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Resumo 
 
O cenário educacional na contemporaneidade vem passando por diversas transformações, 
especialmente no que diz respeito às metodologias de ensino e como se dá o processo de 
ensino-aprendizagem nos ambientes formais de ensino. A proposta deste trabalho é 
justamente analisar como essas mudanças vêm acontecendo nas escolas, focando basicamente 
na utilização das redes sociais associadas a projetos sócio-educacionais. Os projetos 
‘Tonomundo’, ‘Minha Terra’ e ‘Kidlink’ são analisados no decorrer do presente artigo, 
enfatizando os benefícios proporcionados por estes, através da demonstração de como os 
mesmos funcionam, até seus objetivos finais. Ratifica-se também o novo papel do educador 
diante das mudanças na metodologia de ensino e como o docente pode colaborar mais 
ativamente inserido nesta perspectiva diferenciada. 
 
Palavras-chaves: Redes Sociais, Metodologia de Ensino, Projeto Educacional 
 
Abstract 
 
The contemporary educational scene has been experiencing several changes, especially 
regarding to teaching methodologies and how teaching-learning process works on formal 
teaching environments. The purpose of this paper is to analyze how these changes are 
happening in schools, focusing mainly on the use of online social networks associated with 
social and educational projects. The projects such as ‘Tonomundo’, ‘Minha Terra’ and 
‘Kidlink’ were analyzed along this article, emphasizing the benefits provided by them, by 
demonstrating how they work, until their final goals. It also reaffirms the new educator’s role 
facing the changes on teaching methodology and also how teachers can collaborate more 
actively inserted in this new perspective. 
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Em meio a novos formatos educacionais existentes, percebe-se que as redes sociais 

virtuais vêm contribuindo significativamente para um novo olhar do educador sobre como 

adotar modelos diferenciados que envolvam os alunos com dinamicidade. Aliada às novas 

metodologias de inclusão digital, o uso destas novas mídias no ambiente formal de ensino 

estabelece um formato diferenciado de relacionamento entre professor e aluno dentro da sala 

de aula: ambos podem compartilhar das mesmas informações de forma igualitária, através do 

acesso ao mundo virtual, que possibilita tanto ao discente quanto ao docente fazer uso do 

conteúdo da rede para adquirir mais conhecimento. Em sala de aula, a troca do conhecimento 

pode ser realizada horizontalmente, já que, com a facilidade de acessar todas essas 

informações, os dois lados se retroalimentam constantemente. Entretanto, cabe ao docente 

buscar a compreensão desse panorama educacional que se transforma a cada dia e logo possa 

adaptar-se a esta realidade. 

 

É com o intuito de analisar como as redes sociais contribuem no processo do ensino-

aprendizagem em ambientes formais de ensino, o presente trabalha delineia, num primeiro 

momento, as mudanças do panorama educacional atual e como as novas tecnologias têm 

cooperado com esse processo de transformação; em seguida são analisados três projetos em 

questão – ‘Minha Terra’, ‘Tonomundo’ e ’Kidlink’ - que utilizam de comunidades virtuais a 

fim de exercer a cidadania conjugada com o modelo didático-pedagógico.  

 

Com efeito, elencam-se os elementos de formação de cada um desses projetos, desde 

a metodologia empregada até objetivos e a importância, demonstrando que os mesmos 

exercem um papel fundamental no que concerne à formação do papel de cada cidadão em sua 

comunidade. A proposta é, justamente, destacar a relevância de ferramentas da computação 

social, sobretudo das redes e mídias sociais como meios facilitadores inseridos no modelo de 

ensino da atualidade, exemplificando através dos projetos analisados. 

 

1. Cibercultura e Educação: As Redes Sociais no Ambiente Formal de Ensino 

 

Não é novidade que a geração Y (pessoas nascidas entre os anos 1980 e 2000 

caracterizadas pela massificação dos meios eletrônicos durante sua infância e/ou 

adolescência) utiliza-se do meio digital para se comunicar e também para estabelecer relações 

interpessoais. Com o advento da web 2.0 (termo cunhado por O’Reilly para designar a web 
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como plataforma interativa e participativa, também conhecido como computação social) ficou muito 

mais fácil compartilhar diversos tipos de conteúdo digital e assim a relação com o saber vem 

sendo reformulada. Segundo Lévy (1999), o futuro dos sistemas da educação está diretamente 

ligado à sua formação na cibercultura e à sua mutação contemporânea na relação com o saber. 

Essa nova fase da rede transformou um internauta comum num produtor e colaborador do 

conteúdo. “Na era da computação social, os conteúdos são criados e organizados pelos 

próprios utilizadores”. (LEMOS e LEVY, 2010, p.11) 

 

É através de diversas plataformas como wikis (plataformas que permitem a construção 

coletiva de conteúdo através de um navegador de web), blogs, mídias sociais e as diversas 

redes sociais que se forma e se espalha a inteligência coletiva, ou seja, o saber que é 

construído de forma participativa como defende Lévy, a inteligência coletiva faz uso das 

redes sociais para alcançar cada vez mais pessoas. “As redes sociais on-line tornam-se cada 

vez mais ‘tácteis’, no sentido em que é doravante possível sentir continuamente o pulso de um 

conjunto de relações” (LEMOS e LEVY, 2010, p. 12). É em meio a esse universo digital que 

estudantes de diversas idades estão imersos num grande dilúvio de informação e se utilizam 

de diferentes meios para filtrar e absorver o conhecimento, é exatamente por isso que a visão 

de um professor detentor do conhecimento já está ultrapassada, o papel do professor é 

transformar toda a informação que a rede proporciona em conhecimento. “Quanto mais 

informatizado for o planeta, quanto maior for o espaço cibernético, quanto mais informações 

estiverem disponíveis, maior será a necessidade e importância do professor. Um professor dos 

novos tempos, atualizado, interessado e respeitado.” (ALAM, 2010, p. -). O professor deve 

desenvolver o papel de “animador” do aprendizado.  

 
Antes mesmo de influir sobre o aluno, o uso dos computadores obriga os 
professores a repensar o ensino de sua disciplina. [...] A transmissão de 
informações e a notação dos exercícios deixam de ser a principal função do 
professor. Guiando a procura do aluno por informações nos programas, nos 
banco de dados e nos livros, ajudando-o a formular seus problemas, torna-se 
um animador do aprendizado. (LÉVY, 1998, p. 27) 
  

Antes de se aprofundar a discussão sobre as diferentes plataformas, é importante 

ressaltar a diferença conceitual entre redes sociais, mídias sociais e mídias digitais. As redes 

sociais são simplesmente mais um forma de relações entre as pessoas, que, “na internet, [...] 

são as relações interpessoais mediadas pelo computador, e acontecem através da interação 

social em busca da comunicação.” (FREITAS, 2010, p. -). Já as mídias sociais abrangem 
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muito mais, e são típicas da Web 2.0, pois, segundo Kaplan e Haenlein (2010, p. -) as mídias 

sociais são “um grupo de aplicações para Internet, construídas com base nos fundamentos 

ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e que permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado 

pelo Utilizador”, ou seja, as redes sociais na Internet são automaticamente consideradas 

mídias sociais uma vez que proporcionam trocas de informações, idéias e interesses. Já o 

termo mídias digitais é muito mais abrangente e designa qualquer meio de comunicação que 

se utilize de tecnologia digital, ou seja, toda rede social é uma mídia social que, por sua vez, 

também é uma mídia digital. 

 

Depois de esclarecidos os conceitos, restringimo-nos a algumas redes sociais que 

potencializam esse novo perfil do professor. Afinal, este tipo de ferramenta, que já é 

praticamente corriqueiro na vida dos alunos, pode ter finalidades pedagógicas. 

 
Elas possibilitam o estudo em grupo, troca de conhecimento e aprendizagem 
colaborativa. Uma das ferramentas de comunicação existentes em quase 
todas as redes sociais são os fóruns de discussão. Os membros podem abrir 
um novo tópico e interagir com outros membros compartilhando idéias. 
(BOHN, 2009, p. -) 
 

O Brasil ganha destaque neste contexto, pois os brasileiros são os internautas que mais 

passam tempo on-line por mês, fazendo uso de várias ferramentas da computação social, 

dentre as mais usadas estão as redes sociais. “Os brasileiros são ativos produtores de 

informação e participantes das redes sociais” (LEMOS e LEVY, 2010, p.23). Vanessa Bohn 

chama atenção para o uso de redes específicas como o Ning e o Orkut com fins pedagógicos. 

Segundo a pesquisadora, essas redes estão bastante presentes nas vidas dos adolescentes 

devido a uma necessidade de relacionamentos típica dessa fase da vida, assim o educador 

pode aproveitar essa característica do jovem e criar comunidades que possibilitem a interação 

entre a classe. Fóruns podem provocar discussões sobre diversos assuntos propostos pelo 

mediador, ou seja, o professor pode ser um provocador. Além disso, o Orkut permite a criação 

de aplicativos e até jogos sociais que podem estimular o aprendizado de forma descontraída e 

bastante interativa. 

 

O Ning também merece atenção. Apesar de pouco conhecido no Brasil, a plataforma 

conhecida como um community builder, ou seja, uma ferramenta que possibilita a construção 

de uma rede social própria e que permite uma grande personalização de ferramentas como 

fóruns, blogs, chats, vídeos, imagens, áudio, dentre outros; segundo Bohn, permite que o 
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professor crie sua própria rede social para agregar especificamente quem tem interesse em 

aprender sua disciplina, ou seja, seus alunos, por isso mesmo atrai muitos educadores e 

professores e já pode ser comparado até mesmo a um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Alguns pesquisadores apontam essa plataforma como uma alternativa ao tradicional 

quadro-negro, mas ressaltam que ele requer muito tempo e envolvimento do educador para 

que o projeto dê certo.  

 

Outra rede social que merece atenção, também cotada como um news media (em 

tradução livre: meio de notícias) por alguns pesquisadores, é o Twitter. Além de permitir a 

disseminação da informação de forma rápida e eficiente. Essa rede social cognitiva baseada 

na troca de informações permite uma espécie de ‘armazenamento’ do conhecimento. O uso de 

hashtag, ou seja, ao se colocar o símbolo “#” diante de uma ou mais palavras aglutinadas, 

permite que o conhecimento seja “etiquetado”, fazendo com que os usuários possam seguir 

informações específicas sobre um assunto e/ou evento. Essa característica torna o Twitter um 

tipo de indexador de conteúdo, pois, as mensagens trocadas entre os usuários podem conter 

hiperlinks que redirecionem o internauta para um aprofundamento que vai além dos 140 

caracteres. 

 

2. Uma Sala de Aula Fora da Sala 

 

O fato é: o conhecimento está espalhado pelo ciberespaço. Cabe ao professor 

fundamentar os conceitos necessários para que o aluno possa aprender a “nadar” em meio ao 

dilúvio de informações que lhes são disponíveis e, ainda, devem ser estimulados a 

compartilhar e construir o conhecimento de forma conjunta. Esse é o argumento defendido 

por Carlos Nepomuceno, professor e consultor de planejamento estratégico de informação, 

em entrevista ao Conexão Professor: “Os professores têm que começar a criar mecanismos de 

construção conjunta. Eles e os alunos vão criar um conteúdo juntos e interpretá-lo. Os alunos 

têm que sair da escola com os conceitos fundamentais apreendidos para entender onde as 

informações se encaixam”. (NEPOMUCENO, 2009, p. -) 

 

A grande questão é como o educador e também o educando devem lidar com as novas 

ferramentas disponíveis na contemporaneidade. A tecnologia não subestima, nem o educador, 

nem o educando; apenas modifica as relações entre os mesmos propiciando um novo 
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ambiente de compartilhamento de conhecimento em que o domínio sobre a máquina e sobre o 

ciberespaço se faz imprescindível. 

 
Se o professor do século passado era importante, o deste século é essencial 
para que estas gerações possam se desenvolver plenamente, mas dominando 
a máquina, dominando o ciberespaço e conscientes de que o ato de ensinar e 
aprender são fundamentais para usufruirmos desta fantástica tecnologia e 
deste momento ímpar da humanidade em que as fronteiras do pensamento 
inexistem. (ALAM, 2010, p.-) 

 
 

3. As Redes Sociais Como Meio Alternativo de Ensino para Jovens 
 

O processo educativo contemporâneo vem adotando um novo estilo de difundir o 

conteúdo programático, estabelecido pelas instituições educacionais, para ser direcionado aos 

discentes. O uso das novas tecnologias associadas ao ambiente formal de ensino tornou-se 

uma realidade vigente e isso pode ser corroborado a partir de dados de inúmeras pesquisas, 

realizadas pelos mais diversos órgãos, inclusive por centros de estudos específicos sobre a 

determinada área, como é o caso do CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária - que vem demonstrando como o uso das redes sociais no 

ambiente escolar pode colaborar para o processo do ensino-aprendizagem (CENPEC, 2009):  

 
A ampla disseminação entre as novas gerações do uso das novas tecnologias 
e, mais especificamente, das redes sociais na internet pode ser de grande 
valia para educação. O trabalho em rede pressupõe colaboração, cooperação, 
valores que só enriquecem o processo de aprendizado.  

 
 

 Desta forma percebe-se a educação hoje de modo diferenciado, com um caráter 

bastante coletivizado, onde o professor exerce mais o papel de orientador ou facilitador, do 

que propriamente o de detentor do saber em sala de aula. A estrutura de funcionamento do 

ensino começa a se modificar: a hierarquia em sala de aula começa a ser atenuada, já que 

agora não é apenas o docente quem traz a informação e o conteúdo para o ambiente formal de 

ensino, mas também o aluno, como afirma Bertocchi (2009). “O professor passa a 

desempenhar também outros papéis dentro do processo: leitor, consumidor, educando. O 

processo se dá em mão dupla: todos ensinam, todos aprendem.” A partir disto, depreende-se 

que novos métodos de ensino, cuja utilização se faz via web estão exigindo do docente uma 

nova postura diante do processo educacional, mas o que se discute também, de acordo com 

esse novo panorama, é se estes estão realmente aptos a compreender essa nova realidade e 

aceitá-la.  
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O grande desafio, entretanto, é fazer com que as instituições de ensino, sejam as de 

nível superior, médio ou fundamental, através da figura do professor, compreendam de que 

forma as redes sociais podem funcionar como métodos auxiliares de ensino, e não como 

propulsores da inibição da aprendizagem. A idéia é estimular nos discentes o uso dessas redes 

sociais como meio de interação e aprendizagem coletiva, construindo a partir desse ambiente 

virtual, formas diferenciadas de discussão do conteúdo, como é o caso dos edublogs, que 

integram o serviço de blog com ferramenta wiki dos wikispaces, sem custar nada para os 

usuários. Desta forma é possível postar vídeos, podcasts (espécie de rádio digital com uma 

programação personalizada) e documentos – entre alunos e professores – a fim de otimizar a 

interação fora da sala de aula, dinamizando assim a metodologia de ensino. 

 

Entretanto, já existem alguns projetos que estimulam o uso de comunidades virtuais 

de aprendizagem por discentes e docentes, como exemplo pode-se citar o ‘Minha Terra’, uma 

ação do programa EducaRede, iniciativa da Fundação Telefônica sob coordenação técnica do 

CENPEC. Este projeto, criado em 2007, tem como proposta formar equipes de reportagem 

entre professores e alunos a fim de produzirem registros com linguagens diferenciadas sobre o 

que acontece na comunidade local. Os temas, determinados para o trabalho das equipes - 

"Cidade e Cultura", "Cidade e Participação Social", "Cidade e Qualidade de vida", "Cidade e 

Trabalho" - têm como objetivo trabalhar a interdisciplinaridade, sendo assim pode-se afirmar 

que (2007): 

 
[...] a tecnologia não pode estar dissociada da educação: ela é parte 
integrante do processo educativo e não deve ser tratada isoladamente. Além 
disso, a tecnologia deverá estar presente não como apêndice, mas como 
realidade que não pode ser ignorada ou desconhecida, da forma mais 
humana possível. Logo, um projeto de educação tecnológica precisa ter 
intencionalidade e respaldo teórico. Ideologicamente, esse projeto deve 
preocupar-se com a formação do cidadão, pensando-o enquanto ser crítico, 
reflexivo, consciente e competente, sem deixar de pensar a escola enquanto 
célula da sociedade, a qual deve manter vínculos estreitos entre a realidade e 
a sociedade com todos os seus anseios e necessidades. Interdisciplinaridade, 
visão holística do homem, mediação entre ciência e tecnologia, entre cultura 
e conhecimento, entre homem e sociedade devem ser características e 
preocupações desse projeto.  
 
 

Desta forma o ‘Minha Terra’ vislumbra a importância, não somente de projeto 

tecnológico, como também sócio-educativo através da interação entre membros deste com 
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outras comunidades virtuais, que possuem realidades diferenciadas. Muito embora o projeto 

funcione não apenas como o estabelecimento de uma rede social entre os membros, mas 

principalmente adota um caráter pedagógico, onde a EducaRede atua como mediadora, 

compartilhando informações e materiais entre as equipes, proporcionando assim uma 

construção coletiva na produção realizada e no processo de ensino-aprendizagem.  

 

A relação professor-aluno também é um ponto chave trabalhado no projeto ‘Minha 

Terra’, que através da comunidade virtual propicia uma nova forma de ambos se relacionarem 

(ARGOLO, 2009): “A gente tem uma relação de parceiros mesmo, que trocam idéias e fazem 

um projeto avançar. Pode-se dizer que estamos no mesmo nível: pessoas curiosas querendo 

desenvolver um bom trabalho, tanto professor como aluno.” Percebe-se nesta conjuntura que 

as redes sociais acabam causando um estreitamento nas relações entre discentes e docentes e 

isso é algo bastante positivo, no que tange a interação extra-sala porque, conseqüentemente, 

dinamiza o conteúdo visto no ambiente formal de ensino e estabelece parcerias que agregam 

mais conhecimento, tanto para o aluno quanto para o professor. 

 

Outro projeto que vem ganhando espaço e tem como base o elo entre redes sociais e 

educação é o ‘Tonomundo’, coordenado por um núcleo de pesquisa da Universidade de São 

Paulo – A Escola do Futuro – a proposta é justamente promover melhorias para a comunidade 

local através dos agentes transformadores, membros do projeto, com a participação em 

comunidades virtuais, por meio das escolas públicas. O funcionamento do projeto se dá da 

seguinte forma (2009):  

 
A formação inicial é presencial e, em um segundo momento, à distância, 
sendo dirigida a integrantes dos núcleos de tecnologia das secretarias de 
educação e a professores das escolas onde o programa atua. As escolas 
contempladas são equipadas com laboratórios de informática compostos por 
computadores, scanners, impressoras e acesso à internet. 
 

O objetivo maior do projeto, no entanto é atender não somente as necessidades da 

escola, como de toda comunidade em volta dela, como por exemplo, as atividades lúdicas 

desenvolvidas à distância, como as gincanas virtuais que possuem um entrelaçamento entre os 

interesses da escola e as necessidades da comunidade como um todo. Todavia, a realização do 

projeto serve especialmente para identificar que um novo formato educacional foi criado e 
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precisa que o docente, no seu papel integral de educador, tenha consciência a respeito dessa 

nova interface e se adapte a tal realidade, como afirma, a coordenadora do programa: 

 
As atividades que a gente propõe, inclusive a metodologia desses projetos 
comunitários, mostram para o professor uma nova forma de trabalhar com os 
alunos. Então, ele passa a ter um posicionamento diferente em relação ao seu 
papel enquanto professor. Começa a perceber que não precisa só fazer aulas 
expositivas, mas que pode desenvolver atividades nas quais os alunos podem 
assumir um papel mais ativo. FICHMANN (2009) 

 

Projetos como o ‘Minha Terra’ e o ‘Tonomundo’ abordam a educação de forma 

interativa, desenvolvendo também a formação do ser cidadão; assim também acontece com o 

projeto Kidlink, que tem por objetivo principal “contribuir para a formação intelectual dos 

indivíduos, bem como, a construção de um raciocínio em defesa da preservação dos recursos 

do planeta”, (SANTOS, 2008, p.13). Este projeto foi desenvolvido a fim de auxiliar crianças e 

jovens a desenvolverem habilidades e competências através de comunidades virtuais 

distribuídas em mais de 50 países. No Brasil, o projeto Kidlink teve com precursora a 

professora Marisa Lucena, em 1995, que centrou as pesquisas para seu doutorado e procurou 

criar características e iniciativas próprias para o modelo gerado no país. Hoje o Kidlink está 

sob responsabilidade da Equipe KHouse Modelo PUC-Rio, e engloba o projeto KHouse, que 

apresenta quatro modelos englobando desde crianças e jovens, até adultos e um modelo 

profissionalizante. 

 

Antes de qualquer coisa, o Kidlink é um projeto de inclusão digital e, como tal, sua 

principal ação é tornar o computador acessível a comunidades que não o possuam em suas 

casas ou escolas. Entretanto, além de acessibilizar à comunidade o uso do computador, o 

projeto também viabiliza através das TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) o 

acompanhamento de projetos pedagógicos que auxiliem na aprendizagem dos alunos. 

Funcionando desta forma, o Kidlink atua tanto como projeto de inclusão digital, como 

também proporciona aos alunos a aquisição de novos conhecimentos, além de gerar uma troca 

participativa entre os mesmos. 

 

A educação na contemporaneidade incorpora novos meios para o educador utilizar as 

metodologias do ensino a seu favor, basta apenas que este busque compreender e adequar-se a 

esses novos formatos, ampliando também as possibilidades de um novo aprendizado para o 

aluno. Desta forma, o discente passa a ter um papel mais ativo no processo de troca de 
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conhecimento em sala de aula e as redes sociais acabam por tornar flexível e ágil a construção 

desse processo.  

 

4. Considerações Finais 

 

Apesar de estarem cada vez mais presentes na vida cotidiana de alunos e professores, 

as redes sociais online ainda fazem parte de um mundo que pode ser muito mais explorado 

pela educação. Cabe ao docente ser orientador e facilitador do aprendizado através desses 

novos meios. É importante ressaltar que, do mesmo modo que esse tipo de mídia pode ser 

utilizado para o lazer e entretenimento, além de viabilizar as relações sociais, pode e deve ser 

potencializador do processo de ensino-aprendizagem através da criação coletiva e da 

comunicação horizontal. 

 

Na educação contemporânea as redes sociais virtuais podem servir de ferramentas 

que exercem o papel de “filtros” de informação num mundo cada vez mais repleto de 

informações. Deve-se analisar quais delas podem ser utilizadas nesse processo, para tanto, 

suas funcionalidades devem ser analisadas a fim de que sejam usadas de acordo com as 

finalidades desejadas por cada professor. Os projetos apresentados anteriormente são só 

alguns exemplos do que essas novas mídias podem fazer no processo educativo. 

 

As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação não substituem quaisquer 

que sejam os intermediários da informação, elas modificam o papel dos mesmos. No caso do 

educador não é diferente. O professor contemporâneo não deve sucumbir às novas formas de 

ensino, mas sim, adaptar-se à nova realidade de forma que não se tornem reféns das mesmas. 

O uso de redes sociais online e outros tipos de mídias sociais devem ser muito bem planejados 

e mensurados, mas, sempre de forma participativa, ou seja, docentes e discentes precisam 

apoiar-se mutuamente no processo de ensino-aprendizagem na contemporaneidade, afinal, 

este é um princípio da Web 2.0. 
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