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RESUMO

O presente trabalho aborda questões da prática educacional, enfatizando a importância das tecnologias, da
internet e principalmente das redes sociais como instrumentos que promovem a aprendizagem eficaz dos
educandos, pautada na formação crítica e reflexiva, buscando uma formação autônoma e consciente. As
redes sociais atuam como disseminadores do conhecimento, promovendo uma rapidez e fluidez na
aprendizagem.
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ABSTRACT

The present work addresses issues of educational practice, emphasizing the importance of technologies,
mainly internet and partner networks as instruments to promote effective learning, learners based on
reflective and critical training, seeking a stand-alone training and conscious. Partner networks act as
disseminators of knowledge, promoting a quickness and fluidity
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INTRODUÇÃO

A ciência da informação, de maneira geral, é apresentada como algo que surgiu recentemente, em
consequência da revolução tecnológica, e é vista como algo interdisciplinar, o que possibilita um leque
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abrangente de utilização por parte das mais variadas áreas de atuação.

Castells (1999, apud Schlemmer, 2001 p. 12), afirma que estamos vivendo o surgimento de uma nova
estrutura social associada ao surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo.
Nesse modo de desenvolvimento a fonte de produtividade está na tecnologia de geração de
conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação de símbolos. O que é específico é a
ação de conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade, criando
um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso.

As atuais políticas educacionais devem ser compreendidas no quadro mais amplo das transformações
econômicas, políticas, culturais e geográficas que caracterizam o mundo contemporâneo. Com efeito a
tudo isso, a educação também sofre grandes mudanças e transformações, possibilitando novas formas de
aprendizagem e de construção do conhecimento e até de socialização e contextualização dos processos.
Nos últimos anos, o sistema educacional vem buscando se adequar a essas novas formas de aprendizagem
e de compartilhamento do saber, a escola vem buscando novas estratégias para alcançar tudo isso.

As reformas educacionais precisam atender as tendências internacionais de uma sociedade, decorrentes
das exigências de um sistema que exige produtividade, competências e habilidades, para atender uma
demanda cada vez maior e mais urgente. Com tudo isso os sistemas de educação, precisam introduzir
estratégias que viabilizem os processos de aprendizagem, a descentralização e autonomia das escolas,
reorganização curricular, novas atribuições aos professores e gestores o surgimento do ensino à distância.
A técnica e a ciência estariam assumindo um grande papel nessa jornada e nesse desafio. O sujeito
necessita agora, dar conta de adquirir e desenvolver novas formas de aquisição do conhecimento. Para
Libâneo, 2003, p. 34, “a associação entre ciência e técnica acaba por propiciar mudanças drásticas nos
processos de produção e transformações nas condições de vida e de trabalho em todos os setores da vida
humana.” E ainda ressalta que, “o conhecimento e a informação passam a constituir força produtiva
direta, afetando o desenvolvimento econômico.”

A tecnologia coloca toda informação existente no mundo, na ponta dos dedos dos indivíduos, literalmente.
( NETTO, 2005 p. 137) . [AP1] Não é mais necessário percorrer distâncias e esperar horas e até dias para
se obter qualquer informação ou comunicar-se com qualquer pessoa. Basta que esteja conectado a
qualquer dispositivo: computador, celular, tablete entre outros, que possua acesso à internet surgirá um
mundo de possibilidades à frente de qualquer um dos usuários.

O Governo Federal vem empreendendo ações, no âmbito da inclusão digital, dentre as quais podemos
destacar o Projeto Um Computador por Aluno (UCA). O referido projeto foi implantado,
experimentalmente, em 5 (cinco) escolas públicas no ano de 2007. Os municípios contemplados nesta 1ª
fase (pré piloto) foram: São Paulo-SP, Porto Alegre-RS, Palmas-TO, Piraí-RJ e Brasília-DF.

Em 11 de junho de 2010 a medida provisória que criou o UCA foi convertida na lei nº 12.249. Neste
mesmo ano deu-se início a fase 2 (piloto) do UCA, contemplando 300 escolas das redes públicas
(municipal, estadual, federal) distribuídas em toda federação, com destaque para os municípios: Barra dos
Coqueiros/SE; Caetés/PE; Santa Cecília do Pavão/PR; São João da Ponta/PA; Terenos/MS; Tiradentes/MG;
que tiveram todas as escolas atendidas pelo projeto.

Diante desse contexto, cabe questionar: Quais os impactos que as tecnologias trazem ao processo de
aprendizagem De que forma o professor pode usá-las como instrumento de promoção reflexiva social
Como as redes sociais podem promover a aquisição e disseminação do conhecimento

O objetivo deste estudo é discutir a utilização da internet como ferramenta de comunicação e contribuição
das redes sociais no fazer pedagógico do professor. Como objetivo específico busca-se refletir sobre a
inserção das tecnologias nas escolas e sobre a formação docente.

INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E “NOVAS” TECNOLOGIAS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO
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A inovação tecnológica significa a introdução de produtos, processos e serviços baseada em novas
tecnologias. Sánz e Gracia (2002, p 69, apud Tomaél 2005), ressaltam que o “processo de inovação é a
interação de conhecimentos novos e de outros existentes para criar produtos, processos, sistemas ou
serviços novos ou melhorados.” Sendo assim, se faz necessário um aperfeiçoamento contínuo e
consequentemente uma constante mudança, adequando os processos educacionais atuais.

Com isso, diversos setores da sociedade utilizam cada vez as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), uma vez que elas integram diversos dispositivos, computadores e redes digitais do qual somos de
certa forma obrigados a utilizar tecnologias que vão de simples calculadoras a aparelhos eletrônicos, cash
de bancos 24 horas, celulares e computadores de ultima geração. É muito difícil ficamos sem está em
contato direta ou indiretamente diante de toda essa inovação tecnológica pertencentes a uma nova
configuração social, política e cultural pertencentes à chamada Sociedade de informação, que comporta
novas maneiras de trabalhar, de apreender de pensar, de comunicar, resumidamente, de viver. Através
deste cenário de mudanças ocorridas nas ultimas décadas vê-se as instituições de educação formal
mantidas ou não por órgãos governamentais na urgência de se inserir no âmbito das TICs, assim como é
exemplifico por Coll e Onrunbia:

Na verdade, a novidade das “novas” TlC, ou TlC digitais, não está em sua
natureza de tecnologias “para" a informação e a comunicação Nós, humanos,
sempre utilizamos tecnologias para transmitir informação para nos comunicamos
e para expressar nossas ideias, sentimentos emoções e desejos, desde sinais ou
símbolos entalhados na pedra ou na casca de uma árvore e os sinais de fumaça.
Até o telégrafo, o telefone, o rádio ou a televisão, passando pelos gestos e os
movimentos corporais, a linguagem de sinais. A linguagem oral a língua escrita
ou a imprensa. A novidade também não está na Introdução de um novo sistema
simbólico para manejar a informação Os recursos semióticos que encontramos
nas telas dos computadores são basicamente os mesmos que podemos encontrar
em uma sala de aula convencional letras e textos escritos, imagens estáticas ou
em movimento linguagem oral, sons, dados numéricos, gráficos etc. A novidade,
em resumo, está realmente no fato de que as TlC digitais permitem criar
ambientes que integram os sistemas semióticos conhecidos e ampliam até limites
inimagináveis a capacidade humana de (re) apresentar processar transmitir e
compartilhar grandes quantidades de informação com cada vez menos limitações
de espaço e de tempo, de forma quase instantânea e com um custo econômico
cada vez menor Coll e Onrubia, 2010, p.76 Apud (Coll e Martí 2001).

Para, Netto (2005), “Com [AP2] o avanço dos meios de produção e a crescente sofisticação tecnológica da
sociedade contemporânea, a ampla formação do indivíduo, que não se esgota com a educação
fundamental, transformou-se em requisito mínimo para sua plena integração social.”

Nessa perspectiva, a escola precisa agora formar um cidadão capaz de gerenciar o conhecimento e
promover mudanças sociais, além de atender as exigências do mundo do trabalho, que agora necessita de
um profissional versátil e dinâmico, capaz de acompanhar todas as mudanças e exigências de mundo
globalizado. Assim, faz-se necessário um novo olhar para prática pedagógica do professor. Para Freire,
(1996, p 06), “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”.

A inserção, desse sujeito, em um mundo globalizado e competitivo, se faz necessariamente sob a forma
produtiva, pautada na reflexão crítica, de busca de uma consciência social, para tanto a escola precisa,

[...] formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente, em
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um contexto de avanço tecnológico de produção, de modificação da organização
do trabalho, das relações contratuais e dos tipos de emprego; desenvolver
conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo, consciente
e crítico da cidadania. (LIBNEO, 2003, p. 53).

É necessário perceber, qual a função social da escola, para quem e para que ela existe; saber que tipo de
sujeito ela está formando, quais valores estão sendo transmitidos.

Atualmente, além de se empenharem na reformulação do papel do Estado na
educação, esses mesmos organismos estão preocupados com a exclusão, a
segregação e a marginalização social das populações pobres, em razão de essas
condições constituírem, em parte, fatores impeditivos para o desenvolvimento do
capitalismo [...] o fato é que a globalização tem provocado um quadro de
exclusão social que tende a se intensificar [...] caso não ocorram ações que
ponham a economia a serviço da sociedade, com a finalidade de gerar justiça
social. (LIBNEO, 2003, p. 53).

Nesse contexto, o sistema educacional brasileiro, vem implementando políticas educacionais que possam
vir a atender as exigências de um mercado globalizado, sem negligenciar a formação cidadã de seus
alunos.

É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino "bancário", de
outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está
fadado a fenecer, em que pese o ensino "bancário", que deforma a necessária
criatividade do educando e do educador, o educando a ele sujeitado pode, não
por causa do conteúdo cujo "conhecimento" lhe foi transferido, mas por causa do
processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por
cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do "bancarismo".(FREIRE,
1996, p. 13).

Não é possível pensar em uma escola, sem pensar nas novas ferramentas de que se dispõem os
professores e alunos para compartilhar o conhecimento. Inúmeras e inesgotáveis fontes de transmissão do
saber estão disponíveis na atualidade. É preciso fazer uso delas, trazer para o cotidiano escolar, explorar,
sem deixar de refletir sobre as mudanças sociais que elas provocam.

A prática docente eficiente tem um compromisso com a reflexão sobre a atuação do sujeito no meio social,
sobretudo, o qual está inserido. O processo de ensino aprendizagem não deve estar pautado na
transmissão de informação somente, e sim na construção do conhecimento, fazendo uso das tecnologias
disponíveis, mas refletindo sobre sua função social.

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática
docente espontânea ou quase espontânea, "desarmada", indiscutivelmente
produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a
rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito.
(FREIRE, 1996. p. 22).

É o aluno quem vai transformar, modificar, enriquecer e construir novos e mais modernos instrumentos de
ação e interpretação. Para isso, no entanto, é preciso que ele seja desafiado por situações das mais
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diversas que exijam reflexão e ousadia.

As tecnologias por si só, não são instrumentos de mudanças. Elas podem ser apenas um recurso para
transmissão de informações, como pode ser um facilitador no processo de construção do conhecimento. O
uso das tecnologias como ferramenta que venha promover reflexão na práxis docente e do processo como
um todo, deve ter prioridade no cotidiano escolar.

A introdução da informática na educação faz parte de um novo cenário marcado por profundas
transformações na sociedade moderna.

Com as tecnologias interativas, o indivíduo passa de simples assimilador
(passivo) de informação a construtor (ativo) do conhecimento, e essa
transmissão requer uma mudança de valores, a fim de proporcionar uma melhor
compreensão da relação entre ensino e aprendizagem, que deve deixar de ser
linear para acontecer em redes, teias de conexões e interações. (NETTO, 2005 p.
28).

Essas interações O uso de novas tecnologias na educação deve propiciar a construção no processo de
ensino-aprendizagem, buscando o desenvolvimento de competências e habilidades importantes e
necessárias para a promoção de mudanças. Dessa forma, professores e alunos podem fazer uso de todas
essas tecnologias para o favorecimento e interação entre eles.

A inserção do laptop educacional no cotidiano escolar vem favorecer esta interação, uma vez que as
escolas contempladas com o UCA receberam infraestrutura para acesso à internet e os laptops portáteis
para professores e alunos.

INTERNET, REDES SOCIAIS E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

A internet representa hoje, o surgimento de uma rede de comunicação e informação, que interliga
milhares de pessoas no mundo todo. Embora alguns queiram resistir, muitos outros acreditam que a
internet é o futuro da educação, em poucos anos ela será a principal forma de disseminação do
conhecimento formal e científico. Estima-se que em alguns anos todo sistema educacional estará
informatizado e utilizando a internet como ambiente educacional.

Através da internet, pode-se chegar ao universo das redes sociais de comunicação virtual, onde o face a
face existe, entretanto não no aqui e agora. Essas redes sociais fazem a promoção e disseminação de
informações e conhecimentos por todo o mundo, formando assim uma grande “teia” de ligações e de
interação.

A internet, singularizando o nosso campo de reflexão, impõe outra forma de busca de conhecimento,
corporificando virtualmente a provisioriedade, a subjetividade e a circularidade, características
fundamentais do entendimento de ciência enquanto aproximação explicativa do real (CHAUI, 1997). O
conhecimento em rede incorpora o texto impresso, mas suas partes são interdependentes, estabelecendo
ligações e conexões em vários sentidos, caminhando para a leitura em várias direções. A internet, neste
caso, assemelha-se a uma cartografia, em que sua busca o conhecimento em vários pontos do
ciberespaço, sem perder de vista as inter-relações entre estes conhecimentos (FRANCO, 1997).

A Internet alterou as formas com que externamente guardamos e procuramos
informação, conduzimos negócios e respondemos a questões em nossa
sociedade. Poucos previram o impacto revolucionário que isso provocaria.
Entretanto, o World Wide Web (WWW) está se tornando a primeira fonte para a
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qual os estudantes se voltam quando têm indagações sobre informação. O WWW,
como todas as formas de hipertexto, apóia a aprendizagem construtivista quando
os estudantes têm um motivo para consulta, uma necessidade de informação a
preencher, uma intenção de folhear, uma curiosidade para preencher ou intenção
a satisfazer. Portanto, a Internet precisa ser integrada a atividades instrutivas em
programas de aprendizagem a distância. Isto significa que a educação a distância
deve fornecer um motivo significativo ou razão para a procura da informação. A
educação a distância também necessita ensinar ao estudante os mecanismos e a
lógica da procura na WWW para maximizar o valor da procura pela informação.
(JONASSEM, 1996. p. 77)

Fica evidente o quanto a internet encontra-se presente no cotidiano de alunos e professores, com isso
faz-se necessário e urgente promover uma prática reflexiva e consciente A escola não pode ser omissa a
essas questões, ficando evidente a necessidade de inseri-la no cotidiano educacional e na formação
docente.

Surge uma forma de comunicação muito aceita e utilizada pelos jovens em geral visando promover o
intercâmbio de informações e formação de comunidades virtuais que entre outras coisas podem auxiliar na
proliferação do conhecimento e da informação. A escola pode se fazer valer desses recursos para
incrementar os processos de ensino e de aprendizagem, promovendo a produção do conhecimento e a
pesquisa, mantendo todos conectados em uma rede de informações privilegiadas.

Redes sociais

As redes sociais funcionam como uma “teia” onde todos estão conectados, compartilhando conhecimento e
informações. Abaixo uma lista de algumas redes sociais que possuem grande potencial didático
pedagógico:

a. Facebook

Campeão de audiência, o fecebook, é a maior rede social do mundo. Um grande potencial para interação
do professor-aluno-aluno, sua interface totalmente intuitiva possui várias ferramentas que possibilitam a
aprendizagem colaborativa, como criação de grupos, onde o administrador (criador do grupo) pode
configurar diversas formas de abertos ao público da rede, onde todos podem participar, fechado usuários
não convidados, mas com permissão de visualização e secretos, onde usuário só participa ou visualiza
quando convidado. Os grupos podem ser criados para debates sobre diversas temáticas, estas pode ser
definidas pelo admistrador, a grande jogada está na possibilidade da inserção de vários tipos de mídias e
arquivos de hipertextos (vídeo, sons, imagens, arquivos de texto, links, geomapas), as possibilidades são
imensas. A criação, socialização e interação tanto pelos professores quanto pelos alunos os diversos
dispositivos da sua interface como “curti”, “comentar” e “compartilhar” tendem a reunir usuários de
interesses em comum.

a. Wikipedia

É uma enciclopédia online livre onde qualquer pessoa pode criar, editar, alterar seus verbetes. O termo
wiki de origem havaiana significa rápido, ligeiro, veloz. “Wiki é hoje em dia a forma mais democrática e
simples de qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos, contribuir para os conteúdos de uma
página Web” (Wikipédia 2013). O que na se encaixa perfeitamente na sua caracterização. Muitos alunos
utilizam o wikipedia como fonte principal de pesquisa, utilizando o famoso copiar (Ctrl+C) e colar (Ctrl+V),
mas além desse método meio errôneo, quando não posto como fonte e citação, o professor pode utilizar
como exemplo de forma correta de utilização e edição do texto, e principalmente pode acrescentar
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verbetes sobre figuras pessoas importantes que contribuíram para desenvolvimento local de suas
comunidades. Como grande ferramenta de constituição de pesquisa de história oral ou até mesmo criação
de vervete da história da sua própria escola com imagens, textos, figuras importantes da sua constituição.

a. Twitter

Os participantes interagem através textos curtos, até 140 caracteres, e podem utilizar mecanismos com
símbolo (hashtags), uma espécie de palavra-chave usado para criar lista de determinados assuntos. Os
usuários podem seguir ou serem seguidos. O twitter pode contribuir para formação dos alunos, já que
todos os sujeitos podem discutir seus pontos de vistas afim de transformar o número de informações.

a. MySpace

Os perfis são abertos. E o layout da página pode ser configurado pelo o usuário, é fácil e podem incluir
várias mídias. A intenção inicial dos seus criadores foi montar um interface que representasse o ambiente
igual ao quarto de um adolescente americano, com a possibilidade de se inserir mídias como músicas,
fotos, vídeos, boletins, podendo o usuário configurar diversas outras ferramentas livros, filmes entre
outras. Uma grande potencialidade dessa ferramenta pode está ligado a criação de portfólio através do seu
registro de Feedback aos alunos sobre o trabalho desenvolvido. O docente tem a oportunidade de verificar
a construção de textos pelos alunos, orientar pesquisas, debater temas ou emitir pareceres. Contribui com
o grupo de trabalho, fortalecendo vínculos de amizade, possibilitando, dessa forma, a construção do
conhecimento em rede. (Santos et al, 2011)

a. SoundClound

É uma plataforma online de publicação de áudio muito utiliza por profissionais da música. fundada por
Alexander Ljung e Eric Wahlforss em Agosto de 2007. Nela os músicos podem colaborar, compartilhar,
promover e distribuir suas composições. No contexto escolar, pode ser utilizada publicação de trabalhos
em mídias de áudios, ou para publicação e/ou criação de conteúdo uma rádio escola online. Sua interface,
bastante atrativa, na qual os usuários podem postar seus comentários sobre a música ou outros tipos de
posts, e ainda conta com configuração de compartilhamento com diversas outras redes sociais.

a. Panoramio

É um serviço oferecido pelo Gloogle, onde é possível armazenar fotos de vários locais da terra. Um grande
diferencial dessa plataforma está não só em poder localizar quase que precisamente o local onde foi tirada
a foto (informando a coordenada geográfica). As fotos passam po uma avaliação antes de serem
publicadas na rede e interligado ao software Gloogle Erth. É permitido ao usuário fazer comentários nas
fotos já postadas. Um outro potencial está relacionado a ferramenta possibilitar a visualização diversos
locais do planeta terra sobre diversos olhares desde pessoas comuns a fotógrafos profissionais. O
professor pode trabalhar com o uso das descrições das imagens contextualizado sobre as diversas
temáticas e disciplinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foram apresentadas algumas questões gerais a cerca da inserção das tecnologias na sala de
aula, bem como sua utilização como ferramenta para desenvolver a autonomia e o pensamento crítico
reflexivo dos educandos. Tendo em vista, as crescentes e aceleradas transformações que vem sofrendo o
mundo, onde há um mundo globalizado, um sistema capitalista pautado no individualismo e
principalmente em buscar métodos eficazes de aumentar a produção. A escola tem que dar conta da tarefa
de promover a formação cidadã de seus alunos e ao mesmo tempo inseri-las no mundo do trabalho.

O uso das novas tecnologias pode auxiliar na promoção e disseminação desse saber. As redes sociais
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funcionam nesse contexto como uma poderosa ferramenta de comunicação e transmissão do
conhecimento, e todas essas transformações sociais exigem um novo profissional da docência, alguém que
principalmente possa formar cidadãos críticos e reflexivos capazes de transformas o meio social onde
vivem.
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