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Resumo 
 

A presença da tecnologia na vida dos jovens é cada vez mais intensa nessa geração de 
crianças conectadas aos avanços da técnica e do acesso à informação a poucos toques. 
Com o advento dos smartphones, a conexão ao ciberespaço e às mídias sociais se tornam 
cada dia mais obrigatórios e fundamentais para os nativos digitais.  Nossa pergunta reside 
na relação da escola com as mídias sociais e a geração digital, de que forma podemos 
potencializar o ensino-aprendizagem e aproximar a escola da realidade dos jovens. Para 
isso, este estudo pretende ser um start para avaliar a experiência de professores com o 
uso de mídias sociais na educação formal, tendo como ponto de partida pesquisa empírica 
em duas escolas do Ensino Médio do Rio de Janeiro, para propor reflexões na aplicação 
de novas metodologias pelas instituições escolares. 
 
Palavras-chave: comunicação; educação formal; nativos digitais; construtivismo; 
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1. Introdução 

Geração Z: uma geração de crianças que nascem ligando os gadgets e com acesso às 

variadas informações muito rapidamente, que escolhe os seus conteúdos preferenciais, 

joga, interage e se relaciona. Se antes da internet as pesquisas escolares eram realizadas 

nas bibliotecas ou em casa através das enciclopédias, hoje a geração digital busca as 

informações desejadas em poucos cliques ou em alguns poucos minutos num vídeo do 

Youtube. Nesse contexto da cibercultura, sabe-se que muitas escolas não estão preparadas 

para lidar com as novas tecnologias, nem tampouco com seus “novos” alunos 

(TAPSCOTT, 2010).  

Ainda assim, podem-se observar alguns esforços para integrar os costumes dos 

jovens aos conteúdos curriculares, de maneira a garantir uma melhoria no aprendizado e 

reafirmar o papel da escola na sociedade. Nossos jovens, a cada geração que passa, 

demonstram novas sociabilidades no ciberespaço, novas maneiras de estar e lidar com o 

mundo e com as relações sociais mediadas pelas mídias digitais. 

                                                 
1. Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, da XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Bacharel em Comunicação Social (Relações Públicas) pela FCS-UERJ, e-mail: andretropiano@yahoo.com.br 
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Seria importante que a escola acompanhasse o desenvolvimento da sociedade? 

Como está a relação da escola com as tecnologias? A escola tem buscado se adaptar as 

novas demandas sociais? Essas são algumas das perguntas que motivaram essa pesquisa. 

Entende-se que a escola pouco evoluiu na busca do desenvolvimento social, mas 

observamos também a existência de iniciativas em diferentes perspectivas que tentam 

trazer transformações para essa realidade. O foco deste trabalho é a internet, as mídias 

sociais, que são ferramentas cada vez mais utilizadas pela sociedade para diferentes fins. 

Em que parte a escola se insere nessa área? A escola tem interesse em se inserir?  

 Para buscar algumas dessas respostas foram ouvidos os professores e 

coordenadores pedagógicos de duas escolas de Ensino Médio do Rio de Janeiro que 

tiveram experiências no uso de mídias sociais em disciplinas formais, sejam como forma 

de interação com o aluno ou mesmo em substituição ao ambiente de aprendizado formal. 

A intenção não é analisar, aplicar ou propor métodos de uso de mídias sociais, pela qual 

está plenamente responsável as áreas de Educação e Didática, mas entender como os 

professores têm lidado com a questão das mídias sociais em sala de aula.   

 A motivação para esse trabalho veio do convívio e da esperança que tenho na 

Educação como fonte de transformação social, em minha atuação com projetos sociais 

baseados na valorização da Educação. O critério de escolha das escolas pesquisadas se 

deu por serem dois exemplos destacados de experiência na área de Educação e, também, 

pelo contato prévio com um dos membros destas comunidades escolares. Outro critério 

foi com base em que uma das escolas é particular e a outra é pública, com intervenções 

da iniciativa privada. O ponto de convergência entre as duas unidades escolares está em 

que ambas possuem propostas tecnológicas3. Nesse sentido, observamos que suas práticas 

não são tão diferentes mesmo que se estabeleçam distinções enquanto instituição: uma da 

esfera pública e outra privada.   

Como forma de pensarmos o papel da escola e seus atores sociais, propomos um 

olhar de Educação pelo construtivismo proposto por Moretto (2000) em interface com o 

pensamento de Freire (1967,1983 e 1987) e Piaget (1979), acreditando ser um caminho 

possível para o desenvolvimento de novas práticas que se utilizem do conhecimento e 

                                                 
3 A escola particular é o Colégio Graham Bell, que é uma escola técnica com proposta pedagógica para além do 
tecnicismo, tendo inclusive substituído suas atividades presenciais por atividades na rede social Peabirus, por ocasião 
do surto de gripe H1N1 no Rio de Janeiro, em 2009. A outra é o Colégio Estadual José Leite Lopes, que é fruto de uma 
parceria da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ) com o projeto Nave (Núcleo Avançado em Educação) da 
Fundação Oi Futuro, que forma técnicos na área digital nos cursos de Multimídia, Roteiro para Mídias Digitais e 
Programação de Jogos Digitais. 
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técnicas prévias dos jovens para que eles possam se tornar protagonistas e 

transformadores sociais. 

Para entendermos o fenômeno da cibercultura e das redes sociais, optamos por 

ampliar o debate com as ideias de Lévy (1999), Lemos (2004) e Recuero (2009), 

entendendo que o propósito deste trabalho não é o de instituir as tecnologias como tábua 

de salvação social, muito pelo contrário, que ela também pode vir a trazer problemas, 

sobretudo do ponto de vista da exclusão digital. Ao optar pela abordagem da relação das 

mídias sociais na escola, essa escolha foi feita por acreditar que elas são instrumento de 

integração da sociedade, inclusão no mercado de trabalho e de desenvolvimento pessoal 

e profissional, oportunidades para praticar a empatia nos ambientes sociais e de conhecer 

realidades distintas das nossas, conforme nos inspira a leitura de Lévy (1999) e de 

especialistas em Educação, como Silva (2008) e Leal & Lima (2011). O que denota um 

objeto importante para o estudo da Comunicação em interface com a Educação.  

  

2. Cibercultura, Redes Sociais e Escola 

 

Velocidade, rapidez e simultaneidade são palavras que estão interligadas ao fluxo 

informacional do milênio. É um movimento que impulsiona as grandes transformações 

dentro do campo das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs). Essa 

mudança contínua é um dos principais motores da cibercultura e, o ciberespaço é o campo 

fecundo para compartilhar, ativar e flexibilizar a cooperação, distribuição dos centros de 

decisões, em sinergia com competências, recursos e projetos. A ascensão do ciberespaço 

foi um fenômeno em termos de mídia, uma vez que permite a convergência de todos os 

formatos, bem como fornece ao usuário instrumentalização, abrindo diversas 

possibilidades.  

Para Pierre Lévy, o ciberespaço é “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (1999, p. 

92). Esse ciberespaço é possível através das tecnologias digitais, que se transformaram 

em tão pouco tempo e se instalaram como “novo espaço de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo mercado da informação 

e do conhecimento” (LÉVY: 1999, p. 32) e está diretamente ligado ao desenvolvimento 

da cibercultura.  
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Essa cibercultura nasce com o advento da microinformática, com todas as 

implicações sociais e econômicas, incitou a formação de movimentos sociais em prol da 

democratização do computador e maior acesso a informação – denominado, na época, de 

contracultura – que estimulou os estudiosos a pensar em novos desafios para a 

microinformática, como investir no computador como uma ferramenta de comunicação e 

troca de informações. Assim, “[...] uma ideia forte começava a aparecer: a de 

comunidade eletrônica ou virtual” (LEMOS, 2002, p.110). 

Atualmente no Brasil, os usuários de internet, navegadores do ciberespaço, 

representam 58% da população com mais de 10 anos, sendo que 89% deles o fazem 

através de smartphones, conforme informações do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), em pesquisa realizada em 20154. Entre os mais jovens e também os mais velhos, 

navegar e interagir pelas redes sociais se tornou uma atividade cotidiana. Em pesquisa 

realizada pelo IBOPE em 2014, evidenciou que navegar nas mídias socais é um hábito de 

mais de 90%5 dos internautas brasileiros com idade entre 15 e 32 anos. A pesquisa 

também apontou que os jovens possuem perfil em 7 redes sociais diferentes, em média. 

Por isso, dada a importância das mídias sociais em nosso cotidiano no ciberespaço e no 

mundo real, interessa-nos entender as dinâmicas desse mundo em rede e conectado.  

Recuero (2009), à luz de Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse (1999), 

sustenta o argumento que “uma rede social é definida como um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais)” (p. 24). Atores e conexões são fundamentais para a 

manutenção dos sites de redes sociais. Os atores ou usuários são fundamentais na rede, 

uma vez que são produtores e receptores de conteúdo e interagem entre suas conexões, 

sejam eles outros atores ou conteúdos.  

 Ao falarmos em redes sociais, não necessariamente estamos falando em 

ciberespaço, pois também nos dá a dimensão das relações dos grupos sociais no cotidiano 

real. Entenderemos aqui a mídia social como a dinâmica da rede social, envolvendo a 

criação de conteúdo, difusão de informação e trocas dentro dos grupos sociais 

estabelecidos em plataformas online, como sites de rede social, a saber, os mais populares 

Facebook, Youtube, Twitter Instagram, Whatsapp, Snapchat, entre outros.  

                                                 
4 Dados disponíveis na página do CGI.br: https://www.cgi.br/noticia/releases/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-
de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/ . Acessado em 02/07/2017. 
 
5 Dados consultados no site do instituto: http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/O-jovem-internauta-
brasileiro-possui-perfil-em-sete-redes-sociais.aspx. Acessado em 02/07/2017. 

https://www.cgi.br/noticia/releases/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/
https://www.cgi.br/noticia/releases/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/O-jovem-internauta-brasileiro-possui-perfil-em-sete-redes-sociais.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/O-jovem-internauta-brasileiro-possui-perfil-em-sete-redes-sociais.aspx
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Raquel Recuero (2009) ainda distingue dois tipos de sites de redes sociais: os sites 

de redes sociais propriamente ditos e os apropriados. Os primeiros são aqueles em que os 

sistemas expõem e publicam as redes sociais dos atores, o foco está na exposição das 

redes conectadas, sendo o caso do Facebook, Instagram, LinkedIn etc. Os últimos são 

aqueles em que originalmente não eram voltados para mostrar redes sociais, pois não 

tinham espaços para isso, mas passaram a ser usados para esse fim, como por exemplo os 

blogs, Twitter, Tumblr etc. Recuero (2009) ainda define quatro valores que influenciam 

no comportamento dos atores nos sites de redes sociais, são eles: visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade. Esses valores evocam diretamente um capital social relacional, 

que explicitaremos a seguir com exemplos. 

Através da visibilidade, os atores sociais ficam mais visíveis na rede, o que 

possibilita a amplificação de determinados valores entre suas conexões. Podemos citar 

como exemplo, o contato via Facebook com parentes de outros estados, quanto mais você 

interage, mais próximo você ficará de todos os membros da rede e mais visível na rede 

para suas conexões. Ela decorre da própria presença do ator no site e pode vir a criar 

outros valores. A reputação é um dos valores mais almejados em redes sociais, estando 

interligada a imagem que as conexões interpretam umas em relação as outras.  É através 

da reputação que é possível distinguir quem produz conteúdo relevante, por exemplo, no 

Twitter, vende de maneira transparente no site Mercado Livre, ou é um bom motorista do 

Uber. Esse valor é facilmente gerenciado nos sites de redes sociais, uma vez que o ator 

pode construir impressões de maneira intencional. A popularidade está totalmente ligada 

à audiência, sendo facilmente percebida por todos na rede; seja através do número de 

seguidores do Twitter, pageviews, comentários do blog e quantidade de amigos do 

Facebook. Ou seja, a popularidade está diretamente ligada à quantidade de pessoas que 

os usuários se conectam. O último valor é a autoridade, que se refere ao poder de 

influenciar os nós na rede, que pode ser observada pelo processo de difusão das 

informações nas redes sociais e da percepção dos conteúdos pelos atores.  Sabe-se, por 

exemplo, que o perfil do personagem Hugo Gloss no Twitter ou Instagram, é 

especializado no universo das celebridades, tendo grande relevância de seu conteúdo e 

capacidade de influenciar enormemente seus seguidores nas redes, devido à sua 

popularidade.  

Desta forma, a observação da interação entre as pessoas, os movimentos de 

difusão e compartilhamento de informações e conteúdos novos ou construídos – 
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fundamentais para o processo de inteligência coletiva – são o foco e propósito do que 

entendemos como mídias sociais. Esses espaços também estão imbuídos de processos de 

ensino-aprendizagem, que se tornam objeto de confiança e se articulam para que sejam 

cada vez mais confiáveis.  

Nesse momento da história, em que as pessoas anseiam compartilhar e construir 

coisas novas, a sociedade por meio do ciberespaço se sente motivada a buscar novidades, 

formas de pensar diferenciadas e informações das mais diversas. Compreender essas 

formas atuais e suas demandas, observando principalmente o que acontece fora da escola, 

pode modificar a maneira de fazer Educação através da busca pelo seu desenvolvimento 

contínuo. Nesse ensejo, o educador Paulo Freire aponta que a comunicação é um caminho 

possível ao destacar que quando “o educador, se recusa, à ‘domesticação’ dos homens, 

sua tarefa corresponde ao conceito de comunicação. ” (1983, p. 14).  

Uma Educação pela visão construtivista será o tema a ser debatido no item 3 deste 

artigo, voltada para o desenvolvimento de indivíduos autônomos e ativos na sociedade, 

conscientes de seu papel enquanto cidadãos e imbuídos de uma leitura de mundo 

descolonizada e libertadora, que são elementos importantes da visão da Comunicação 

para serem articuladas em novas práticas de ensino.  

 

3. Construtivismo e as tecnologias na Educação 

 

Conforme Lévy, “a escola surge ao mesmo tempo que a escrita; sua função 

ontológica é precisamente a de realizar a fusão intima de objetos e de sujeitos que 

permitirá o exercício de uma ou outra versão da racionalidade.” (LÉVY, 1993, p. 160). 

Ou seja, a utilização das tecnologias deve fazer parte do processo educativo, pois traz 

contribuições ao desenvolvimento da capacidade intelectual do ser humano, que é o 

objetivo central de todo processo educativo.  

Para Piaget “o principal objetivo da educação é criar homens capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram, homens 

criativos, inventivos, descobridores” (1983, p.5). Entendemos que esse objeto apenas será 

possível quando a escola se adaptar às novas demandas sociais, em que urge a utilização 

da tecnologia não apenas enquanto suporte, mas sobretudo enquanto técnica que 

transforma a lógica de pensamento no mundo contemporâneo, conforme veremos a frente 

com Moretto. 
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Uma das funções sociais da escola é a de “ajudar a formar o indivíduo, facilitando 

sua inserção no mundo do trabalho e do lazer” (MORETTO, 2000, p. 96), não devendo 

se restringir apenas à adaptação da realidade aos alunos, mas principalmente na 

preparação de indivíduos capazes de promover novas mudanças sociais.  

Para a escola cumprir seu papel social, de acordo com Moretto (2000), ela deve 

preencher dois aspectos: o conservador e o transformador. O aspecto conservador reside 

no fato de propor aos alunos o conhecimento construído a partir da história humana, 

conservando, assim, o patrimônio cultural. Quanto ao exercício do papel transformador, 

cabe à escola desenvolver seus alunos para que analisando criticamente a sociedade 

possam propor mudanças na melhoria de vida. 

Na perspectiva construtivista proposta por Moretto (2000), existe uma mudança 

no esquema de relação entre professor, aluno e conhecimento. A interação entre os três 

participantes do processo de ensino-aprendizagem é que vai nortear o aprendizado do 

aluno. A primeira relação se estabelece entre o aluno e o conhecimento socialmente 

construído, cabendo a figura do professor a mediação dessa interação, não mais 

transmitindo informações apenas. É o professor quem cria condições favoráveis para a 

aprendizagem do aluno. Com essa perspectiva, o ensino ganha uma nova conotação, 

ancorado sobre a “elaboração de situações didático-pedagógicas que facilitem a 

aprendizagem, isto é, que favoreçam a construção de relações significativas entre 

componentes de um universo simbólico.” (MORETTO, p. 103). 

Nesse modelo, o agente do processo (aluno) deve se apropriar do conhecimento 

mediado pelo professor. Para isso, destacamos que todos os alunos têm uma vivência que 

lhe permite construir uma estrutura cognitiva formada por ideias e concepções ligadas ao 

senso comum e às representações sociais que ele mesmo constrói. Esse conjunto de ideias 

é chamado de concepções prévias. Com as NTICs qualquer aluno pode ter facilmente 

acesso a diversos conteúdos para compor suas concepções prévias, tais como tutoriais de 

exercícios ou até mesmo aulas inteiras sobre vários assuntos de muitas disciplinas através 

de youtubers6 – inclusive podem ser professores –, bem como também nos diversos sites 

de aulas para o vestibular, como o Descomplica7.  

                                                 
6Pessoa que produz e difunde vídeos pessoais ou de personagens sobre os mais variados assuntos na rede social 
Youtube.  
 
7Descomplica é um site pago que disponibiliza videoaulas integradas com exercícios, fóruns de discussão e simulados 
virtuais. Todo o conteúdo é voltado para o vestibular e o ENEM. Disponível em www.descomplica.com.br   

http://www.descomplica.com.br/
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Ainda, segundo Moretto (2000), a escola também tem como função propor outro 

conjunto de saberes, o saber oficial, que chamamos de concepções escolares, selecionadas 

e planejadas para aquele contexto. No construtivismo, o professor enquanto mediador 

parte das concepções prévias do aluno para que haja o processo de ressignificação e, 

assim, as concepções escolares façam total sentido em seu cotidiano. Explorar as 

concepções prévias dos alunos é um ponto fundamental, pois elas estimulam relações 

mais concretas com os novos conhecimentos, estabelecendo uma teia de relações entre os 

vários objetos de conhecimento. A cada nova intervenção do professor que permita ao 

aluno uma mudança conceitual, o aluno abordará os novos conteúdos escolares de forma 

diferente, o que lhe permite significação ampliada de conteúdos anteriores. 

O professor construtivista conhece as características de desenvolvimento 

psicológico e social de seus alunos, conhece em profundidade os conteúdos relevantes da 

área do saber, conseguindo estabelecer as relações desses conteúdos com as experiências 

vividas pelos alunos em seu dia a dia. Com as habilidades de mediação, ele precisa 

conhecer as melhores tecnologias disponíveis e as melhores técnicas de intervenção 

pedagógica. Conforme nos indica Silva (2002), o novo rumo da Educação deve definir 

habilidades e competências mais dinâmicas e interativas para que forme um profissional 

cidadão. 

 
“Eis o ‘movimento contemporâneo das técnicas’! Aprender com ele é o mais recente 
desafio do professor. E a escola que não se preparou para lidar com a televisão, tem 
agora o desafio digital.” (SILVA, 2002, p. 69) 

  

É necessário observar que o uso de tecnologias já está sendo feito, contudo é 

importante analisar como ele vem sendo feito e principalmente como tem contribuído 

para o desenvolvimento dos alunos em sala de aula. Conforme Quartiero, “[...] a principal 

preocupação que se deve ter quando se introduz uma nova tecnologia em sala de aula é 

com relação à qualidade da aprendizagem resultante do uso dessa tecnologia.” (Apud 

Leal e Lima, 2008). 

O uso das NTICs, em que se inserem as mídias sociais, pode trazer uma quebra 

do paradigma da pedagogia instrucional, uma vez que torna o educando como agente 

efetivo do processo educacional, possibilitando uma readequação dos papéis de emissor 

e receptor de informações. Contudo, não basta utilizá-la como um meio de perpetuar as 

práticas pedagógicas existentes, pois é preciso ir além. Uma ferramenta como o 

smartphone, por exemplo, potencializa a mudança do processo de ensino-aprendizagem, 
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uma vez que a informação pode estar a poucos toques de alcance. Por isso, o professor 

necessita lançar mão de suas habilidades pedagógicas e técnicas, para que se utilize de 

maneira plena a tecnologia disponível. Dentro de sala de aula, o objetivo desse professor 

será de provocar interações, propor desafios, usar as ferramentas de construção do 

conhecimento e mostrar que é possível aprender com os alunos, junto deles e com eles.  

Essa postura é totalmente antagônica à de transmissão de saberes, abrindo espaço 

para o questionamento, debate, incentivando a mudança de processos e pesquisa, 

tornando a aprendizagem colaborativa e contínua. 

 
“[...] Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa para aqueles que sabem 
que pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber 
mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para 
que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, 
possam igualmente saber mais.” (FREIRE, 1967, p. 15) 

 

 O conhecimento deve ser uma conquista alcançada por meio da construção e da 

troca. O professor e a escola precisam se apropriar da consciência de que são responsáveis 

pela Educação que irá desenvolver os indivíduos que no futuro criarão novas tecnologias 

e que trabalharão a favor da sociedade para trilhar ainda mais transformações em seu meio 

social.  

Cabe ressaltar, que o processo não é simplista, faz-se necessário um trabalho em 

que a sociedade como um todo esteja imbuída no processo para que se possa elaborar 

políticas públicas de Educação para o desenvolvimento e implementação do uso das 

NTICs pela comunidade escolar. Desta forma, o aluno será encorajado a mudar, 

convivendo num ambiente em que ele possa questionar, criar, recriar e colocar em prática 

mudanças que podem ser tão fundamentais no futuro. 

Esse papel fundamental da escola deve ser um dos mais debatidos em meio a 

difusão das tecnologias, para que se possa cumprir outra questão fundamental: a de 

minimizar as diferenças sociais e prover o engajamento do jovem na sociedade. Uma 

responsabilidade com o desenvolvimento da cidadania, que também é gerada dentro do 

ciberespaço e das mídias sociais.  

 

4. A resposta dos professores 

Para entendermos como estão funcionando as experiências de aplicação de NTICs 

e principalmente das mídias sociais, foi aplicada uma pesquisa aos professores de duas 
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escolas de ensino médio do Rio de Janeiro, através de questionário estruturado. Nos 

próximos parágrafos apresentamos as escolas, a primeira da rede particular e a segunda 

da rede pública.    

O Colégio Graham Bell foi criado em janeiro de 1994, por iniciativa do Sinttel-

Rio (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro), sendo 

construído com recursos advindos dos trabalhadores, em sua maioria ligados ao setor de 

Telecomunicações. O colégio é administrado desde 2004 pela COOPGBELL 

(Cooperativa dos Profissionais de Ensino Graham Bell), oferecendo formação do Ensino 

Médio e Pós-Médio Técnico, nas áreas de Telecomunicações, Eletrônica e Informática. 

A proposta pedagógica, a estrutura curricular dos cursos que é oferecida, seja no campo 

da educação formal ou não, e todos os projetos que são desenvolvidos, estabelecidos, 

rediscutidos e revistos continuamente, pelo grupo de profissionais que compõe a 

COOPGBELL através de estratégias variadas de constante atualização profissional. 

O Colégio Estadual José Leite Lopes é um colégio da Rede Estadual de Educação, 

que conta com um corpo docente selecionado, entre os que atuam em toda a rede. A 

proposta pedagógica é baseada na educação interdimensional, que desenvolve não apenas 

o raciocínio e a inteligência, mas também a parte afetiva do aluno. A prática acadêmica 

da escola une as matérias do ensino médio ao centro de pesquisa e inovação. O ingresso 

dos alunos é feito por meio de processo seletivo composto por provas de português e 

matemática. Dentro da escola funciona o projeto Núcleo Avançado em Educação (Nave), 

que é resultado de uma parceria entre o Oi Futuro, um instituto de responsabilidade social 

da empresa Oi, e a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC/RJ), que tem como 

princípio uma metodologia inovadora e pretende capacitar os jovens para as novas 

tecnologias do mundo contemporâneo em cursos técnicos voltados para o 

desenvolvimento de plataformas digitais. 

Foram entrevistados 20 professores que ministravam aulas na formação regular 

das escolas, sendo 10 em cada uma. A amostra da pesquisa representa 40% do universo 

total de professores das escolas. Os objetivos da pesquisa foram: destacar o perfil do 

professor; a metodologia que ele utiliza em sala de aula; saber como a escola lida com o 

uso de Internet e mídias sociais; a infraestrutura tecnológica disponível; apontar 

possibilidades e resultados no uso de mídias sociais como ferramenta de ensino; e 

verificar a interferência das mídias sociais no cotidiano escolar.  
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Os professores entrevistados eram majoritariamente do sexo feminino, jovens 

(entre 25 e 44 anos), que trabalhavam a pouco tempo nas escolas (menos de dez anos) e 

possuíam ou conheciam sites de redes sociais. A maioria deles considerou aplicar como 

metodologia o construtivismo (75%). Sobre a utilização de qualquer tipo de mídia durante 

as aulas, os professores foram unânimes e indicaram o uso de mais de 3 mídias diferentes.  

O vídeo foi considerado por 75% dos entrevistados. Destacamos também que 

apenas 1 professor não indicou a internet como mídia utilizada. Com relação à frequência 

de uso, apenas 35% demonstrou um uso mais intenso de mídias, enquanto 60% utiliza de 

maneira moderada e 5% de vez em quando.  

Todos os pesquisados também declararam dialogar sobre os assuntos discutidos 

no âmbito das mídias sociais e/ou Internet com os alunos. Esses dados nos mostram que 

existe uma abertura em sala de aula para discussão de assuntos diversos e que fazem parte 

do cotidiano do aluno.  Inclusive, cerca de 84% dos professores indicaram a utilização de 

mídias sociais como estratégia em sala de aula. Quando comentaram a experiência com 

as ferramentas, os aspectos mais destacados foram o auxílio na pesquisa e o 

enriquecimento dos temas abordados em sala de aula, que levaram a uma interação e 

dinamismo maior entre professores, alunos e conhecimento. Apenas 2 professores 

indicaram uma experiência ruim, destacando a má utilização pelos alunos.  

Sobre o contato com os educandos através da Internet, 18 dos 20 professores 

afirmaram falar com os alunos na rede, utilizando principalmente e-mail (85%) e redes 

sociais (70%). Em média, os professores utilizam mais de 1 meio para se comunicar com 

os alunos. Apenas 20% dos entrevistados mantém um blog. 

Os professores destacaram que a implantação de um projeto pedagógico com 

mídias sociais pode trazer dificuldades (74%), sendo os problemas apresentados em sua 

maioria (63%) relacionadas aos alunos, em casos como: dificuldade de manter a atenção, 

não sabem usar, utilizam apenas para entretenimento ou não compreendem a proposta. 

Apesar de acreditarem na existência de dificuldades na utilização de mídias sociais como 

ferramenta de ensino, todos os consultados acreditam também na existência de benefícios. 

Isso gera um resultado dissonante, mas que pode ser explicado, principalmente pelo fato 

de que se perde o controle do conteúdo acessado pelo aluno durante as aulas, com recursos 

da Internet liberados, tira o planejamento do conteúdo estipulado pelo professor e 

compromete também um calendário de conteúdos obrigatórios nos currículos escolares, 

uma vez que a atividade pode se estender para outros dias. Nesse tipo de projeto, os 
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professores afirmam terem que manter seus alunos atentos e concentrados às atividades 

propostas. Garantir essa dedicação, sobretudo em manter contato com os alunos durante 

a semana, muitas vezes é complicado, devido às jornadas duplas, triplas e até mesmo 

quádruplas, de professores que trabalham em diversas escolas, como é o caso de muitos 

servidores do Estado do Rio de Janeiro e de professores de escolas particulares.  

Com a necessidade de nos aprofundarmos na opinião dos docentes em relação ao 

uso de mídias sociais, os professores foram confrontados com afirmações de senso 

comum envolvendo tecnologias na escola, e eles indicaram seu grau de concordância com 

essas afirmativas. A partir daí, conseguiu-se detalhar alguns aspectos fundamentais para 

mapear as possibilidades de se implantar um plano eficaz de uso de mídias sociais como 

aparato pedagógico.  

Na primeira afirmativa, vemos que os professores acreditam de alguma forma que 

seja importante entender o aluno e buscar formas de levar o conhecimento a ele, 

diagnosticando o seu contexto sociocultural. Um total de 65% dos entrevistados apontou 

concordar totalmente que a qualidade da aula também depende do conhecimento do 

universo jovem, podendo melhorar a comunicação e relacionamento com o aluno e os 

35% restantes concordaram em partes. 

Quanto ao incentivo por parte dos professores ao uso de tecnologias, 45% indicam 

um total incentivo aos alunos, outros 50% concordam em partes e 5% discordam em 

partes. Destaca-se aqui que grande parte não concorda totalmente, pois existem restrições 

no acesso à internet e à aparelhos eletrônicos nos ambientes escolares, que são liberados 

sob solicitação justificada do professor de uso para fins pedagógicos.  

A maioria dos entrevistados declarou acreditar que as mídias sociais são um 

ambiente produtivo para a Educação (95%). Em oposição a isso, 20% acreditam que 

mídias sociais são apenas um meio de socialização e entretenimento. Isso nos traz um 

dado conflitante, deixando claro que alguns professores ainda encontram dificuldades em 

adaptar mídias sociais ao cotidiano escolar. Esta porcentagem também pode refletir no 

pensamento dos professores em relação a como os alunos lidam com mídias sociais, de 

maneira pouco “séria”.  

60% dos pesquisados alegou utilizar mídia social apenas como ferramenta 

acessória ao conteúdo. Apenas 10% discordou ou discordou em partes da afirmação. 

Quando perguntados se o acesso à Internet por parte dos alunos é universal, 75% 

concordou totalmente que todos os alunos têm acesso à Internet, tendo apenas 10% 
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discordado totalmente ou em partes. Já, quando perguntados sobre a presença dos alunos 

nas mídias sociais, 90% afirmou positivamente. Mesmo com algumas discordâncias, 90% 

dos professores afirmaram estimular a produção de conteúdo multimídia para Internet.  

Sabemos que o trabalho com diferentes meios de comunicação gera uma 

dedicação maior do professor. Ainda assim, 25% dos entrevistados discordaram da 

afirmação. A maioria (65%) concordou com a afirmativa. Porém, para 60% dos 

professores, o conteúdo não deve ser apresentado nos moldes tradicionais. Apenas 10% 

considerou concordar em partes com a utilização de moldes tradicionais, destacando-se 

aí principalmente as disciplinas de conteúdos considerados mais densos e de cobranças 

externas à escola mais acentuadas, tais como matemática, física e química. 

Sobre a possibilidade de usar mídias sociais como ferramenta de 

estudos/pedagógica, 75% concordou totalmente, enquanto 15% concordou em partes, 5% 

nem concordou nem discordou e 5% discordou em partes.  

Apesar da maioria ter se considerado construtivista (75%) no início da pesquisa, 

somente 40% concordou totalmente com a construção das aulas junto com os alunos. Os 

demais 60% concordou em partes, o que pode denotar uma dificuldade em relação ao 

tempo de planejamento ou as estruturas rígidas de conteúdos impostas pelas normativas 

de Educação e a preparação para o vestibular.   

Quando perguntados se as avaliações são pautadas na produção coletiva de 

conhecimento, 45% concordou totalmente com a situação e 50% concordou em partes. 

Enquanto que, ao falarmos da abertura para novas possibilidades didáticas, houve quase 

unanimidade (95% dos pesquisados concordaram totalmente). Essa concordância nos 

mostra que os professores estão dispostos a trabalhar, melhorar seus métodos e utilizar 

novas ferramentas em sala de aula. 

A base de 70% dos professores discordou totalmente de que a perda de privacidade 

com o uso de mídias sociais seja um fator complicador. Os 25% discordaram em parte da 

afirmação. Esse dado pode ser interessante, pois apesar do professor já ter um 

compromisso de seu trabalho ser feito em casa – tais como correção de provas e trabalhos 

–, ele ainda está disposto a interagir com os alunos pelas mídias sociais.  

De maneira geral, podemos observar com esses números que grande parte dos 

professores estão abertos a novas propostas pedagógicas, porém ainda não sabem como 

aplicar novas tecnologias para auxiliar no ensino de sua disciplina. As mídias são 

utilizadas em sala de aula conforme a disponibilidade por parte da escola e dos alunos, 
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uma parte dos professores incentiva o uso de tecnologias e produz junto com os alunos 

conteúdos multimídia.  

 

5. Considerações finais: um olhar para o futuro presente 

 

Acredita-se que não exista uma fórmula para se trabalhar mídias sociais em sala 

de aula. Os benefícios do uso de mídias sociais podem ser encontrados a partir de 

discussões e aplicações que obtenham êxito e, assim, sejam expandidas para outras áreas 

de atuação. Por isso, é fundamental a participação do corpo discente para alinhamento de 

estratégias e projetos que contemplem o uso de mídias sociais.  

Outro ponto importante que deve ser observado é que encontramos nessas escolas 

ambientes propícios para o desenvolvimento de novas metodologias e um corpo docente 

mais motivado. O cenário geral é de professores desvalorizados e insatisfeitos com as 

condições de trabalho, pois não há investimento fixo na Educação, ainda mais na crise 

que se instaurou sob o Estado do Rio de Janeiro.  

Entendemos que existem diversas necessidades básicas que urgem em ambientes 

escolares dos mais diversos em todo o país, que devam ser debatidos e estudados, mas 

que também o debate sobre as tecnologias deve estar integrado à essas necessidades, pois 

com a mobilidade dos aparelhos com acesso à internet, o uso de NTICs já é uma realidade 

para maioria dos estudantes do Ensino Fundamental ao Médio, sobretudo nas regiões 

metropolitanas das capitais do país.  

Nosso trabalho conseguiu desmistificar a figura do professor resistente às 

mudanças. É claro que nossa amostra é específica e não reflete uma realidade genérica, 

mas bem particular de um tipo de escola. Porém, demonstra que existe uma motivação 

em trabalhar com as tecnologias e trabalhar com as metodologias mais eficazes, mas ainda 

faltam instrumentos sociais que se adequem a isso, sejam eles estruturais e econômicos, 

conforme falamos anteriormente.  

Ressaltamos que o corpo docente encontra nas escolas que focamos o estudo um 

ambiente propício e de incentivo do uso de tecnologias da informação. Nesse sentido, 

sabemos pela realidade que assola a Educação brasileira que esse não é um cenário geral, 

tendo em vista à falta de políticas públicas que implemente e regulamente o uso de 

tecnologias de informação nas unidades escolares.   
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Concluímos, que com esses dados quantitativos em mãos, faz-se necessário maior 

aprofundamento nos arranjos escolares, a fim de observar e propor novas metodologias 

embasadas e de acordo com as disciplinas. Isso só poderá ser feito com o engajamento de 

toda a comunidade escolar: alunos, professores, pais, gestores sob consultas periódicas, 

numa reunião de ideias e propostas feitas para a escola e na escola, pois desta forma farão 

toda diferença na formação dos alunos dessa geração digital.  
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