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RESUMO

A pesquisa no estudo da arte nas Redes Sociais no EDUCON nas edições de 2014 a 2018 tem
contado com diferentes contribuições teóricas e metodológicas. O presente trabalho buscou a
construção de um panorama da produção e contribuição das Redes Sociais da análise dos trabalhos
das edições do Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”. Os resultados revelaram
uma acanhada participação do tema da pesquisa, se comparada a alguns eixos existentes nas edições.
Contudo esses trabalhos trazem um grande subsídio para futuras discussões sobre o tema das Redes
Sociais. A partir dos dados obtidos, as contribuições do estudo se intensifiquem, mostrando novos
trabalhos para os futuros estudos.

ABSTRACT

La investigación en el estudio de arte en redes sociales en EDUCON en las ediciones 2014-2018 ha
tenido diferentes contribuciones teóricas y metodológicas. El presente trabajo buscó construir un
panorama de la producción y contribución de las redes sociales mediante el análisis del trabajo de las
ediciones del Coloquio Internacional “Educación y Contemporáneo”. Los resultados revelaron una
estrecha participación del tema de investigación, en comparación con algunos ejes existentes en las
ediciones. Sin embargo, estos trabajos brindan un gran apoyo para futuros debates sobre el tema de
las redes sociales. A partir de los datos obtenidos, las contribuciones del estudio se intensifican,
mostrando nuevos trabajos para futuros estudios.

RESUMEN

La investigación en el estudio de arte en redes sociales en EDUCON en las ediciones 2014-2018 ha
tenido diferentes contribuciones teóricas y metodológicas. El presente trabajo buscó construir un
panorama de la producción y contribución de las redes sociales mediante el análisis del trabajo de las
ediciones del Coloquio Internacional “Educación y Contemporáneo”. Los resultados revelaron una
estrecha participación del tema de investigación, en comparación con algunos ejes existentes en las
ediciones. Sin embargo, estos trabajos brindan un gran apoyo para futuros debates sobre el tema de
las redes sociales. A partir de los datos obtenidos, las contribuciones del estudio se intensifican,
mostrando nuevos trabajos para futuros estudios.
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INTRODUÇÃO

O ser humano já tem uma vivência de rede, pois vive estabelecendo várias relações sejam no
trabalho, amizades e/ou em outras relações vivenciadas em diversos interesses. Assim seu convívio
em rede, surge da realidade social e seu desenvolvimento. As redes sociais compõem uma das táticas
utilizadas pela coletividade para o compartilhamento da informação e do conhecimento, mediante as
relações entre atores que as unificam. Esperamos que a informação e o conhecimento sejam vistos
essenciais para a inovação e assim procurando entender e fazer um aprofundamento deste estudo,
esperando que seja um facilitador da compreensão de todo o processo.

A configuração em rede é peculiar ao ser humano, ele se agrupa com seus
semelhantes e vai estabelecendo relações de trabalho, de amizade, enfim
relações de interesses que se desenvolvem e se modificam conforme a sua
trajetória. Assim, o indivíduo vai delineando e expandindo sua rede conforme
sua inserção na realidade social. As redes sociais constituem uma das
estratégias subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da
informação e do conhecimento, mediante as relações entre atores que as
integram. Acreditamos que a informação e o conhecimento são passaportes
essenciais para a inovação; assim, procurando estudar e aprofundar esses
argumentos, este artigo apresenta uma abordagem da informação e do
conhecimento como fluxos importantes das redes sociais que facilitam o
processo de inovação. (KUNSCH; MARGARIDA; 2007,p.42)

A presente pesquisa tem como intenção apresentar análise das produções das edições do Colóquio
Internacional “Educação e Contemporaneidade” que tratam dos saberes na área da educação.

Entendemos ser fundamental estabelecer uma reflexão sobre a pesquisa em educação no nosso país,
fazendo com que a pesquisa aumente e traga informações significativas.

O motivo da escolha por este evento por ser um evento internacional e ter uma visibilidade nacional
importante e tem como seu principal organizador e idealizador Bernard Charlot, do grupo de
pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O evento traz um número significante de
profissionais e pesquisadores de diversos estabelecimentos com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e
assuntos comunitários.

O universo das redes é um espaço em constante mutação, dispersivo e
assistemático. O que ele te de positivo, a oferta desmedida de informação que
pode fortalecer a aprendizagem é contrabalançando, no outro extremo, ela
ausência de orientações cujos efeitos negativos atingem particularmente
aprendizes ainda imaturos. (SANTAELLA, 2013, p.305)

Sendo assim, a pesquisa a partir dos anais dos últimos anos (2014 a 2018) permite um panorama da
produção e contribuição das Redes Sociais no nosso país.

REFERENCIAL TEÓRICO

Redes Sociais
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Redes Sociais são estruturas dinâmicas e complexas formadas por pessoas com valores e/ou
objetivos em comum, interligadas de forma horizontal e predominantemente descentralizada. As
redes sociais têm sido utilizadas por muitos especialistas, cientistas da informação e pesquisadores de
várias áreas para explicar uma série de acontecimentos diferenciados por troca intensiva de
informação e conhecimento entre os indivíduos. Considera-se, em geral, que a velocidade das
mudanças ambientais e a necessidade constante de inovação nas coisas é um dos fatores na exibição
e visibilidade que as redes sociais têm alcançado. Mais recentemente, os movimentos sociais na
busca por soluções referentes aos problemas sociais encontrados em diversas partes das sociedades e
isso ficam mais evidentes nas redes sociais.

O poder dos caminhos de informação possibilita pela tecnologia da informação e comunicação, passa
a desempenhar uma função enorme que os próprios andamentos de capacidade. Neste sentido, em
geral, atuam como conectores entre diferentes da rede ou entre redes. Outros conceitos gerais sobre
redes sociais é que ela assumiu diferentes formatos e níveis de protocolos; podem surgir vários
objetivos, sejam cultural, social, econômico e/ou geográficos; são baseadas em comunicação e
interações de suporte tecnológicos.

O termo rede tem origem etimológica no vocabulário latim rete e assume nos dias atuais diversos
significados. Pode significar espécie de malha formada por um entrelaçado de fios; cordas; artefato
para fins de apresamento ou retenção do animal desejado; conjunto de pessoas, estabelecimentos ou
organizações que trabalham comunicando entre si e sistema interligado de meios de comunicação;
sistema interligado de computadores e seus periféricos. O conceito de rede deste século não é o
mesmo, mas traz outros significados voltados para era da tecnologia.

Segundo Lucena e Oliveira (2017, p. 35),

O desenvolvimento tanto dos Apps quanto dos softwares sociais iniciaram a
partir dos anos 2000 e ganhou popularidade, entre os utilizadores dos
smartphones e demais dispositivos móveis. Atualmente existem Apps para
várias funções, tais como: previsão do tempo, jogos, mapas, GPS, emissão de
bilhetes de viagem, compra de ingressos, cuidados com a saúde, habilidades
esportivas, moda, aplicações financeiras, comunicação e educação.

Iremos descrever um breve histórico das redes sociais, e muitas delas serviram de base para nossa
pesquisa, então vamos nos remeter a década de 90, mas precisamente em 1995, com o surgimento do
ClassMates, considerada a primeira rede social que foram utilizadas muitas vezes nos Estados
Unidos e Canadá, que tinha como proposito reencontrar amigos que em algum momento estudaram
juntos, em qual parte da vida, vale ressaltar que o serviço era pago, tinha um layout simples e fazia
sucesso online.

Em 2002 surgiu a Friendster, baseada na técnica de círculo de amigos, tendo como seu criador
Jonathan Abrams, Califórnia – Estados Unidos. A rede social fez grande sucesso, chegando até três
milhões de usuários e recebeu uma proposta da Google de US$ 30 milhões, que foi recusada. Depois
da chegada de muitos concorrentes, e sem recurso a empresa teve que fechar as portas.

O My Space foi criado em 2003, e num tempo inacreditável de dez dias, tendo como ponto principal
os recursos multimídias das redes sociais, tipo: músicas, fotos e blog. Em 2004 já tinham
ultrapassado a Friendster se tornando a mais popular da época.

No mesmo período, em 2003, surge a Linkedin, com uma proposta diferente de rede social, que é
voltada para contatos profissionais. Existe até hoje e é voltado apenas para um determinado público.

A informação e o conhecimento estão em todas as esferas e áreas, são
considerados essenciais tanto do ponto de vista acadêmico quanto
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profissional e, quando transformados pelas ações dos indivíduos, tornam-se
competências valorizadas, gerando benefícios sociais e econômicos que
estimulam o desenvolvimento e são, ainda, recursos fundamentais para
formação e manutenção das redes sociais. (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIARA;
2005, p. 93)

Com a Web 2.0 em alta surgem duas redes sociais de relacionamento e que são as mais famosas. O
Orkut teve seu início em 2004 e foi criado por um engenheiro turco que teve como seu público alvo
os norte-americanos, teve sua popularização nos países emergentes, como Índia e Brasil, no início só
poderiam usar pessoas convidadas. Logo em seguir foi liberado para todos, com layout na cor azul,
sua grande inovação foram as comunidades, além de ter perfis e álbuns de fotos. Surgiu interesse de
outras empresas, e em seguida a Google comprou, tornou a febre do momento e teve diversas
formulações, ganhando temas diversos, um espaço maior de armazenamento, a integração de
bate-papo e uma alimentação de notícias na tela principal.

O Facebook criado por Mark Zuckerberg e amigos universitários, no início funcionava para uso
interno e serviço se expandiu, sendo hoje a maior rede social do mundo. Em 2006, foi liberado o
acesso para maiores de 13 anos, hoje conta com mais de 900 milhões de usuários e já foi até tema de
filme, no qual retrata o início de tudo e da batalha judicial que envolveu a rede social. É uma
companhia que mais vendeu ações no mundo e umas das mais bem sucedidas do mundo. Suas
principais ações são: feed de noticias, localização onde o usuário se encontra álbuns de fotos, tendo
um limite de 200 fotos, games e serviços. Além de dominar o mercado e estar lançando várias novas
ferramentas.

O Twitter uma inovação que funciona com 140 caracteres para mensagens, surgiu em 2006, mais só
foi popularizado em 2008, modificou todo o conceito de rede social e é uma espécie de microblog,
no qual pode seguir quem ele tem interesse. È uma das preferidas de celebridades, noticiários,
blogueiros e usuários. Atualmente possui 400 milhões de usuários e é um dos pilares da Web 2.0.

O WhatsApp foi criado por Jan Koum e Brian Actons, no Yahoo durante 20 anos. Surgiu com uma
alternativa de possibilitar os diversos usos de mídias, tais como: fotos, vídeos, documentos,
localização, chamada de voz, entre outros. Em 2014 se juntou ao Facebook, mas continua atuando
como um aplicativo independente. O WhatsApp é gratuito e está disponível em mais de 180 países
com cerca de mais de um bilhão de usuários. Tem como significado um trocadilho usado muito em
inglês da frase “What’s Up” que significa “o que está havendo” ou “o que está rolando”. Para
aproveitarem a sonoridade da palavra “app” que soa similar a “up” e é abreviação de “Application
program” (aplicativo).

Além do Twitter, nos anos 2000 surgiram outras redes sociais, como Tumblr, que é um espécie de
blog que é possível criar perfis a seguir seus amigos. O Flickr, que funciona como um Fotolog
moderno e o Instagram, que com suas fotos e seus filtros. O Pinterest, faz o maior sucesso,
considerado um dos que vem crescendo em todo mundo. Mas a Google resolveu lançar o Google+
ou também conhecido como Google Plus, muitos usuários criaram contas e se criou uma grade
expectativa em todo do serviço, mas seu principal concorrente o Facebook, está entre os preferidos
das redes sociais. A Google segue seu investimento adicionando a página muitas novidades, entre
elas o serviço hangouts.

As tecnologias apontadas pela telemática estão definitivamente
revolucionando as comunicações. Os exemplos são evidentes nas indústrias
culturais, na multimídia, na televisão (interativa, digital, por cabo e de alta
definição), nos aparelhos celulares e em todas as interações das mídias
disponíveis. Toda essa convergência midiática é uma realidade presente nos
dias de hoje e acontece, também, nos processos comunicativos das
organizações. Uma das forças dessa sociedade midiática é a web – rede
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mundial de computadores. (KUNSCH; MARGARIDA; 2007, p.42)

Hoje é comum ver várias pessoas conectadas, seja pra ver notícias, atualização de status ou apenas
por um lazer. A cada dia surgem novidades e o mercado tende a crescer mais. Vale ressaltar que
estamos na era das redes sociais.

O que queremos mostrar é que o computador não vai, por si só, modificar a
concepção de aprendizagem das escolas, uma vez que ele pode ser usado para
lidar com diversas situações. E é ai que está uma das vantagens de se usar o
computador em sala de aula. Cada momento da situação de aprendizagem
requer uma estratégia diferente, e o computador pode ser útil em várias
ocasiões, bastando para isso que o professor planeje atividades mais
dirigidas, ou menos, conforme o momento. (COSCARELLI e RIBEIRO,
2005, p.27)

Breve Histórico – EDUCON

A Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe (UFS) aprovou um edital, que teve
como inicio um projeto de extensão liderado pelos professores Veleida Anahí da Silva e Bernard
Charlot, com inicio em 2004, mas com criação em 2007.

Destacavam-se no grupo as pesquisas referentes à linha de pesquisa Relação com o saber, mas
também desenvolvia pesquisas em outras linhas, sendo: Juventude, Trabalho e Educação, Ensino de
Ciências e Matemática na Educação Básica e no Ensino Superior e Formação de professores na
contemporaneidade, e que todas as linhas tive uma transversalidade.

Muitos projetos são coordenados pela professora Veleida Anahí e o professor Bernard Charlot que
com os diversos estudos e pesquisas tem a participação de pesquisadores nacionais e também
desenvolve trabalhos e tem a colaboração de pesquisadores de universidades internacionais de vários
países, entre eles podemos citar França, Portugal, Argentina e Uruguai.

Com as criações da Rede de Pesquisa Sobre a Relação com o saber (REPERES) e do Colóquio
Internacional Educação e Contemporaneidade pelo grupo EDUCON os resultados de pesquisas e
estudos tem sido divulgados em publicações em periódicos científicos nacionais e internacionais de
forma on-line ou impressos em eventos.

No que diz respeito ao Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade - Colóquio
EDUCON, o grupo EDUCON realizou sua primeira edição em 2007. Trata-se de um evento anual
realizado no campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe-UFS, que conta com a
coordenação geral de Veleida Anahí da Silva e coordenação científica de Bernard Charlot. O evento
se destaca pela regularidade, pela tradição de reunir importantes conferencistas nacionais e
internacionais das áreas de Educação e Ensino e pela abrangência dos temas abordados.

O Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, organizado pelo “Grupo de Estudos e
Pesquisas Educação e Contemporaneidade” da Universidade Federal de Sergipe (UFS), surgi com
objetivo originar debates as questões da Educação na perspectiva de haver um debate entre a
sociedade e a universidade envolvendo várias teorias, teóricos e outros temas acentuados no Brasil e
no mundo.

O primeiro EDUCON foi realizado em 2007 contou com a participação de professores da Educação
Básica e estudantes de graduação e pós-graduação como ouvintes. No Evento as inscrições para
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ouvintes eram gratuitas, e tiveram várias Conferências, minicursos e mesas redondas. Teve um
público que se aproximou a quinhentos (500) participantes com mais de duzentos (200) trabalhos
apresentados.

2008 – II EDUCON teve como eixos: Educação, Sociedade e Práticas Educativas; Formação de
Professores; Ensino de ciências e matemática; Educação, Intervenções Sociais e Políticas
Afirmativas; Educação, Trabalho e Juventude; Educação, Cultura e Religião; Tecnologia, Mídia e
Educação; Educação, Memória e Narrativas, num total de oito eixos, no qual foram apresentados
aproximadamente setecentos (700) trabalhos.

2009 – III EDUCON teve como público alvo, pesquisadores, profissionais, gestores, professores da
educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação e demais interessados em estudos,
pesquisas e ações na educação. Com sua realização entre os dias 22 e 24 de setembro mantendo a
amplitude dos temas através dos oito (8) eixos temáticos.

2010 – IV EDUCON foi realizado com um público que se dedicam a uma reflexão e ação nos
assuntos relacionados à Educação. Neste ano teve um aumento dos eixos temáticos que passaram de
oito (8) para treze (13), são eles: Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas; Educação,
Sociedade e Práticas Educativas; Educação, Trabalho e Juventude; Formação de Professores:
memórias e narrativas; Ensino de Ciências; Ensino de Matemática; Educação, Cultura e Religião;
Escola e Comunidade; Tecnologia, Mídia e Educação; Arte, Educação e Contemporaneidade;
Educação Infantil e Inclusão Social; Arquitetura, Arqueologia, Museologia: outros olhares sobre
educação e Ensino Superior no Brasil.

2011 – V EDUCON, o evento passou a ter quinze (15) eixos, são eles: Educação, Intervenções
Sociais e Políticas Afirmativas; Educação, Sociedade e Práticas Educativas; Educação, Trabalho e
Juventude; Formação de Professores Memória e Narrativas; Educação e Ensino de Ciências
Humanas e Sociais; Educação e Ensino de Ciências Exatas e Biológicas; Educação, Cultura e
Religião; Tecnologia, Mídias e Educação; Arte, Educação e contemporaneidade; Educação Infantil e
Inclusão Social; Estudos da linguagem; Ensino Superior no Brasil; Educação, Sexualidade e Direitos
Humanos; Psicologia, Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos e psicossociais;
Pesquisa fora do contexto educacional.

2012 – VI EDUCON, passou a ter dezenove (19) eixos: Educação, Intervenções Sociais e Políticas
Afirmativas; Educação, Sociedade e Práticas Educativas; Educação, Trabalho e Juventude;
Formação de Professores: memória e narrativas; Educação e Ensino de Ciências Humanas e Sociais;
Educação e Ensino de Ciências Exatas e Biológica; Educação, Cultura e Religião; Tecnologia,
Mídias e Educação; Arte, Educação e contemporaneidade; Educação e infância; Educação e Inclusão
Social; Estudos da linguagem; Ensino Superior no Brasil; Educação, Sexualidade e Direitos
Humanos; Psicologia, Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos e psicossociais;
Educação, Educação no Campo, Movimentos Sociais; Currículo Escolar, Cultura, Gestão,
Organização do trabalho pedagógico; Projetos PROCAD e PROCAD/NF processos e resultados;
Pesquisa fora do contexto educacional. O evento sempre procurando estimular pesquisadores,
docentes e estudantes e profissionais de áreas afins.

2013 – VII EDUCON, tendo como público alvo os interessados em pesquisa, estudo e ações
relacionadas a educação. Teve este ano um total de vinte e dois (22) eixos: Educação e Políticas
públicas; Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas; Educação no Campo, Movimentos
Sociais; Educação e Inclusão; Educação e infância; Ensino Superior no Brasil; Educação, Trabalho e
Juventude; Educação, Cultura e Religião; Educação e Direitos Humanos. Educação para a Paz;
Educação, Corpo, Sexualidade, Gênero; Educação, Sociedade e Práticas Educativas; Psicologia,
Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos e psicossociais; Currículo Escolar, Gestão,
Organização do trabalho pedagógico; Tecnologia, Mídias e Educação; Estudos da linguagem; Arte,
Educação e contemporaneidade; Música (ensino da música, produção musical); Formação de
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Professores. Memória e Narrativas; Educação e Ensino de Ciências Humanas e Sociais; Educação e
Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza; Educação e pesquisa em espaços não
formais; Pesquisa fora do contexto educacional.

2014 – VIII EDUCON, a partir deste ano foi que iniciou o estudo da nossa pesquisa, com um total de
vinte e três eixos, comparando aos eixos do ano anterior foi acrescentado um eixo a mais, que eram
vinte e dois e passaram a ser vinte e três eixos (23), sendo o eixo acrescentado, Mestrado
Profissional, Pesquisa Aplicada no Ensino e na Sala de Aula. A partir deste ano, aparece no site do
evento um menu que contabiliza q quantidade de visitantes, neste um total de seiscentos e sessenta e
sete (667), número esse que consta no início deste estudo.

2015 – IX EDUCON, com a presença de um público voltado para o desenvolvimento da educação e
com a presença marcante do professor Bernard Charlot, o evento teve um eixo a mais que o ano
anterior, o eixo Educação e Saúde. Total de visitantes da página do evento seiscentos e sessenta e
oito (668) visitantes.

2016 – X EDUCON com a mesma quantidade de eixos do ano anterior, o evento continua sendo
relevante e um dos mais conceituados do país. Totalizando seiscentos e cinquenta e dois visitantes
(652).

2017 – XI EDUCON com vinte e cinco (25) eixos, um a mais que a edição anterior, sendo esse eixo:
Educação, Interculturalidade e desconolização do saber. Tendo como destaque as participações do
professor Doutor José Carlos Libâneo da PUC de Goiás e os professores internacionais Prof. Dr
Philipppe Parmentier da Universidade C. de Louvain, Bégica e do Prof. DR. José Alberto Correia da
Universidade do Porto, Portugal. Total de visitantes setecentos e vinte e nove (729).

2018 – XII EDUCON, a inclusão dos temas em 2018 foi constituída de vinte e oito (28) eixos
temáticos e uma quantidade significativa pesquisadores nacionais e internacionais no evento.
Acredita-se, sendo ele um evento internacional, que com o passa do tempo e a cada edição o
EDUCON vem se estruturando e sendo um dos eventos importantes no nosso país na área da
Educação. A presença do Professor Dr. Bernard Charlot, considerado o pesquisador entusiasta
principal do evento, cresce a cada ano a apresentação de trabalhos na área da educação, no qual
muitos pesquisadores e em especial estudantes, realizam estudos em relação ao saber. Total de
visitantes setecentos e vinte oito (728).

O grupo EDUCON através da militância educacional e social de seus
coordenadores Veleida Anahí da Silva e Bernard Charlot, construiu um
grande legado. Os Colóquios EDUCON, por exemplo, tornaram-se um dos
principais eventos internacionais da área da Educação realizados no Brasil.
Ao longo dos anos, esse evento tem sido atividade regular na agenda de
muitos estudantes, professores e pesquisadores do Brasil e exterior. Desse
modo, é imprescindível que o mesmo continue existindo, mesmo após a
aposentadoria de seus idealizadores. Considerando o cenário cada vez mais
crescente de participações e interlocuções de pesquisadores do Brasil e de
outros países, confiamos na continuidade desse importante evento, seja na
Universidade Federal de Sergipe ou em outra instituição, e acreditamos que o
mesmo permanecerá sendo um relevante espaço de discussão, produção e
difusão da noção de relação ao saber. (CAVALCANTI, J. D. B.; CHARLOT,
B.; SILVA, V. A., 2018, p. 180-181)

METODOLOGIA
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A pesquisa de abordagem qualitativa que se iniciou com a coleta de dados por meio de um
levantamento dos anais das edições dos eventos do EDUCON (2014-2018), que dá um total de cinco
(5) edições correspondentes aos últimos cinco anos. Foi utilizada a ferramenta de pesquisa dos sites
de cada edição do evento, tendo como foco o Eixo 14 – Tecnologia, Mídias e Educação.

O levantamento realizado nos anais do EDUCON (2014-2018) passou por etapas, o tratamento de
dados levantados na pré - análise e posteriormente a análise dos resultados obtidos ao final e o
tratamento dos resultados foi feito através da separação dos títulos, como também, a elaboração de
tabelas com as quantidades de trabalhos analisados e selecionados em cada edição.

Com base nesse critério, foram encontrados 16 artigos para a análise dos trabalhos inscritos (aceitos).
Em segundo momento, os dados dos artigos como título, palavras-chaves, autores, instituições, ano
de publicação, foram elaborados planilhas para serem analisados gerando diferentes tabelas e
gráficos, sendo que algumas dessas informações estarão disponíveis neste estudo.

Vale ressaltar como a pesquisa é sobre o uso das redes sociais e estamos no primeiro século do
terceiro milênio, e considerado por muitos o século da era da informação ou era digital. É neste
contexto que vamos nos deter nas redes sociais, pois nesse período foram criados o Flickr, o Orkut e
o Facebook — algumas das redes sociais mais populares, incluindo a maior de todas até hoje. Então
mesmo realizado a pesquisa de dados a partir de 2014. Contudo o critério de análise utilizado para os
trabalhos foram encontrar nos títulos as seguintes palavras: Redes Sociais; Orkut; Facebook;
Fotolog; Flickr; My Space; Linkedin; Whatsapp; You Tube; Instagram; Twitter; Snapchat; Google;
Google+; Google Docs; Google Earth.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Por meio da análise dos anais das últimas cinco edições do EDUCON (2014-2018), podem-se
encontrar dezesseis (16) artigos que tratavam especificamente do conteúdo sobre as redes sociais. De
acordo com a tabela a seguir, demonstra-se o quantitativo de trabalhos apresentados.

Item Edição/ Ano Título do trabalho

1 VIII EDUCON – 2014 A UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK NAS AULAS DE E/LE
ATRAVÉS DO PIBID

2 VIII EDUCON – 2014

FACEBOOK E ENSINO DE INGLÊS: USO DE MÍDIA
WEB 2.0 PARA INCENTIVO À APRENDIZAGEM NO
PROJETO PIBIX "A AULA DE INGLÊS PARA
INICIANTES"

3 VIII EDUCON – 2014 O FACEBOOCK E O PIBID NO CAMPUS XI: contribuições
das redes sociais para a formação docente.

4 VIII EDUCON – 2014
A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DO
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E DO
FACEBOOK – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

5 VIII EDUCON – 2014
COMPREENSÃO LEITORA NO ENSINO DE E/LA
MEDIADA PELO GOOGLE DOCS: UMA PROPOSTA DE

ATIVIDADE PELO PIBID

6 VIII EDUCON – 2014

O ENSINO DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS E O
USO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E BLOG NO
PROJETO PIBIX “A AULA DE INGLÊS PARA
INICIANTES” (UFS)
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7 VIII EDUCON – 2014 O USO DAS TIC’S NA EDUCAÇÃO E A IMPORTNCIA
DAS REDES SOCIAIS NO ENSINO DE ESPANHOL

8 VIII EDUCON – 2014
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP: UMA
EXPERIENCIA PIBID.

9 IX EDUCON – 2015

CURTINDO E COMPARTILHANDO CONHECIMENTO:
UMA ANÁLISE DAS PÁGINAS DE BIOLOGIA MAIS E
MENOS

CURTIDAS NO FACEBOOK

10 IX EDUCON – 2015
A PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA CONECTADA
AO GRUPO DO FACEBOOK: A BUSCA PELO

COMPARTILHAMENTO DO “PENSAMENTO LIVRE”

11 IX EDUCON – 2015
O GRUPO DO FACEBOOK COMO UM RECURSO
DIDÁTICO EM AULAS DE FILOSOFIA: A FILOSOFIA
DO ENSINO

12 IX EDUCON – 2015

AS REDES SOCIAIS COMO TERRITÓRIO PARA A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INSPIRAÇÕES
EPISTEMOLÓGICAS

DESDE HUMBERTO MATURANA E ETIENNE WENGER

13 X EDUCON - 2016 O USO DO GOOGLE EARTH COMO FERRAMENTA
EDUCACIONAL

14 X EDUCON - 2016 ANÁLISE DE DOCUMENTÁRIOS RETIRADOS DE
REDES SOCIAIS SOBRE A ORIGEM DA VIDA

15 XI EDUCON - 2017

A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TIC) NO ENSINO-APRENDIZAGEM DO ESPANHOL

COMO LÍNGUA ADICIONAL: WHATSAPP COMO
FERRAMENTA DIDÁTICA.

16 XII EDUCON - 2018 DOIS OLHARES REFLEXIVOS SOBRE REDES SOCIAIS
NA EDUCAÇÃO

Tabela 1- Fonte: Anais Educon

Nesse estudo percebeu-se que em 2014 foi publicado oitenta e três (83) artigos, dos quais, oito (8)
possuem no seu título o objetivo da pesquisa em questão, isso corresponde a 9,6% dos trabalhos
apresentados no Eixo 14 – Tecnologia, mídias e educação.

Na tabela 2, tem - se dados referentes a todos os eventos pesquisados de acordo com o site e anais do
evento.

Item Edição/ Ano

Quantidade de
Trabalhos publicados
no eixo 14: Tecnologia,
mídias e educação
(2014-2018)

Quantidade de
Trabalhos publicados
sobre Redes Sociais
(2014-2018)

Percentual de
trabalhos publicados
sobre Redes Sociais
(2014-2018

1 VIII EDUCON – 2014 83 8 9,6%
2 IX EDUCON – 2015 90 4 4,4%
3 X EDUCON – 2016 57 2 3,5%
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4 XI EDUCON – 2017 48 1 2%
5 XII EDUCON – 2018 23 1 4,3%
TOTAL 301 16 5,3%

Tabela 2 – fonte: Anais Educon

A análise dos anais do EDUCON nos permitiu ter uma maior clareza das produções científicas no
contexto das Redes Sociais nos últimos anos e que se faz necessário um amplo debate sobre a
utilização delas na educação, visto que de 83 trabalhos, apenas 08 (9,6%) são com fim educativo,
isso fica claro de acordo com os dados levantados na tabela 2. Outro dado intrigante é que em 2018
esse número reduziu para 23 trabalhos no eixo 14, mas apenas 4,3% desses trabalhos publicados
eram em educação, quando se utiliza como parâmetro de pesquisa, a busca no eixo Tecnologia,
mídias e educação, por títulos com ao menos uma das palavras seguintes: Redes Sociais; Orkut;
Facebook; Fotolog; Flickr; My Space; Linkedin; Whatsapp; You Tube; Instagram; Twitter;
Snapchat; Google; Google+; Google Docs; Google Earth.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O século XXI está em evidências pelo uso das tecnologias da informação e comunicação conectadas
a internet em todos os setores da sociedade.

Os indivíduos passaram a usar a Web 2.0 e as redes sociais para cada vez mais ampliar a
comunicação e ter uma interação com pessoas de várias partes do mundo, diminuindo as distâncias
geográficas, além de utilizarem em jogos, estudar, ouvir músicas, assistir vídeos e na produção e
publicação de qualquer tipo de conteúdo, sendo ele verdadeiro ou não.

Sabe-se que existe por alguns teóricos SANTAELLA (2013); COSCARELLI, RIBEIRO (2005);
KUNSCH, MARGARIDA (2007); LUCENA, OLIVEIRA (2013), entre outros, apontamentos sobre
a possível utilização das Redes Sociais para a educação, mas com poucas experiências na utilização
destes recursos tecnológicos.

Para ampliar os estudos e pesquisas, contando com a utilização da Web 2.0 com Redes Sociais, se
faz necessário possibilitar diferentes oportunidades para produção científica e especialmente adquirir
novos conhecimentos.

É certo que muitas situações ainda estão em estudo e pode ser que não tenha sido respondida nesta
pesquisa, no entanto a experiência de ter feito o estudo sobre as Redes Sociais tem mostrado que
podemos criar estratégias de formação para ter um aprofundamento maior e melhor nos processos de
análise dos eventos e/ou trabalhos publicados.

Ao considerar o contexto das Redes Sociais na formação do estudante, necessita-se ter um olhar que
proporcione a análise e compreensão desses ambientes, não apenas para compartilhamentos e sim
para manipulação de conteúdos e leituras, exigindo de si mesmo uma obtenção de conhecimento de
acordo com as condições de cada indivíduo.

Precisamos acompanhar orientar e problematizar os estudos propostos, para que as gerações futuras
possam ter a capacidade de transformar as informações recebidas em conhecimento, tendo uma
reflexão, e que possa ter uma postura de investigação.

Conclui-se com esse estudo que o EDUCON no eixo 14, tecnologia, mídias e educação, a pesquisa
referente às Redes Sociais na educação ainda é irrelevante, fato notado pelo baixo número de
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produção existente e que vem diminuindo de 2014 até 2018, saindo de uma percentagem de 9,6%
para 4,3% de publicações, mas, que existe a possibilidade de expansão de uso dessas redes sociais na
educação ganhar mais espaços nos processos educativos, já que a sociedade ainda usa as Redes
Sociais para comunicação e compartilhamentos de mensagens, fotos, vídeos e documentos sem ter a
intenção de pesquisa e estudos, é um trabalho que precisa ser melhor orientado e direcionado.
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