possibilita novas formas de socialização de modo menos formalizado, 

em que gostos e preferências surgem como carro chefe para o desdobramento de novos laços 

na web. As comunidades virtuais proporcionam essas socializações, pois cada vez mais nota-se 

a crescente propagação de grupos dentro do Facebook. 

 

 

Criar e manter laços sociais são atividades delicadas, como se sabe. Exige atenção, 

habilidade, disposição, tato. Decorre daí muito do que se tem a compreender sobre a 

incrível adesão dos usuários que faz com que o Facebook desponte entre as redes 

sociais on-line mais frequentadas do mundo. É próprio da plataforma oferecer um 

serviço que opera como facilitador na formação de laços sociais. Tudo começa com 

um levantamento da totalidade dos usuários com os quais um indivíduo recém-

cadastrado já tenha estabelecido algum tipo de contato. (CYPRIANO; SANTOS. 

2014, p.69) 

 

 

Ao captarmos essas ações no ciberespaço, temos que considerar como esses agentes se 

multiplicam nas relações interpessoais. Como os outros espaços se (re) configuram a partir de 

novas sociabilidades que a rede oferece.  

O Facebook nos permite criar diversas identidades, seja com criações de novos perfis, 

ou com postagens que não condizem com a nossa realidade. As “relações pessoais cujo 

principal objetivo é a sociabilidade, informadas pela lealdade e autenticidade, tornam-se uma 

parte das situações sociais de modernidade [...]. ” (GIDDENS,1999. p.133) 

As redes sociais estão predispostas a colaborarem com as construções desses novos 

laços, pois está constantemente alertando seu desenvolvedor para que seus usuários interajam 

com seus amigos virtuais. 

 

 
As facilidades tecnológicas pouco ou nada valeriam, entretanto, na ausência de algum 

comprometimento entre aqueles que se expõem no perfil ou na timeline que o 

Facebook disponibiliza para cada usuário. Trata-se de espaços que o serviço oferece 

para a publicação de todo o material que o indivíduo compartilha com a rede e que 
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podem assumir qualidades estritamente biográficas na forma da linha do tempo. O 

serviço cuida de comunicar ao círculo social de cada usuário a inserção de um novo 

conteúdo, como também comunica a criação de um novo laço, o começo de uma nova 

amizade, para usar os termos nativos. (CYPRIANO; SANTOS. 2014, p.69) 

 

 

 

Logo, podemos deduzir como essas funcionalidades atravessam novos espaços sociais 

que se modificam com a transformação tecnológica no decorrer dos anos. São espaços como, 

local de trabalho, novas funções são redirecionadas com o uso de novas tecnologias da 

informação e da comunicação. E reconfigura-se esses novos espaços, como exemplo, temos as 

escolas, que com o passar dos séculos tem sofrido com as mudanças da modernidade, mas que 

ainda assim mantem os métodos burocráticos e tradicionais, portando como únicas detentoras 

do saber. (NÓVOA, 1991) Portanto, temos que partir da premissa que a escola como espaço 

socialização, e aprendizado, com ambientação das novas tecnologias com as novas gerações 

nativas da era da internet,  

  

 

Refere-se àqueles nascidos após 1980 e que tem habilidade para usar as tecnologias 

digitais. Eles se relacionam com as pessoas através das novas mídias, por meio de 

blogs, redes sociais, e nelas se surpreendem com as novas possibilidades que 

encontram e são possibilitadas pelas novas tecnologias. Porém, aqueles que não se 

enquadram nesse grupo precisam conviver e interagir com esses nativos e, além disso, 

precisam aprender a conviver em meio a tantas inovações tecnológicas, são os 

chamados imigrantes digitais (PALFREY; GASSER, 2011 apud SANTOS; 

SCARABOTTO; MATOS, 2011, p. 15841) 

 

 

 

 

No sentido que, os alunos demandam do conhecimento de novas tecnologias da 

comunicação e da informação nas escolas, o governo na inserção de currículos, mas que isso 

ainda carece no processo de formação docente (LUCENA, 2016), criando uma lacuna na 

aplicabilidade das TIC, e inviabilizando a participação ativa desses jovens. As multiplicidades 

de saberes envolvidos por todos esses pares, fazem com que os laços de sociabilidades criados 

por todos se intensifiquem, ao dialogarem com a realidade dos envolvidos. A escola se faz 

presente para viabilidade dessa nova forma de se fazer saber, novos saberes estão sendo 

construídos também no espaço virtual. 
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3. A influência das redes sociais no espaço escolar, com o destaque para o 

Facebook 

 

Diante de tantas inquietações a respeito da escola como agente formador (Boveto,; 

Oliveira; Sarache; Viana, 2013) e como ela pode corroborar com as novas tecnologias da 

informação e comunicação nas salas de aula, temos que no ater em como as redes sociais tem 

modificado o espaço escolar. 

 

 
Neste contexto de networking social com novas estruturas e novos ambientes as 

possibilidades de aprendizagem têm-se incrementado e diversificado 

exponencialmente, surgindo novos e estimulantes desafios para os sistemas 

educativos e para os seus profissionais. (MOREIRA; JANUÁRIO,2014, p.68) 

 

 

A partir da contextualização das redes sociais, já mencionada anteriormente, temos uma 

predisposição em criação de ferramentas que podem auxiliar na discussão de aparatos de 

ensino-aprendizagem. Por ser um tema atual, os estudos estão em fase exploratória, e com 

pouco material sobre o uso do Facebook nas escolas.  

De modo que a difusão do uso das TIC deu-se através da propagação dos cursos à 

distância no ensino superior, conforme Pierre Lévy, 1999, já sinalizava, “tanto no plano das 

infraestruturas materiais como no dos custos de funcionamento, as escolas e universidades 

"virtuais" custam menos do que as escolas e universidades materiais fornecendo um ensino 

"presencial”. (p.170) 

Lévy questionará o fato da educação se adequar às tecnologias, pois, elas vêm 

caminhando de forma desconexa, a escola ainda continua com os moldes do século XIX e a 

tecnologia reformulando-se todos os dias, como exemplo o Facebook, constantemente a rede 

sofre atualizações gráficas. (LÉVY, 1999; NÓVOA,1991) 

 

 

Cada vez mais, as escolas primárias e secundárias estão oferecendo aos estudantes as 

possibilidades de navegar no oceano de informação e de conhecimento acessível pela 

Internet. Há programas educativos que podem ser seguidos a distância na World Wide 

Web. Os correios e conferências eletrônicas servem para o tutoring inteligente e são 

colocados a serviço de dispositivos de aprendizagem cooperativa. Os suportes 

hipermídia (CDROM, bancos de dados multimídia interativos online) permitem 

acessos intuitivos rápidos e atraentes a grandes conjuntos de informações. Sistemas 

de simulação permitem aos estudantes familiarizarem-se a baixo custo com a prática 
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de fenômenos complexos sem que tenham que se submeter a situações perigosas ou 

difíceis de controlar. (LÉVY, 1999, p.171) 

 

 

Sendo assim, ao dialogarmos a prática do uso da rede social como uma ferramenta de 

auxílio didático, estaríamos fortalecendo essa rede de cibercultura, pois ela está em constante 

movimento e o acesso rápido com qualquer lugar no mundo. O Facebook nos permite dialogar 

com as interfaces do cotidiano, Lévy chamará atenção em como esses dispositivos serão 

essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, pois com a fluidez dos dados e 

aperfeiçoamento constantes das redes, a escola forma um novo campo do saber. 

A nova relação com o saber nos permite por meio da web criar um espaço de novos 

saberes coletivos, de modo cooperativo dentro de fóruns ou grupos de discussões, são relações 

que estão em constante movimento e em tempo real, todos agora têm o acesso à informação, de 

modo geral, sendo assim, abrindo novas formas de relação com diversas formas de saber. Esses 

alunos estão conectados e podem desfrutar dos mais variados saberes, e uma das diversas 

facetas da profissão docente é unir a forma de saber com o desejo de saber, e desfrutar do que 

é importante para a socialização desses adolescentes. (CHARLOT, 2000) 

 

 
Neste contexto, se aceitarmos que os ambientes virtuais são ferramentas inovadoras 

para a criação de comunidades de aprendizagem, é crucial reconhecer a necessidade 

de uma nova perspectiva na criação de contextos de aprendizagem. Assim, perceber 

como se pode ensinar e aprender, formal ou informalmente, em espaços abertos e de 

aprendizagem colaborativa, em redes sociais na internet (RSI), como o Facebook, é 

um dos grandes desafios que se colocam a todos os educadores. (MOREIRA; 

JANUÁRIO,2014, p.74) 

 

 

Eles têm sede do saber e sentem que sabem e podem tudo com acesso à informação, e 

cabe aos professores fazerem parte dessa transformação e não travar um embate contra eles. Os 

alunos não precisam “mais se esforçar tanto para armazenar o saber, pois ele se encontra 

estendido diante dela, objetivo coletado, coletivo, conectado, totalmente acessível.” (SERRES, 

2013, p.37) 

 

Neste contexto, a participação e a organização discursiva dos indivíduos dentro do 

ciberespaço vêm alterando significativamente o modo de produção e disseminação de 

conteúdo perante a sociedade atual. Ditando novos parâmetros culturais, seja no 

âmbito pessoal, organizacional ou institucional, as redes sociais potencializam os 

hábitos de leitura, de busca e produção de informações, consumo, além de novas 

formas de sociabilidade e interação entre os indivíduos. Por seu caráter interativo, 

instantâneo e dinâmico, o ambiente online dá possibilidade para que os agentes sociais 
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troquem informações de modo muitas vezes intensivo, participem e debatam de 

assuntos culturais, econômicos e políticos, configurando em um canal aberto para a 

prática da democracia no universo virtual ou ciberdemocracia. (GOMES, 2005, online 

apud  NEVES, RODRIGUES, 2015, p.74) 

 

 

Deve-se compreender que o Facebook pode ser explorado de modo a contribuir nos 

variados saberes adquiridos ao longo da vida escolar, e pode corroborar na formação dos alunos, 

pois a instituição escolar precisa reformular seus aparatos burocráticos e adequar-se à sociedade 

do Século XXI, pois estará fomentando nos impactos sociais nas novas formas de saberes 

tecnológicos. (NÓVOA, 1991) 

 

 
Estar conectado à rede gera um sentimento de pertencimento nos indivíduos que 

buscam se inserir cada vez mais dentro desses ambientes de interação social. Nessa 

perspectiva as redes sociais têm se mostrado o grande atrativo da internet porque 

através delas esses atores podem construir laços sociais e desenvolverem uma 

inteligência coletiva a partir da troca de experiências e opiniões nesses ambientes de 

conversação. (NEVES, RODRIGUES, 2015, p.71) 

 

 

 

 

As relações sociais estão cada vez mais fluidas com o processo de modernização da 

sociedade, de modo que se reinventam cotidianamente (GIDDENS, 1991), tendo em vista essas 

reformulações, temos no Brasil, como aparato burocrático, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), para o ensino fundamental e médio que orienta todas as intuições de ensino a 

abordarem de conteúdos curriculares a nível nacional, que visam discutir a inserção de novas 

tecnologias em sala de aula. No Brasil, utiliza-se um instrumento que prevê heterogeneidade na 

aplicação dos conteúdos nos currículos escolares, atualmente em sua terceira edição para o 

ensino médio e em processo de análise pelo Ministério da Educação, entende-se como BNNC, 

 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 

de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este 

documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define 

o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996)8, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam 

                                                           

8  BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
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à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN)9. (BRASIL, p.7, 2018) 

 

 

 

3.1- O uso das novas tecnologias presente na Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) 

 

De modo que, todos os Estados devem adaptar-se aos novos modelos de currículos 

inseridos na Base, pois, um novo projeto de ensino médio também está em curso, devido a 

Reforma do Ensino Médio, Lei Nº 13.415, de 16 de Fevereiro de 201710, proposta pelo governo 

atual, que altera as disposições dos conteúdos, 

 

 

 
Art. 4º O art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:   

 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta 

de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:   

 

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;   

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - formação técnica e profissional.   

 

 

 

                                                           

9  BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de 

Educação; Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC; 

SEB; DICEI, 2013. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448- diretrizes-

curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 16 out. 2017. 
10 BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o 

Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a 

Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, 

Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Sendo assim, dentro deste documento está descrito que as novas tecnologias devem 

fazer parte do conteúdo pragmático nas escolas, em quatro eixo principais da formação 

curricular, e cabe à autonomia das escolas e dos professores gerirem sua funcionalidade. Com 

a disseminação das novas tecnologias, as demandas nas áreas escolares e em outros setores da 

sociedade crescem exponencialmente. 

Para cada núcleo formativo, a BNCC justifica como as TIC devem ser abordadas nos 

currículos. No bloco 1 (um) - Linguagens e suas Tecnologias - que abrange as disciplinas de 

arte, educação física, língua inglesa, língua portuguesa, eles dispõem de tais argumentos, 

 

 
 

Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua organização própria, 

é importante que os jovens, ao explorarem as possibilidades expressivas das diversas 

linguagens, possam realizar reflexões que envolvam o exercício de análise de 

elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes 

semioses – visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos, 

sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e corporais 

(gestuais, cênicas, dança). Afinal, muito por efeito das novas tecnologias da 

informação e da comunicação (TDIC), os textos e discursos atuais organizam-se de 

maneira híbrida e multissemiótica, incorporando diferentes sistemas de signos em sua 

constituição. 

Assim, propostas de trabalho que possibilitem aos estudantes o acesso a saberes sobre 

o mundo digital e a práticas da cultura digital devem também ser priorizadas, já que 

impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social. Sua utilização na escola 

não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também 

é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes. 

Nessa perspectiva, para além da cultura do impresso (ou da palavra escrita), que deve 

continuar tendo centralidade na educação escolar, é preciso considerar a cultura 

digital, os multiletramentos, os novos letramentos, entre outras denominações que 

procuram designar novas práticas sociais e de linguagem.  

Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam (como post, tweet, 

meme, mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato multimidiático, 

vlog, videominuto, political remix, tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas ações, 

procedimentos e atividades (curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, 

seguir/ ser seguido, remidiar, remixar, curar, colecionar/descolecionar, colaborar etc.) 

que supõem o desenvolvimento de outras habilidades. Não se trata de substituição ou 

de simples convivência de mídias, mas de levar em conta como a coexistência e a 

convergência das mídias transforma as próprias mídias e seus usos e potencializa 

novas possibilidades de construção de sentidos. (BRASIL, 2018, p.478-479) 

 

 

Quando deparamo-nos com o 2º (segundo) eixo - Matemáticas e suas Tecnologias-, 

justifica-se que, 

 

 

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações 

em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da 
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Natureza e Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por 

diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. 

 

[...] 

 

Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades 

matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões, 

experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma 

demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. (BRASIL, 

p.523, 2018) 

 

 

Ao apontarmos o 3º (terceiro) eixo formativo — Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias — que abarca, química, física e biologia, temos como prerrogativa para o uso de 

meios digitais, os seguintes argumentos, 

 

 
1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre 

matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem 

processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições 

de vida em âmbito local, regional e/ou global. 

 

[...] 

 

3. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 

próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas 

locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 

variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, p. 539, 2018) 

 

 

Ao destacarmos o 4º (quarto) eixo formativo, ciências humanas e sociais aplicadas, 

composta por história, geografia, filosofia e sociologia, temos como base paras TIC 

 

 

[...] já iniciado no Ensino Fundamental, tem continuidade no Ensino Médio, de modo 

a permitir aos jovens utilizar os diversos meios de comunicação de forma crítica, não 

aceitando como verdade o “fato” veiculado nas diferentes mídias. Desvendar e 

reconhecer os sujeitos, os sentidos obscuros e silenciados, as razões da construção de 

uma determinada informação e os meios utilizados para a sua difusão é tarefa básica 

das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e exercício necessário para a formação dos 

jovens. 

 

Todavia, a identificação de uma questão, a realização de recortes e interpretação de 

fenômenos demandam uma organização lógica, coerente e crítica para a elaboração 

das hipóteses e para a construção da argumentação em torno das categorias 

selecionadas. Nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, analisar, relacionar, 

comparar e compreender contextos e identidades são condições para conhecer, 

problematizar, criticar e tomar posições. 
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Nessa direção, é imprescindível que a área dê continuidade, no Ensino Médio, ao 

desafio de dialogar com as novas tecnologias, iniciado no Ensino Fundamental. 

Afinal, essa é uma das marcas mais características de nosso tempo, que atinge 

distintos grupos sociais, mas que é especialmente intensa entre os jovens estudantes. 

As tecnologias digitais apresentam apelos consumistas e simbólicos capazes de alterar 

suas formas de leitura de mundo, práticas de convívio, comunicação, participação 

política e produção de conhecimento, interferindo efetivamente no conjunto das 

relações sociais. Diante desse cenário, é necessário oportunizar o uso e a análise crítica 

das novas tecnologias, explorando suas potencialidades e evidenciando seus limites 

na configuração do mundo atual. (BRASIL, p.548-549, 2018) 

 

 

Por fim, e não menos importante, além dos 4 eixos quatros citados, temos o 5º (quinto) 

eixo formativo - Formação Técnica e Profissional-, criado com o processo de Reforma do 

Ensino Médio, onde não foi possível identificar suas aplicabilidades e justificativas dentro da 

Base Nacional Comum Curricular, encontramos suas normativas apenas no que tange o 

documento descrito em formato de lei, e não revela quais os meios esse eixo será construído 

pelas escolas. 

Dito isso, temos um cenário positivo para uso de novas tecnologias dentro de aulas, um 

respaldo legal, caso pais ou gestão escolar coloque obstáculos para aplicabilidade dos métodos. 

Não devemos deixar de frisar que todas as escolas necessitam de recortes para verificar sua 

potencialidade de uso, como por exemplo, verificar se a instituição possui acesso à internet, 

salas de informáticas ou outros meios eletrônicos que seja suficiente para todos alunos da classe 

utilizarem.  

Ao ponderarmos essas premissas, temos um ambiente que nos permite aprofundar nos 

conhecimentos emergentes que a BNCC solicita. Os quatros eixos dialogam entre si, ao 

enfatizarem como as novas tecnologias são cada vez mais importantes para o campo de 

formação dos jovens para à sociedade. 

Pode-se afirmar que as novas tecnologias, com a ênfase para o Facebook, pode ser uma 

alternativa benéfica para os alunos e professores. De modo que, cada eixo formativo consegue 

abarcar as discussões presentes nas redes sociais. 

No eixo 1, a linguagem torna-se essencial para questão acerca das interpretações de 

textos compartilhados, seja em formato de reportagem ou memes, no eixo 2, temos a 

possibilidade dos alunos elaborarem materiais interativos que torne a matemática algo atrativo 

para eles próprios, como exemplo, criarem enquetes sobre assuntos atuais, e esses, aprenderem 

como manusear os dados. 

No eixo 3, temos a possibilidade dos alunos divulgarem pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas por departamentos científicos e proporem discussões em grupos de conversa com 
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intuito de questionarem sobre as relevâncias dessas descobertas para o que tange a sociedade, 

com os seus colegas de turma ou escola. 

E por fim, no eixo 4, ao dialogarmos com todos já mencionados, temos o que 

vivenciamos atualmente, um boom de informações dos mais variados temas, com alta 

propagação de notícias falsas. Sendo mais do que necessário os alunos discutirem os desafios e 

potenciais como uso das novas tecnologias, e como deve-se ser construído um debate saudável 

nesses espaços que oferece margem para tantos assuntos simultâneos. Como a sociologia, 

filosofia, história e geografia, podem elucidar esse debate de modo coeso nos compartilhamento 

e expressões de opiniões que não carregam argumentos necessários para construção de diálogo 

entres seus usuários. 

 

 

3.2- Limites e potencialidades no uso do Facebook 

 

A partir dos respaldos normativos, citados acima, temos como base o uso das TIC nas 

escolas, de modo que volto a reiterar que a pesquisa buscou explorar o tema e não atentou-se a 

problematizar a infraestrutura escolar, permitindo próximas discussões acerca do tema. 

Pensando nos dispositivos burocráticos e estruturais que as escolas podem oferecer, 

como laboratórios de informática, com computadores em funcionalidade, e que atendam a 

demanda de alunos, ou a aquisição de tablets, em quantidade que alcance a todos. Temos como 

exemplo, escolas estaduais11 do estado de São Paulo, que estão adquirindo equipamentos 

eletrônicos para melhores rendimentos nas atividades escolares e menos embate sobre as TIC 

na sala de aula.  

E ao dialogarmos com as novas formas que o trabalho docente se reconfigurar a partir 

desses dispositivos, o professor passa a construir um novo saber para sua vida profissional e ao 

transpô-lo na sala de aula, sendo um mediador da realidade do aluno com as demandas da 

sociedade. (NÓVOA,1999) 

Conforme Neide Mitiyo Shimazaki Tsukamoto, Neusa Nogueira Fialho e Patrícia 

Lupion Torres, apontam e suas análises, 

                                                           

11 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/celular-e-permitido-nas-escolas-de-sp-

mas-so-para-ajudar-no-aprendizado.html Acessado em 01/06/2018. 
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Outro fator complicado, também, é a falta de capacitação aos professores para usar as 

TICs de forma inovadora e criativa no processo ensino-aprendizagem. Para tal, fazem-

se necessários professores com domínio das tecnologias associado ao conhecimento 

das áreas licenciadas, de forma que possam atuar como mediadores do processo 

educacional e formar sujeitos críticos, com visões multidimensionais. Portanto, as 

escolas, neste cenário, devem atentar para as constantes evoluções que comprometem 

o conhecimento e buscar a incorporação dos avanços tecnológicos nas práticas 

pedagógicas, considerando as potencialidades pedagógicas das redes sociais. 
(FIALHO; TORRES; TSUKAMOTO, 2014, p.352) 
 

 

Sendo assim, temos que dialogar com os pares educacionais diretamente com teoria e 

prática explicitada pela BNCC. Para que os limites tornem-se potencialidades de 

desenvolvimento.  

Em virtude disso, tem-se como pressuposto as novas relações de amizades que se forma 

a partir desse espaço, como apontado por Castells (2011), uma nova sociedade se constitui a 

partir de uma nova rede que se consolida através de novos processos se constroem. Um 

exemplo, a relação com o professor e aluno para além da sala de aula, facilitando novas 

possibilidades de laços informativos para além do conhecimento em sala de aula. 

 

 

(...) As possibilidades abertas pelo Facebook no sentido de viabilizar uma maior 

interação com outros alunos e, em particular, com o docente. O contato mais pessoal 

e focalizado no aluno é sempre limitado no ensino presencial para números 

significativos de estudantes, em particular, quando a carga horária é relativamente 

pequena (...). (BOHADAN; FERREIRA, 2014, p.260) 

 

 

A nova forma de saber passa para o além da sala de aula, as TIC proporcionam que o 

ambiente virtual seja um espaço de novas descobertas tanto para os alunos, quanto aos 

professores. Com essa popularização da rede social, o Facebook, por meio do qual é possível 

construir e manter relações sociais, através de sua interface, pois é considerada leve e de fácil 

acessibilidade, destinado a todas as idades e gerações, favorecendo os internautas que estão 

cada vez mais conectados (no trabalho, escola, em casa, no transporte, enfim, todo lugar), uma 

vasta rede de interações e ampliação do conhecimento, algo que pôde ser observado durante o 

período de licenciamento o uso constante do Facebook. 

A fim de compreender como suas potencialidades podem ser consolidadas através dos 

limites já predispostos nas escolas, foi elaborado um estudo de caso exploratório em escolas, 
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durante as disciplinas de estágio e projetos de pesquisa, para que possamos analisar como os 

agentes, entende-se professores e alunos, se relacionam e pensam sobre o uso dessa nova 

tecnologia em sala de aula. 
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4. Percepções sobre o Facebook como ferramenta didática em 3 escolas de 

Campos.  

 

 

A partir da inserção no campo de estágio obrigatório no período de licenciamento e, 

durante a participação no Programa de Iniciação à Docência (PIBID), nos aproximamos de três 

escolas do município de Campos dos Goytacazes-RJ. Estreitamos os laços com três escolas 

públicas diferentes, com alunos e professores distintos. Durante reuniões de planejamento de 

pesquisa surgiu a temática de pesquisarmos o uso da rede social Facebook dentro das escolas, 

e para isso, fizemos um levantamento dos dados, nosso interesse era saber quem usa e como 

utilizam, e se tanto os alunos e os professores têm o devido interesse em utilizar essa ferramenta 

dentro da sala de aula, e como esse debate se constrói no ambiente escolar.  

Portanto, essa pesquisa terá caráter exploratório, pois entendemos a complexidade de 

abordarmos os diversos temas dentro da rede social, visto que, 

 

 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. ” (GIL,2008, p.27)  

 

 

Tendo em vista ser um trabalho de conclusão de curso, tomamos à liberdade de 

apresentar os dados a fim de elucidar a necessidade de debatermos a inserção das novas 

tecnologias em sala de aula. Como método de análise utilizaremos o estudo de caso, pois,  

 

 

 [...] vem sendo utilizado com frequência cada vez maior pelos pesquisadores sociais, 

visto servir a pesquisas com diferentes propósitos, tais como: a) explorar situações da 

vida real cujos limites não estão claramente definidos; b) descrever a situação do 

contexto em que está sendo feita determinada investigação; e c) explicar as variáveis 

causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam 

a utilização de levantamentos e experimentos. (GIL,2008, p.58) 

 

 

 

De modo que, também utilizamos como técnica de pesquisa o uso de questionários, com 

questões abertas, fechadas e dependentes, visando ampliar e embasar cientificamente nosso 

estudo de caso. Como já mencionado acima, uma pesquisa exploratória, não nos atemos a uma 

amostragem exata de alunos e professores, mas, sabemos que a proporção de alunos para 
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professores é maior. Foram aplicados 100 (cem) questionários nos alunos, em turmas do 

terceiro ano do ensino médio, nas três instituições. E aos professores, de diferentes disciplinas, 

foram aplicados 30 (trinta) questionários.12 

 

 

4.1-O uso do Facebook em três escolas campistas. 

 

Para melhor compreensão da elaboração deste trabalho apresento-lhes uma breve 

descrição das três escolas em que a pesquisa para elaboração deste trabalho foi desenvolvida. 

Fizemos a opção de não divulgar os nomes das escolas, desta forma, elas serão chamadas de 

escola, 1, 2 e 3. Duas delas, escola 1 e 2, localizadas na área central da cidade, sendo que, a 1, 

recebe alunos de diversos bairros do município, em sua maioria alunos de zonas periféricas e 

de zonas rurais. E a escola 2, alunos da zona urbana, e é tida como uma escola de prestígio, 

devido ao seu passado histórico na cidade. A escola 3, fica localizada num bairro periférico 

próximo ao centro, mas com seu alunado da própria região. 

Devido ao projeto PIBID, dispusemos de supervisores nas três instituições, facilitando 

um diálogo com os professores e alunos. Com essa familiarização dos pares, iniciamos o 

processo de elaboração dos questionários dos alunos, dividindo-os em 4 eixos, perfil dos alunos, 

sobre o Facebook, a relação com pais e o uso da rede, e, a escola. Contendo 17 questões, entre 

abertas, fechadas e dependentes, optamos por selecionar os dados mais relevantes e expressivos 

para apresentação dos resultados. 

Após tabulação dos dados obtemos os seguintes parâmetros, na tabela 1, pudemos 

observar o perfil dos alunos, a partir das variáveis idade e gênero.  

 

                                       Tabela 1- Perfil dos alunos 

 

Idade Mulher Homem 

15-16 15 9 

17-18 44 19 

19-22 7 6 
                             Fonte própria da autora. 

                                                           

12 Os questionários aplicados estão em apêndices.  
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Podemos depreender o número expressivo de mulheres entre 17 e 18 anos, com um total 

de 44 alunas. Os homens com um total de 19 alunos, mantendo uma homogeneidade entre as 

idades entre 15 e 16 anos, em comparação ao total de mulheres. 

Na tabela 2, apresentamos as respostas acerca do motivo por que usam o Facebook, com 

a elaboração de uma pergunta aberta, para que pudéssemos compreender as variáveis mais 

recorrentes entre os discentes. 

 

                                      Tabela 2 – Sobre o uso do Facebook 
 

Sobre o Facebook e seu 

uso 

Total de Alunos 

  

Distração/Diversão 38 

Comunicação interpessoal 20 

Informação do dia a dia 19 

Escola 10 

Stalker13 10 

Outros 2 
                                  Fonte própria da autora. 

 

Um total de 38 alunos que utilizam como fonte de distração ou diversão, 20 alunos como 

comunicação interpessoal, foi uma resposta muito usual. Outros 20 alunos utilizam a rede para 

informação do dia a dia, outros 10, para fins escolares, outros 10, para visitar perfis de outras 

pessoas obsessivamente, e por fim, 2 alunos que desviaram dessas repetições. 

Na tabela 3 e 4, denotamos a relação dos pais com o uso da rede social, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Termo Stalker veem do inglês, que traduzindo aproximadamente para o português significa perseguidor/a. 

Disponível em <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/stalker> Acesso em 25/05/2018 . 

Esse termo é utilizado na rede social com o intuito de acompanhar ou descobrir a vida de outro perfil na web. 
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Tabela 3- Amizade virtual com os pais 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        

Tabela 4- Você censura as postagens dos seus pais? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Portanto, a partir dessas duas tabelas conseguimos observar uma relação positiva entre 

pais e alunos na web, contribuindo para uma melhor dialogo no uso de novas tecnologias. 

Para o último eixo de análise, avaliamos a relação dos alunos com a escola e com os 

professores, na tabela 5 e 6 apresentamos esses dados, 

 

 

Tabela 5- Você utiliza o Facebook para fins escolares? 
 

Você utiliza o 

Facebook para fins 

escolares? 

Total de 

alunos 

Sim 52 

Não 48 
                                               Fonte própria da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você tem seus pais 

nas redes sociais? 

Total de 

alunos 

Sim 56 

Não 33 

Em branco 11 
 Fonte da própria autora. 

Você censura as 

postagens dos seus 

pais? 

Total de 

alunos 

Sim 25 

Não 75 
Fonte da própria autora. 
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Tabela 6- Você tem professores no Facebook? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Como pode-se perceber, a diferença entre os alunos que utilizam a rede social para fins 

escolares não apresenta disparidades, há um equilíbrio na discussão sobre o seu uso, e no que 

tange na amizade virtual com os professores, os alunos preferem não manter laços extraclasse. 

Para que possamos fazer a discussão acerca do uso do Facebook como ferramenta pedagógica, 

aplicamos questionários com os professores das intuições estudadas, a fim de compreender o 

que eles avaliam sobre essa possibilidade de uso. 

Com o intuito de extrair os melhores resultados possíveis, obtivemos principais tabelas 

que ilustram como os professores lidam com a nova tecnologia dentro da sala de aula. Assim 

como nos questionários dos alunos, dividimos os questionários dos docentes em dois eixos, 

perfil dos professores, abrangendo idade, gênero e disciplina ministrada, e o segundo eixo em 

perfil profissional sobre o uso do Facebook na sala de aula. 

 

Tabela 7– Perfil dos professores 

 

Fonte própria da autora 

Idade Mulher Homem Disciplina 

21- 30 2 1 História, biologia, 

matemática 

31- 40 5 3 2 Físicas, 2 

geografias, 

Português, Inglês, 

Matemática, Ed. 

Física 

41- 50 10 3 4 Portugueses, 3 

matemáticas, 2 

Geografias, 

Inglês 

51- 60 4 0 Português, inglês, 

História e 

Matemática 

61- 70 2 0 Português e 

Inglês 

Você tem 

professores no 

Facebook? 

Total de alunos 

Sim 38 

Não 62 
Fonte própria da autora. 
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       A partir dos dados obtidos, nota-se que há uma concentração de mulheres sendo 

professoras, 23, e o total de professores homens na média de 7. O destaque está entre as faixas 

de 31 a 50 anos, a maior faixa de mulheres entre 41 a 50 anos, nas disciplinas básicas, e o 

número equilibrado de homens nessa mesma faixa de idade. Devido ao projeto PIBID, e os 

supervisores serem professores de sociologia nas escolas estudadas optou-se que os mesmos 

não fizessem parte da pesquisa, para melhor neutralidade dos resultados. 

Na tabela 8, no segundo eixo questionado, apresento-lhes os resultados referentes ao 

uso do celular em sala de aula. 

 

Tabela 8- Uso do Celular em sala de aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que as opiniões estão equilibradas acerca do uso do celular dentro da sala de 

aula, evidenciando que o uso dessa ferramenta pode funcionar como auxílio didático, conforme 

18 professores apontam. Mesmo com a diferença de 10 docentes, a segunda variável ainda é 

passível de debate, o que pode ser avaliado como algo positivo na discussão das novas 

tecnologias. 

Na tabela 9, foi analisado qual a relevância do uso do Facebook enquanto auxílio 

pedagógico. 

 

Tabela 9 -Qual sua opinião sobre o Facebook enquanto auxilio escolar? 
 

Qual sua opinião sobre o 

Facebook enquanto auxilio 

escolar? 
 

Total de Professores 

Positivo 14 

Negativo 9 

Não usa 7 
                           Fonte própria da autora 

 

Qual sua opinião sobre o uso do celular 

em sala de aula? 
 

Total de Professores 

Auxilio Didático 18 

Algo a ser debatido 8 

Ligações 2 

Não usa 2 
Fonte própria da autora 
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 Compreende-se que os professores almejam o uso da rede social na sala de aula, 

e avaliam de forma positiva. E há ainda um equilíbrio daqueles que avaliam negativo para os 

que não usam, o que contrasta com a tabela 7, um debate a ser construído e debatido. 

Na tabela 10, questionamos se os professores mantêm vínculos de amizades com seus 

alunos no Facebook, 

 

 

Tabela 10- Você mantém vínculo de amizade com alunos no Facebook? 
 

Você mantém vínculo de 

amizade com alunos no 

Facebook? 

Total de professores 

Sim 23 

Não 7 
                           Fonte própria da autora 

 

 

 

Dialogando com as tabelas 7 e 8, observa-se uma certa disparidade na relação de afetos 

de amizade virtual, pois os números entram em contrastes, 23 mantém amizades com alunos, 

com apenas 7 divergências.  

Na tabela 11, elucidamos se os professores mantêm grupos de discussão com seus 

alunos no Facebook, 

 

 

Tabela 11 – Você possui página/grupo para fins escolares com seus alunos? 
 

Você possui 

página/grupo para fins 

escolares com seus 

alunos? 

 

 

Total de 

professores 

Sim 10 

Não 20 
                          Fonte da própria autora 

 

 

 



44 
 

 

O contraponto das outras tabelas, os professores não administram grupos ou páginas de 

discussão no Facebook. Concentrando suas publicações em seu mural de notícia, e deixando 

em aberto o que eles respondem no gráfico 9. 

 

 

4.2- O que os atores escolares pensam sobre o uso do Facebook na escola 

 

 

Nota-se premissas positivas em relação ao uso do Facebook como possibilidade 

pedagógica. Ao analisarmos os dados dos questionários dos alunos e professores, deparamo-

nos com argumentos que podem consolidar nossa hipótese inicial. 

Nota-se como o fator idade, temos um geracional bem distinto, alunos com idade serial 

entre 16 e 22 anos, imersos no cenário digital, vivendo o boom das tecnologias e redes sociais, 

jovens conectados diariamente, em contraponto com professores que estão concentrados em 

sua maioria entre 30 e 50 anos, e que convivem com a inclusão pessoal a esse novo tipo de 

processo, pois a demanda de tempo para aprender utilizar os recursos oferecidos. 

 

 
Em novos "campus virtuais", os professores e os estudantes partilham os recursos 

materiais e informacionais de que dispõem. Os professores aprendem ao mesmo 

tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes "disciplinares" 

como suas competências pedagógicas. (LÉVY, 1999, p.172) 

 

 

 

Na tabela 8, teve-se o intuito de diagnosticar como os professores lidam com o uso do 

celular, pois é algo que assola as escolas há um tempo. Existem leis restringindo o seu uso 

apenas para fins pedagógicos em sala de aula. Portanto, o objetivo foi mapear se os professores 

estavam abertos a esse diálogo na prática. 

É sabido que as escolas estão cada vez mais desinteressantes por partes dos jovens, pois 

compreende- se as escolas estão vivenciando uma crise, conforme afirma Vera Candau, pois a 

instituição está “orientada fundamentalmente a promover a apropriação do conhecimento 

considerado socialmente relevante e a formação para cidadania. ” (CANDAU,2007, p.14) Em 

contraponto com novos processos de escolarizações atuais, onde “são muitas as formas de 

acesso ao conhecimento, não se podendo atribuir à escola a quase exclusividade dessa função. 
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O impacto dos meios de comunicação de massa e, particularmente, da informática está 

revolucionando as formas de construir conhecimento”. (CANDAU, 2007, p.14) 

Quando se traz algo que dialogue com a sua realidade, eles se sentem interessados e 

engajados nas aulas. Impressões essas, que foram observadas durante a aplicação dos 

questionários.  

Quando apresentamos os resultados dos professores que acreditam ser positivos o uso 

da rede social, há um equilíbrio entre o não usar e achar negativo, o debate torna-se amplo. 

Quando esses saberes tecnológicos forem implementados como o auxílio da profissão docente 

poderemos ter uma nova transformação no sistema escolar. O docente terá uma nova 

ressignificação que veem perdendo nos últimos séculos de sua profissão. A unificação dos 

diversos saberes contribuirá de forma contundente para a formação da identidade profissional 

do professor. Sendo assim, o saber do professor não se restringe apenas referente à instituição, 

ou seja, ter em mente o fato de processo de ensino. (CHARLOT, 2000; NÓVOA,1991; 

SERRES, 2013) 

Dito isso, sabemos das dificuldades e possibilidades que o trabalho monográfico pode 

abranger, e essas questões mais amplas e densas devem ser elaboradas em uma futura 

dissertação, com número maior de escolas, alunos e professores. 

Precisamos produzir esses novos saberes, novas interfaces escolares, o processo de 

modernização da sociedade nos pede uma constante adequação tecnológica. Trabalhar esses 

novos saberes no espaço escolar nos permite construir uma forma de utilizá-los de modo 

consciente e crítico.  

A discussão torna-se ainda mais interessante com os dados da tabela 11, por mais que 

os professores almejem tal potencialidade pedagógica no uso do Facebook, os mesmos não 

usufruem das páginas e grupos para finalidade estudantil. Criando uma contradição sobre sua 

aplicabilidade, e isso pode ser observado nas tabelas 5 e 9.  

Mesmo que os alunos ainda estejam com posições bem equilibradas em relação tal ação, 

os professores também se posicionam de modo parecido, ao abrirem espaço para algo que tem 

que ser debatido pelos pares. Tal qual, os alunos e docentes se veem no impasse de como 

usufruírem do Facebook como ferramenta didática. Cristiane de Magalhães Porto e Edilberto 

Marcelino da Gama Neto, discorrem que, 
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em relação ao uso do Facebook em sala de aula, é entender a pergunta “O que você 

está fazendo agora?” como: De que forma você está pensando aquele assunto agora? 

O trajeto pelo qual o pensamento viaja diz das possibilidades de conhecer. A partir 

dele, o professor indica ao aluno a natureza das mediações que serão melhor 

aproveitadas por ele. Um tipo de abordagem pedagógica para cada aluno e todas, 

partindo do mesmo professor. Isto é, elaboradas do começo ao fim pelo regente da 

disciplina. Com certeza, não é sinônimo de liberdade ou universalidade. A ideia é 

acessar o pensamento de especialistas/estudiosos, colocar os alunos em contato com 

pares que apreendem o mundo de forma semelhante a eles. Como colocar isso em sala 

de aula? Sendo corpo e perfil da proposta. Devemos contar com a rede para montar 

os perfis do corpo discente, do qual o docente também faz parte. Porém, não é uma 

receita de bolo, onde a rede social é uma panela; e os alunos, os ingredientes. Os perfis 

vão sendo construídos e modificados ao longo das interações, participações e 

contribuições. (NETO; PORTO, 2014, p.141-142)  

 

 

 

Outro conflito surge nas tabelas 6 e 10, quando há divergência nos convites de amizades. 

Os alunos, com base nos dados obtidos, não aceitam professores sem suas redes, num total de 

62, e já os professores com o número expressivo dizem que sim. Nas multiplicidades de turmas 

que os docentes lecionam, os números poderiam ser mais expressivos ao favor do aceite.  

Segundo, Giselle Martins dos Santos Ferreira e Estrella D’Alva Benaion Bohadan,  

 

 

 
O uso do Facebook, segundo Mattar (2013, p.115), aproxima docente e discentes, 

teoricamente porque as trocas de informações pessoais estimulam a comunicação 

entre os dois grupos de atores e aumentam a “credibilidade” dos professores junto aos 

alunos. (MATTAR apud BOHADAN; FERREIRA, 2014, p.259) 

 

 

Essa justificativa se faz presente devido a construção de laços fracos e fortes já 

apresentados por Manuel Castells anteriormente. Onde os professores se tornamos laços fracos, 

ao produzirem conhecimento nas linhas do tempo, mantendo sua multiplicidade de saberes 

adquiridos. Mantendo os amigos e famílias como laços fortes e que demandam de intimidade 

para estarem na rede. 

Portanto, nota-se, que tantos os alunos estão dispostos a dialogarem e executarem 

atividades que necessitem do Facebook, quanto os professores e aplicarem conteúdo. Mesmo 

que os docentes ainda apresentem receios sobre sua aplicabilidade, eles ainda estão dispostos 

aos debates com os setores responsáveis.  

Temos a Base Nacional Comum Curricular, que oferta orientações sobre como abordar 

o uso das novas tecnologias em sala de aula. Sendo assim, já temos embasamento jurídico que 

respalda os professores para aplicabilidades em sala de aula. Cabe à gestão escolar em acordo 
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com professores proporem como essas atividades possam ocorrer de modo que preservem a 

vida privada do aluno juntamente com a do professor. Seja criação de perfis para uso privado 

ou profissional, o que alguns professores relataram nos questionários. 

Muitos desses embates se fazem presente devido as formações escolares consolidaram-

se ao modo tradicional de aprendizagem, onde os alunos ficam presos no formato burocrático 

de ensino, o saber burocrático nos limita no processo de ensino-aprendizagem conforme os 

novos parâmetros de sociedade vão surgindo. O docente terá uma nova ressignificação que 

veem perdendo nos últimos séculos de sua profissão. A unificação dos diversos saberes 

contribuirá de forma contundente para a formação da identidade profissional do professor. 

(NÓVOA, 1991) 

Sendo assim, o saber do professor não se restringe apenas referente à instituição, ou 

seja, ter em mente o fato de processo de ensino-aprendizagem não se dá somente a partir de um 

indivíduo, mas tem como suporte toda uma organização e de saberes tecnológicos. (NÓVOA, 

1991; SERRES, 2013) 
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5. Considerações Finais 

 

 

Portanto, podemos corroborar nossas hipóteses apresentadas no início do texto. De 

acordo com os dados obtidos, os professores aceitam a inserção de novas tecnologias dentro da 

sala de aula. E tanto eles, quanto aos alunos, acreditam nas potencialidades do Facebook como 

ferramenta didática. E essas premissas de sua aplicabilidade, podem ser embasadas com o 

respaldo legal da Base Nacional Comum Curricular, ao dar autonomia para gestão escolar e aos 

professores na elaboração das atividades. 

Em virtude disso, temos novas formas de saberes sendo reinventados pela escola, no 

processo que tange na formação da cidadania. (CANDAU,2007)  

“O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações e seres humanos e 

também constituído e povoado por estranhos. ” (LEVY, Pierre. 1999, p. 41) Ou seja, devemos 

entender que o Facebook deve ser explorado de modo a contribuir nos variados saberes 

adquiridos ao longo da vida escolar, e pode corroborar na formação dos alunos, pois estará 

fomentando culturalmente nos impactos sociais nas novas formas de saberes tecnológicos. 

Precisamos produzir esses novos saberes, novas interfaces escolares, o processo de 

modernização da sociedade nos pede uma constante adequação tecnológica. Trabalhar esses 

novos saberes dentro do espaço escolar, nos permite construir uma forma de utilizá-los de modo 

consciente e crítico. Conforme é apontado na BNCC, e através dos próprios professores que 

evidenciam em não saber como seria essa funcionalidade na prática, mas que compreendem sua 

importância na sociedade. 

Cada vez mais o processo de virtualização da sociedade se faz presente, novas profissões 

estão sendo criadas a partir de demanda desses novos saberes, dentre outros setores da 

população. Mesmo com entraves no que tange em como aprimorar tal potencialidade, os 

projetos de pesquisas, durante o período de licenciamento juntamente com secretárias estaduais, 

podem oferecer cursos de como utilizar novas tecnologias interativas na sala de aula, isso vem 

acontecendo gradualmente em alguns lugares, mas que precisa ser ampliando a nível nacional, 

como sinaliza o Portal do Ministério da Educação.14 

                                                           

14 Portal on-line do MEC: “Curso capacita professores para o uso de recursos tecnológicos. ” Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32087> Acessado em 26/06/2018 
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Com a inserção de laboratórios de informáticas nas escolas, alguns projetos de políticas 

públicas foram criados, dentre eles, Salto para o Futuro, Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO), criados a partir de 1990, e com a chegada dos anos 2000, a criação 

do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) e Tablet Educacional. E mesmo com 

esses investimentos governamentais ainda existentes, os problemas estruturais das escolas não 

permitem sua aplicabilidade. Desde problemas de infraestrutura, até formação docente. Pois, 

muitos dos cursos de licenciaturas não discutem a inserção de mecanismo didáticos 

tecnológicos nas escolas. Fazendo com que se crie um debate contraditório por parte do governo 

e suas políticas públicas e educacionais. A escola como um espaço de sociabilidade também 

deve estar presente nos espaços tecnológicos, de modo que novos saberes estão sendo 

construídos também no espaço virtual. (LUCENA, 2016) 

Ressaltando que a pesquisa teve a finalidade de levantar o debate sobre uma 

possibilidade de uso em conjunto com seus limites, e que cabe muitas outras análises mais 

profundas e mais elaboras para mensuração nos questionários aplicados, mas não deixa de ser 

relevante para se pensar em elaborar medidas ou instruções ade atividades na rede social. 

A sociedade se faz no emaranhado de redes, que quando se depara com re (construção) 

de novas formas de saberes eles se embaralham nas diversas tendências geracionais, o que pode 

ocasionar conflitos, mas que possibilita a troca de conhecimento. 

Dito isso, podemos depreender o quão necessário se faz o debate sobre as novas 

tecnologias da comunicação dentro do ambiente escolar. Com base nos dados que obtivemos, 

pode-se afirmar que é possível a realização de atividades no ciberespaço. Sendo assim, podemos 

dialogar com alunos e professores para inserção do Facebook como ferramenta didática, pois 

esse debate pode ser construído dentro do espaço escolar 
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Apêndices 

 

Apêndice 1- Questionário aplicado em alunos do ensino médio 

 

Universidade Federal Fluminense- UFF 

Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID 

 

Questionário de Pesquisa sobre O uso do Facebook em alunos do ensino médio  

   

Perfil do Aluno  

 

1- Idade_______  

2- Sexo_______  

   

Sobre Facebook  

 

3- Por que você usa Facebook?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________  

 

4- Com qual frequência você faz postagens? ______________________________  

 

4.1- Sobre quais assuntos? _____________________________________________  

 

4.2- Faz Check-in em quais lugares? _____________________________________ 

  

4.3- E o que você não posta?____________________________________________  

 

4.4- Quais páginas você mais segue/curte? Por que?  

________________________________________________________________  

 

5- Você tem pagina? Sim (  )  Não (  ). Se sim, quantos curtem? _____ E qual o tema? 

___________________________________________________________  

 

6- Para você qual a importância de receber likes/curtidas?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

7- Quais reações você mais usa e por quê? _______________________________  

 

8- E qual a relevância de usar Emotions? ________________________________  

 

9- Quais motivos fazem você bloquear, desfazer amizade ou parar de seguir?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________  
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10- Você faz publicação sobre sua vida pessoal e particular? Sim (  ) Não (  ) e por quê ?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

   

 Pais/Família e o uso da rede:  

 

11- O que seus pais/familiares podem ou não ver?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

12- Eles estão presentes quando você acessa a rede? Sim ( ) Não (  )  

 

13- Você tem amigos ou relacionamento virtual? Sim (  ) Não (  )  

 

13.1- Já tentou encontra-los pessoalmente? ________________________________  

 

14- O que te incomoda no Facebook?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

Facebook e escola: 

 

15- Você identifica elementos no Facebook que lhe auxiliem nas atividades escolares?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

16- Tem comunicação com professores pelo Facebook? Sim ( ) Não (  )  

Quais? _________________________________________________________  

 

16.1 O que você acha disso? ____________________________________________  

 

16.2 Você participa de grupos de discussão? Sim (  ) Não (  ) Sobre quais assuntos  

abaixo:  

Debate Politico (  )  

Debate sobre Sexualidade (  )  

Debates Religiosos ( )  

Outros (  ) Quais ? _________________________________________________  

 

17- Com qual frequência você stalkeia e quais pessoas?  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 
 

 

 

 



55 
 

 

 

 

Apêndice 2- Questionário aplicado para os professores 

 

Universidade Federal Fluminense- UFF 

Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID 

 

Questionário de Pesquisa sobre A relação do professor com o uso do Facebook. 

 

 

Perfil do Professor  

 

Idade_______.  

Gênero: _____________.  

Formação Superior: ___________________________.  

 

Você e o Facebook  

 

1) Você utiliza Facebook? Sim ( ) Não ( )  

 

2) Se sim, por que ou para que você usa Facebook?  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

3) Com qual frequência utiliza a plataforma (e realiza postagens)? 

________________________________________________________________  

 

4) Quais assuntos/temas você acompanha?  

 

________________________________________________________________  

 

5) Quais assuntos/temas você não posta ou não gosta? 

_______________________________________________________________  

 

6) Você faz publicação sobre sua vida pessoal e particular? Sim ( ) Não ( ) Por quê ?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

7) Quais motivos fazem você bloquear, desfazer amizade ou parar de seguir?  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

8) Você participa de grupos de discussão? Sim ( ) Não ( ).  

 

Sobre quais assuntos abaixo:  
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Debate Politico ( )  

Debate sobre Sexualidade ( )  

Debates Religiosos ( )  

Outros ( ) Quais ?______________________ 

 

Perfil do professor na rede 

 

9) Quantas escolas você leciona? 1 ( ) 2 ( ) 3 ou + ( )  

 

10) Quais as disciplinas/matérias que você leciona?  

 

_______________________________________________________________  

11) Quantas turmas você ministra aulas?  

 

______________________________________________________________.  

12) Qual sua opinião sobre o uso do celular em sala de aula?  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

13) Qual sua opinião sobre o Facebook enquanto auxilio escolar?  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

14) Você aceita alunos como seus amigos/contatos na rede social? Sim ( ) Não ( ). Por que?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

15) Se sim, você acompanha as postagens destes alunos?  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

16) Você administra pagina ou grupo com finalidades escolares aos alunos? Sim ( ) Não ( ).  

 

Se sim, o que você publica?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

17) Tem comunicação com os seus colegas profissionais (professores, coordenadores, 

diretores) pelo Facebook? Sim ( ) Não ( ). 


