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1. RESUMO 

A internet revolucionou nossa forma de comunicação. Com uma atmosfera que 

transita entre entretenimento, informação e acessibilidade, ela modificou nossa 

forma de interagir com outras pessoas, de receber e emitir informações, além de 

proporcionar facilidades em diversos processos cotidianos. 

Considerando a web como uma revolução em diversos hábitos e costumes 

humanos, como podemos identificar e classificar sua influência na educação? 

A presente pesquisa teve como objetivo medir a utilização da internet e sua 

principal ferramenta de relacionamento, as redes sociais, no fluxo de ensino-

aprendizagem.  

Em caráter comparativo, este projeto almejou diagnosticar as visões de ambos os 

públicos, professores e alunos, sobre a condução do processo educacional e a 

extensão do relacionamento de ambos em ambiente online. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em 2013, o Brasil atingiu a faixa de 102,3 milhões de internautas, de acordo com 

estudo realizado pelo Ibope Media. Desse valor, 53,7 milhões de brasileiros são 

usuários ativos da rede mundial de computadores. Segundo dados do site Qmee, a 

cada 60 segundos na internet são enviados mundialmente 204 milhões de e-mails. 

Neste mesmo tempo, 2 milhões de buscas são realizadas no Google; 278 mil tuites 

são gerados no Twitter e surgem 1,8 milhão de “curtir” no Facebook. 

Estes números extensos representam o impacto que a internet gerou na 

humanidade. É possível dizer que esta rede modificou drasticamente nosso modo de 

comunicação, interação e propagação de conhecimentos. Entretanto, qual é o seu 

impacto sobre a educação? 

 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo dessa pesquisa é identificar os usos que fazem os 

educadores e estudantes dos aplicativos de relacionamento, as redes sociais, que 

possam ter perfil de ensino-aprendizagem, além da criação de vínculos de 

relacionamento extraclasse. 

 

4. METODOLOGIA 
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A metodologia está baseada e adaptada da pesquisa americana “Student-

Teacher Interaction on Facebook: what students find appropriate” 

(TECLEHAIMANOT & HICKMAN, 2011), no qual os autores realizaram estudo quanti 

e qualitativo com alunos do College of Education da University of Toledo (EUA). 

Como diferencial, nossa um proposta foi ampliar este estudo para os docentes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para o público de nossa pesquisa, foram selecionados os estudantes da Escola 

de Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) – 

composta pelos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Rádio e TV – e 

seus respectivos educadores. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi necessária a estruturação de 

questionários diferenciados para o público entrevistado – professores e alunos – 

além de formas distintas de sua aplicação. Aos docentes, os questionários foram 

impressos e aos discentes foram utilizadas plataformas online para tal fim. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com 70 respostas, 39 de estudantes e 31 de professores, o estudo buscou 

verificar pontos similares entre ambos os públicos a respeito da utilização das redes 

sociais como ferramentas de ensino. 

Entre os alunos, o perfil entrevistado foi majoritariamente feminino (62%), com 

idade entre 19 e 23 anos (64%). Na primeira questão, destinada a avaliar seus 

conhecimentos sobre determinadas ferramentas online, o público mostrou conhecer 

as mais populares, como Facebook (95%), Orkut (74%) e Twitter (72%). Já as outras 

redes foram listadas como praticamente desconhecidas, como Foursquare (41% dos 

entrevistados não sabem usá-lo) e Slideshare (36%). 

Sobre a utilização das ferramentas da internet para o auxílio nos estudos, os 

entrevistados selecionaram o YouTube como a ferramenta mais útil com 75% (muito 

útil), seguido de Blogs (53% - muito útil). Nas ferramentas menos úteis, o Orkut foi 

selecionado como Nada Útil (75%). 

Dentre as vantagens de usar as tecnologias para complementar o ensino, a 

grande maioria afirmou que tais ferramentas melhoram a aprendizagem (44%).  
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Já ao analisarem seus professores, os estudantes mostraram que, em seus 

pontos de vista, há pouco uso das redes sociais por parte deles. É o caso do 

Facebook (37% - “usam pouco”) e Blogs (34% - “usam pouco”). A exceção é o 

YouTube, no qual 43% alegaram ser muito utilizado em aulas. 

Sobre os professores que participaram da pesquisa, a maioria é do sexo 

masculino (55%) e possui faixa etária entre 40 e 49 anos (45%). Nas questões sobre 

seus conhecimentos em ferramentas online, há um equilíbrio nas respostas. 

Enquanto Blogs (52% - “uso algumas vezes”), Facebook (48% - “uso muito”) e 

YouTube (77% - “uso muito”) aparecem como mais usadas, ferramentas como 

Foursquare (47%) e Tumblr (53%) listam como não utilizadas. 

Questionados sobre quais recursos online utilizam em suas atividades 

pedagógicas, eles responderam que usam algumas vezes o Facebook (47%) e os 

Blogs (50%). Coincidindo com as respostas dos estudantes, o YouTube apareceu 

como a ferramenta mais utilizada, na qual 71% dos entrevistados alegaram que a 

utilizam muito. 

Ao analisarem seus alunos e se eles valorizam o uso da Web 2.0 em suas aulas, 

os professores selecionaram o Facebook (63%) e o YouTube (77%) como as 

ferramentas em que os estudantes mais aprovam. 
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