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RESUMO

Este artigo é resultado da revisão e ampliação do trabalho final realizado na disciplina “Comunicação
na Era das Redes e Convergências Digitais”, ofertada no Programa de Pós-Graduação em Educação,
da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O estudo tem como objetivo geral analisar aspectos da
cultura digital nas redes sociais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
(IFS), dialogando com os referenciais estudados nas aulas. A metodologia utilizada foi de natureza
qualitativa, com estudo bibliográfico, pesquisa documental e análise por meio do estabelecimento de
relações com as referências teóricas estudadas. A pesquisa cita exemplos de recursos digitais que
permeiam processos educativos e comunicacionais, no contexto da cibercultura, ressaltando a
importância da continuidade e do aprofundamento de pesquisas sobre a temática.

ABSTRACT

This article is a result of the review and expansion of a final paper developed during a discipline
entitled “Communication in the Era of Networks and Digital Convergences”, offered by the
Graduation Program of Education at the Federal University of Sergipe. This study aims at analyzing
digital culture issues on social media pages of the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Sergipe (FIS) by connecting the data collected with the references studied in class.
The methodology used was based on a qualitative perspective through bibliographical study,
documental research and analysis through the establishment of relations with the theoretical
references studied. This research mentions examples of digital resources that pervade communicative
and educative processes, in the light of cyberculture, and emphasizes the importance of continuing
and deepening researches in this field.
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RESUMEN

Este artículo es el resultado de la revisión y ampliación del trabajo final realizado en la disciplina
“Comunicación en la Era de las Redes y Convergencias Digitales”, ofrecida en el programa de
posgrado en Educación, de la Universidad Federal de Sergipe (UFS). El estudio tiene como objetivo
general analizar los aspectos de la cultura digital en las redes sociales del Instituto Federal de
Educación, Ciencia y Tecnología de Sergipe (IFS), dialogando con los referenciales estudiados en las
clases. La metodología utilizada fue de naturaleza cualitativa, con estudio bibliográfico,
investigación documental y análisis por medio del establecimiento de relaciones con las referencias
teóricas estudiadas. La pesquisa cita ejemplos de recursos digitales que permean procesos educativos
y de comunicación, en el contexto de cibercultura, resaltando la importancia de la continuidad y de la
profundización de pesquisas sobre la temática.
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INTRODUÇÃO

A humanidade tem acompanhado a evolução tecnológica que permeia a sociedade em seus variados
aspectos. Do manual ao digital, é notório o quanto a presença da tecnologia influencia e modifica o
dinamismo da vida e das relações sociais. A comunicação ganha novos formatos, os conceitos de
espaço, tempo e lugar adquirem novas configurações e os sujeitos aprendem a interagir e atribuir
outros significados às atividades do cotidiano.

Em meio a essas questões, a construção deste artigo é resultado da revisão do trabalho final realizado
na disciplina “Comunicação na Era das Redes e Convergências Digitais”, ofertada no Programa de
Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no segundo semestre letivo
de 2018. As discussões apresentadas aqui foram baseadas nas leituras de referenciais como Lemos
(2007; 2009; 2010), Lévy (1999; 2010) e Santaella (2007; 2013), debatendo temas ligados à
comunicação, tecnologias, cibercultura, cultura digital, dispositivos móveis e educação.

Os diálogos, embasados pelas leituras, suscitaram reflexões e provocações a respeito do modo como
a presença da cultura digital no cotidiano e no espaço escolar tem contribuído para a mudança de
práticas culturais e do dinamismo comunicacional. Desta forma, este trabalho priorizou uma
discussão sobre alguns exemplos dessa temática na comunicação das redes sociais do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), tendo como objetivo geral analisar
aspectos da cultura digital disponibilizados e divulgados pelo IFS para a comunidade acadêmica e
para a sociedade como um todo.

A escolha por relacionar as discussões em aula com os aspectos da cultura digital do IFS ocorre pelo
fato de a autora ser também servidora da instituição, por acompanhar algumas das práticas digitais
citadas neste estudo e por notar estudantes e outros servidores interagindo ou comentando a respeito
de algumas postagens das redes. Essas observações do cotidiano profissional aguçam o interesse por
aprofundar estudos nessa área do conhecimento, principalmente ao ver possibilidades e relevância na
realização de pesquisas.

Para isso, este estudo possui natureza qualitativa (Laville e Dione, 1999) e, além da pesquisa
bibliográfica, apresenta uma pesquisa com base documental, visto que utiliza informações
disponibilizadas no site da instituição, para realizar o levantamento de alguns canais oficiais de
comunicação digitais, e nas redes sociais oficiais. A interpretação dos dados foi realizada por meio
da análise embasada nos referenciais teóricos estudados nas aulas, de modo a relacionar teoria e
prática.

2 COMUNICAÇÃO, MÍDIAS E CIBERESPAÇO

A vida em sociedade sempre foi pautada pelo estabelecimento da comunicação, seja por meio de
aspectos verbais e/ou não-verbais. À medida que a sociedade foi crescendo, novos anseios,
questionamentos e linguagens foram surgindo, de modo a demonstrar a necessidade humana de
expressar seus pensamentos, divulgar informações e alcançar espaços territoriais cada vez mais
distantes. Conforme a intencionalidade comunicativa, os gêneros textuais vêm se diversificando e a
comunicação tem ganhado, ao longo da história humana, novos formatos e ultrapassado fronteiras
geográficas.

Dentro desse contexto comunicacional, a palavra mídia emergiu e passou a receber diversos
significados desde que ganhou notoriedade. Ao traçar os sentidos atribuídos ao termo, Santaella
(2007) apresenta também a evolução dos processos de comunicação e informação, demonstrando os
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percursos pela ideia de divulgação de uma informação aos conceitos de meios de massa, cultura de
massa, configurando-se como meio de transmissão de notícias e informações por meio de jornais,
rádio, revistas e televisão. Posteriormente, o sentido de mídia passou a ser atribuído a outros meios
de comunicação de massa, como novelas e outras programações, e, com o crescimento rápido das
evoluções tecnológicas, a palavra adquiriu novas funções.

A multiplicidade de formas culturais demonstra que características de uma cultura não elimina a
outra, elas se mesclam. De acordo com Santaella (2007), existem seis tipos lógicas de cultura: oral,
escrita, impressa, cultura de massas, cultura das mídias e cibercultura. Isso é o que faz verificar
aspectos da cultura escrita coexistindo com a cultura oral, bem como características e possibilidades
de leituras advindas das novas tecnologias que não substituíram o impresso. A cultura de massa não
perdeu espaço para a cultura das mídias, que é a cultura do disponível, e para a cibercultura, cultura
do acesso, Santaella (2007), mas passaram a coexistir e a traçar novas possibilidades e
potencialidades de comunicação.

Conviver com a mistura entre as diferentes culturas (escrita, oral, impressa, massiva, midiática e
ciber) demonstra o quanto estamos presentes numa cultura híbrida, a qual permite estruturar
linguagens e atribuir sentidos. A autora afirma que “a cultura das mídias constitui-se em um período
de passagem, de transição, funcionando como uma ponte entre a cultura de massas e a mais recente
cibercultura” (SANTAELLA, 2007, p. 125). Nesse sentido, o dinamismo da comunicação tem
colaborado para a existência de diversas características no cenário midiático: inovativa,
transformativa, convergente, multimodal, global, em rede, móvel, apropriativa, participativa,
colaborativa, diversificada, domesticada, geracional e desigual.

Essa ressignificação de sentido também vale para o termo mobilidade, uma vez que a ideia de
locomover-se de um lugar para o outro soma-se também ao conceito de levar a informação a outros
espaços, bem como à capacidade de carregar artefatos em nossa mãos, a qualquer momento, que nos
permitem estar em diferentes locais, comunicando-se com diferentes sujeitos nas mais diversificadas
linguagens. Segundo Lemos (2009),

É mister reconhecer que a modernidade ampliou as formas de mobilidade,
tanto física, com os transportes, como virtuais, com os meios de comunicação
de massa. No entanto, esta cultura móvel não surge com a sociedade
industrial. Embora a era contemporânea veja a ampliação da compressão
espaço-temporal onde comunicação, mobilidade informacional e
deslocamento de pessoas ao redor do mundo são correlatos e se ampliam, a
cultura da mobilidade faz parte da evolução da cultura humana como um
todo. (LEMOS, 2009, p. 29)

Deste modo, podemos dizer que a mobilidade é algo inerente ao ser humano, sempre presente nas
transformações culturais em suas diferentes formas. É nesse movimento que as manifestações
culturais, políticas, sociais, econômicas acontecem e dinamizam as relações com o mundo. Sabemos
que a comunicação tem o poder de levar informação a outros lugares e de produzir efeitos, reações,
provocar sentimentos, participações, tomadas de decisão e posicionamentos nas diferentes esferas
sociais.

É notório que a nossa comunicação permeia todas as lógicas de cultura, mas é inegável o quanto a
vida em ciberespaço tem modificado as nossas relações com o espaço, tempo e lugar. Segundo Lévy
(1999), “a codificação digital condiciona o caráter plástico, fluido (...) e tratável em tempo real,
hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do
ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 92-93). Desta forma, todas as possibilidades de utilização de
diferentes linguagens na interação entre humanos, em tempo real, acessível a qualquer lugar do
mundo por meio de cliques, ocorrem dentro dos espaços de virtualidade, caracterizando, assim, o
ciberespaço. De acordo com Santaella (2007),

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/aspectos_da_cultura_digital_na_comunicacao_e_educacao_do_institut.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O ciberespaço não apresenta apenas conteúdos para um usuário, mas abre a
possibilidade de se navegar entre os diferentes sites em um processo que
implica habilidades de decodificação das suas linguagens, habilidades estas
que são aprendidas, sobretudo, por meio de visitações assíduas em que são
praticadas operações mentais exploratórias ou de ensaio e erro.
(SANTAELLA, 2007, p. 180)

Logo, podemos afirmar que a conectividade torna possível a existência da ubiquidade na
comunicação, uma vez que facilita a reunião de diferentes linguagens a qualquer tempo e lugar,
circulando pelo mundo. Outro ponto a destacar está no fato de que o ciberespaço também se
caracteriza pela disponibilização de conteúdos em diferentes gêneros textuais, pela exposição de
modo personalizado, seja em sites, blogs ou redes sociais, pela transferência de arquivos de usuários,
seja em download ou upload, além da colaboração em rede.

Uma das características marcantes, e contemporânea, entre as inovações trazidas pelas novas
tecnologias da comunicação e informação foi o acesso aos dispositivos móveis digitais, entre eles o
smartphone, o mais popular e acessível aparato dos últimos tempos. Muito mais do que realizar
ligações, o smartphone representa a junção de variadas formas e possibilidades de comunicação,
trazendo consigo a combinação entre acessibilidade e mobilidade. A capacidade de reunir diferentes
funcionalidades comunicacionais num único aparato potencializa todas as características desse
cenário midiático citadas por Santaella (2007).

Em tempos em que a presença da e na cibercultura é uma constante entre indivíduos, o smartphone,
enquanto aparato móvel, apresenta recursos de comunicação que contribuem nessa reconfiguração
das noções de tempo, espaço e lugar. Isso é perceptível em qualquer ambiente público ou privado da
sociedade quando presenciamos pessoas concentradas no uso dos seus aparelhos. Por meio do
smartphone é possível não somente realizar ligações, mas enviar e receber mensagens escritas,
(re)produzir áudios, vídeos, fotografar, localizar-se geograficamente, usar diferentes aplicativos,
acessar internet e encontrar diferentes informações sobre pessoas, assuntos e lugares nas redes
sociais, entre outras possibilidades de uso.

Lemos (2007) amplia a definição de smartphone ao denominá-lo como DHMCM, ao afirmar que

O que chamamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato, uma
tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega funções de telefone,
computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto,
GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade
funcionando por redes sem fio digitais, ou seja, de Conexão; e Multirredes, já
que pode empregar diversas redes, como: Bluetooth e infravermelho, para
conexões de curto alcance entre outros dispositivos; celular, para as diversas
possibilidades de troca de informações; internet (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes
de satélites para uso como dispositivo GPS. (LEMOS, 2007, p. 25)

Com isso, verificamos que Lemos (2007) e Santaella (2007) dialogam também ao relacionarmos o
significado de DHMCM com as características do cenário midiático, uma vez que podemos perceber
que a velocidade das mudanças tecnológicas tem propiciado o surgimento de novas mídias,
absorvidas pela sociedade em diferentes representações e canais de comunicação. Por meio do uso do
smartphone, é possível fazer uso de diferentes linguagens sobre um mesmo assunto, seja de modo
formal ou informal, nos mais variados contextos da vida.

Percebemos que na contemporaneidade as pessoas têm interagido com maior frequência em rede, há
engajamento, além de transitarem com seus aparelhos portáteis e móveis em qualquer lugar, o que
permite a circulação de informações com maior velocidade e em tempo real. Ocupamos espaços reais
e virtuais ao mesmo tempo em que conversamos com pessoas ou executamos alguma tarefa. Esse

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/aspectos_da_cultura_digital_na_comunicacao_e_educacao_do_institut.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



dinamismo comunicacional traz consequências tanto positivas quanto negativas e, é válido ressaltar
que, embora o acesso à informação e à participação sejam notáveis, ainda há desigualdade na
sociedade quanto ao acesso e usos ligados à tecnologia.

Observar as dimensões desta atual configuração de processos de comunicação, a velocidade das
informações e os efeitos que tudo isso provoca, nos faz perceber que o uso das mais diversas
tecnologias não é algo neutro. Há intencionalidades, relações de poder, desigualdades, controle e
reflexos de comportamentos na sociedade. O contato com as mídias nos proporciona experiências e
sentidos, influenciam na nossa relação com o meio e com as diferentes esferas da sociedade. No
contexto educacional, a cultura digital se manifesta em diferentes proporções e possibilidades,
desafiando gerações, práticas pedagógicas, gestões e a própria comunicação.

3 CULTURA DIGITAL NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Pensar a cultura digital no contexto educacional significa ir além da sala de aula, das metodologias e
do uso de aparelhos tecnológicos modernos, é um construir dos novos modelos do espaço dos
conhecimentos (Lévy, 1999). O âmbito educacional é mais amplo, principalmente se considerarmos
que seu espaço envolve relações de poderes, currículo e, principalmente, praticantes culturais, que
carregam consigo experiências, expõem olhares e percepções em rede sobre o mundo que os
envolve.

Independente das gerações, é comum perceber que, em sua maioria, as pessoas estão cada vez mais
conectadas ao mundo virtual, acompanhadas por seus aparatos móveis e digitais como extensão da
vida em sociedade. No âmbito escolar é frequente notar os indivíduos concentrados em seus
aparelhos, mediando suas atividades nas funcionalidades ao alcance de alguns dígitos. Independente
dos usos realizados, é fato que aspectos da cultura digital estão presentes no cotidiano e seus reflexos
são sentidos no espaço escolar. Segundo Lucena (2016),

Trabalhar com as culturas digitais e com as tecnologias móveis na escola não
é apenas usar uma nova metodologia de aprendizagem para transmitir
conteúdos enfadonhos, mas é pensar nesse novo sujeito, praticante cultural
que pensa, produz saberes e compartilha opiniões, conteúdos e informações
nas redes. (LUCENA, 2016, p. 288)

Ao considerar esse novo sujeito, a escola não observa apenas a metodologia a ser inovada e aplicada
em sala de aula, mas todo o cenário em que o aluno está inserido. Setores da educação atualmente
possuem páginas em redes sociais, fazem uso de linguagem descontraída, instigam a interação nas
redes. No campo metodológico, nota-se uma constante discussão entre docentes sobre as
possibilidades, os desafios e condições estruturais para o uso de tecnologias no contexto da cultura
digital, no entanto, encontramos também exemplos de atividades desenvolvidas considerando o uso
das mídias presentes no smartphone, levando em consideração o conhecimento e domínio que o
estudante tem do aparato.

Neste sentido, vale destacar aqui a relevância do papel da escola na mediação e orientação a respeito
do uso crítico e responsável das tecnologias digitais, bem como no aproveitamento das possibilidades
de construção de conhecimento a partir do uso dessas mesmas tecnologias. Diante de um mundo
cada vez mais veloz na quantidade de informações, na necessidade de buscar a veracidade dos fatos
divulgados, de contato social midiatizado, a educação, e em especial a escola, cumpre um papel
fundamental de contribuir na formação crítica e autônoma do ser humano.

4 ASPECTOS DA CULTURA DIGITAL NO IFS
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Pensar a educação, as possibilidades de comunicação e seus praticante culturais nos faz observar ao
redor da nossa prática profissional e questionar de que modo a instituição tem utilizado as redes
sociais de modo a se aproximar do seu público e a dialogar com diferentes temas. Por essa razão, este
estudo priorizou aspectos da cultura digital nas redes sociais do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) no contexto da cibercultura.

Para fins de contextualização, o Instituto Federal foi criado a partir da promulgação da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008 e, em Sergipe, sua instituição foi composta pela integração de duas
autarquias federais: o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-SE) e a Escola Agrotécnica
Federal de São Cristóvão. Atualmente o IFS é constituído por nove campi: Aracaju, Estância,
Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão e
Tobias Barreto, ofertando cursos de nível médio técnico nas formas integrada, concomitante e
subsequente, nível superior, com cursos de graduação e pós-graduação.

A coleta de informações apresentadas aqui ocorreu por meio da realização de uma pesquisa
documental (Laville e Dionne, 1999), uma vez que a finalidade da pesquisa era reunir e descrever
conteúdos pertinentes à temática estudada. Ao realizar a pesquisa nas redes sociais oficiais do IFS,
foi possível identificar e analisar alguns dos canais utilizados para promover interação, participação e
colaboração dos praticantes culturais da instituição. A análise realizada neste estudo ocorreu por
meio do estabelecimento de relações com as referências teóricas citadas neste estudo.

5 COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO IFS

As redes sociais representam os meios de comunicação de maior popularidade no contexto da era
digital. A cultura de mídias tem contribuído para o uso das mais variadas redes sociais no mundo,
utilizadas com diferentes finalidades e assuntos, mas com a principal características: atrair pessoas
para o universo da comunicação e interação no ciberespaço. Isso possibilita um dinamismo na
estratégia de linguagens e comunicação, de modo que seja possível abordar textos informativos de
forma híbrida e acessíveis num só lugar.

Esses dois últimos aspectos contribuem para a existência da hipermídia, que "se refere, portanto, ao
tratamento digital de todas as informações (som, imagem, texto, programas informáticos) com a
mesma linguagem universal, uma espécie de esperanto das máquinas (SANTAELLA, 2007, p. 318).
Pensar a comunicação na contemporaneidade, numa era em que as pessoas constantemente estão
conectadas aos seus aparatos digitais móveis, implica estar em interação com a hipermídia, num
contexto de recepção ou produção de conteúdos.

A comunicação no ciberespaço ocorre em diferentes níveis de formalidade e intencionalidade nos
mais diversos setores, visto que é possível encontrar no mundo virtual espaços comunicacionais de
diferentes esferas da sociedade por meio do uso da hipermídia. De acordo com Lemos e Lévy (2010),

[...] vemos hoje se desenvolver uma concorrência entre todas as instituições
on-line para reunir a maior comunidade possível. A sobrevivência de uma
instituição está precisamente ligada a seu suporte a uma rede social on-line.
(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 111)

Percebe-se que para acompanhar as transformações implicadas pela cibercultura, tornou-se essencial
para instituições estabelecer diálogo por meio de outros canais de comunicação vinculados ao espaço
on-line. Ao acessar o site[i] do IFS, os ícones que representam as redes oficiais da instituição
indicam a existência de quatro redes sociais: Facebook[ii], Instagram[iii], Youtube[iv] e Sounds
Cloud[v]. Cada qual possui publicações de acordo com as características das respectivas redes,
adequando-se a linguagem, o formato de mídia, o tipo de conteúdo, de modo a se conectar em rede
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com a sociedade.

Não somente os sujeitos vinculados à instituição, alunos ou profissionais, mas a sociedade como um
todo pode acompanhar notícias, interagir, conhecer e compartilhar o que a instituição divulga no
ciberespaço. Percebe-se que a instituição tem utilizado o espaço virtual para informações gerais
sobre a instituição, divulgação de ações, realização de campanhas sociais, além de publicações que
buscam a interação com os seguidores. É um espaço de exposição ao mundo, de apresentação e
visibilidade para demarcar sua presença virtual e física, além de reforçar o seu destaque no contexto
social e educacional.

Nesse processo de interação, a instituição interage com os seguidores, esclarece dúvidas e, em
algumas situações, emprega linguagem descontraída, acompanhada de emojis. Dadas as suas
proporções, as redes permitem a participação, expressão de opinião, dúvidas, sentimentos, marcação
de pessoas e compartilhamento de publicações, contribuindo para a repercussão de determinadas
postagens e para o aumento do alcance de visualizações da página.

Embora exista o perfil geral da instituição para as contas vinculadas ao Facebook e Instagram,
alguns campi possuem conta oficial na rede, que, além das publicações sobre informações
institucionais gerais e comum a todos, como prazos de matrícula, divulgação de processos seletivos,
datas comemorativas e atividades locais, também fazem uso de postagens descontraídas, que
instigam a participação dos seguidores e contribuem como processos de aprendizagem.

A seleção de algumas publicações[vi] em redes sociais para análise ficou organizada pelas seguintes
temáticas: informações sobre a instituição, dicas de português, raciocínio lógico, campanhas sociais e
datas comemorativas. Vale destacar que existem outras temáticas também relevantes nas
publicações, que podem ser analisadas num outro estudo.

5.1 Informações sobre a instituição

Ao analisar as publicações, foi possível notar que as informações sobre a instituição são
predominantes em relação aos demais tipos de postagens, numa linguagem direta, mais próxima do
leitor, entre o uso de imagens e palavras. Há divulgação de eventos na instituição, editais de processo
seletivo, de outras seleções de interesse dos alunos e de cadastramento e recadastramento do
Programa de Assistência e Acompanhamento ao Estudante do IFS (PRAAE), além de campanhas e
principais notícias ligadas à instituição.

A partir do uso das hipermídias, as possibilidades de transmitir uma mensagem ganharam novos
formatos, convergindo significados num mesmo espaço. Segundo Santaella (2007),

Na hipermídia, fotos, desenhos, gráficos, sinais de trânsito interno, formas
em multiluz-cor, texturas, sombras e luzes lá estão para orquestrar sentidos.
Palavra, texto, imagens fixas e animadas podem complementar-se e
intercambiar funções na trama de um tecido comum. Como se isso não
bastasse, a hipermídia pode importar sons, vozes, música, ruídos e vídeos.
(SANTAELLA, 2007, p. 319)

Sendo assim, recursos como cores, tipo de letras e símbolos são levados para as publicações de modo
a dialogar com o assunto em questão, remetendo a significados construídos culturalmente e que serão
associados pelos usuários das redes. É o caso da publicação sobre o "I Concurso de Cordel do IFS",
em que a mensagem é composta por texto verbal, parte em cor laranja e parte em preta, com
informações diretas sobre a submissão dos cordéis, com prazo, site e local de realização da inscrição
e versos de cordel, além de elementos não verbais, com um plano de fundo que lembra um tecido
para bordado num tom claro e imagens em preto e branco de um violonista, um cacto e uma pena
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próxima ao texto: "Os projetos de leitura/Têm aqui grande valia/Os estudantes encontram/Conteúdo
e alegria/Também o conhecimento/Junto com a sabedoria... (Chiquinho do Além Mar)". A legenda
possui um texto sucinto com informações sobre a proximidade do fim das inscrições, informa o site,
faz uso de hastags com os principais termos ligados à publicação e finaliza com um texto descritivo
para pessoas cegas sobre a imagem.

A reunião dos elementos escolhidos para compor a campanha de divulgação permite ao usuário fazer
algumas inferências com base no seu conhecimento de mundo. Considerando que a instituição
localiza-se na região Nordeste do Brasil, cujo cordel é um dos principais gêneros textuais da cultura
popular, o leitor pode identificar na figura do artista a musicalidade presente na leitura dos versos, e
na figura do cacto realizar uma associação à vegetação característica de parte da região.

Entre outras publicações de teor informativo, as ligadas aos processos seletivos ganham destaque,
não somente pelo assunto de interesse público, que movimenta um número significativo de pessoas
que buscam informações para participar da seleção de vagas, mas também pela campanha
publicitária veiculada a cada semestre. Há uma exploração na combinação no uso de cores, formas
geométricas, fotografias e fontes para a composição das peças. Como a campanha compreende desde
a divulgação do edital às chamadas de matrícula, e por vezes de editais com vagas remanescentes, a
publicação ganha espaço considerável de veiculação nas redes.

Outro viés de informação institucional é o quadro "Dois Minutos", veiculado nas três principais redes
sociais da instituição, condensando notícias ligadas às ações ocorridas num determinado espaço de
tempo dentro de dois minutos, com cenário jornalístico e exibição de fotos e campanhas divulgadas
nas redes.

Percebe-se a potencialidade de significados, valores e intencionalidades num ambiente de
informação digital ao observarmos não somente a integração entre textos, imagens, sons e vídeos,
mas também a cultura da participação entre seus interlocutores a partir da hipermídia. Santaella
(2013) afirma,

[...] não há linguagem mais híbrida, misturada e variegada do que a
hipermídia. No entanto, se observarmos de que essas misturas são
constituídas, veremos nitidamente que, em suas raízes, encontram-se as
matrizes do verbal, visual e sonoro. (SANTAELLA, 2013, p. 246)

Outro exemplo de postagem, com dados sobre o instituto dialogando com desafios que por vez ou
outra surgem nas redes sociais, foi a interação com o 10yearchallenge. Nesse desafio, usuários de
redes sociais postaram fotos pessoais comparando fotos de 2009 e 2019, revelando assim as
mudanças ocorridas durante esse período de dez anos. O IFS fez sua versão do desafio ao publicar os
avanços que a instituição alcançou, informando a ampliação no quantitativo de campi, no quadro de
docentes e técnicos administrativos, de servidores mestres e doutores, e no número de cursos
superiores e técnicos.

Essa postagem nos mostra que, enquanto linguagem das redes, ao utilizar a hastag () da brincadeira
de repercussão mundial, a instituição conseguiu dialogar com a instantaneidade e fluidez do assunto
e mostrou como é possível aproveitar um momento de descontração em rede para divulgar as
transformações institucionais vividas nessa marca temporal.

5.2 Dicas de Português

Um dos campi da instituição explora outras temáticas em sua rede social, como dicas de português,
ampliando o repertório comunicacional com seus praticantes culturais. Na publicação analisada, há
um questionamento sobre o uso correto entre online ou on-line, acompanhado da imagem de uma
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tela de computador, com balões de conversação e reticências na borda, e três pessoas na tela,
seguindo da informação do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), registrando o
uso correto do termo com hífen. Ao analisar a postagem, observa-se que a escolha da imagem é
carregada de significado, uma vez que traz elementos característicos da palavra de escrita
questionada. Outro aspecto é o uso da hastag dicadeportuguês, linguagem característica entre
usuários da rede social utilizada.

Tanto nessa como em outras publicações desta categoria, cujo conteúdo é voltado para o uso da
norma culta da língua portuguesa, percebe-se, em sua maioria, a presença de imagens associadas ao
significado das palavras, bem como o uso de uma linguagem descontraída nas legendas e interações
com seguidores, buscando uma participação deles por meio de comentários ou marcação de outros
usuários da rede. De uma forma dinâmica, as postagens exploram conteúdos ortográficos, o uso de
expressões empregadas no cotidiano, os significados de alguns homônimos e parônimos, entre outros
usos da língua que costumam gerar dúvidas entre seus falantes.

Percebe-se nessas postagens a presença de diferentes linguagens que combinam expressões típicas da
rede, imagem, referencial para embasar a resposta e informação pertinente sobre o uso da língua. A
partir dessas publicações é possível constatar novas alternativas de usos linguísticos e culturais no
espaço virtual, demonstrando que o ciberespaço é um campo que permite espaço de significação
comum da humanidade (LEMOS; LÉVY, 2010)

5.3 Raciocínio Lógico

Os dois exemplos apresentados a seguir ilustram possibilidades de comunicação no âmbito
educacional que permitem a integração entre informação, raciocínio e habilidades linguísticas de
seus usuários.

O primeiro traz uma leitura de imagem e raciocínio lógico, um dos tipos de postagens publicadas em
que é possível observar participação e um nível de interação maior do que em outras. A postagem
escolhida para a análise aqui refere-se ao emprego de pares de sapatos, ramalhetes e um garoto, que,
utilizando-se a combinação entre eles em algumas das operações matemáticas, obtêm-se alguns
resultados em números. O desafio consiste em saber o resultado de uma situação proposta a partir
dos dados anteriores. É preciso descobrir o valor de cada imagem para que seja possível chegar ao
resultado correto. Na legenda, os usuários são instigados a apresentar as possíveis respostas nos
comentários, gerando espaços para várias interpretações e, a depender dos elementos utilizados,
respostas inusitadas.

Já o segundo é um teste de raciocínio e interpretação, com texto falando sobre a passagem de carro
de ovos pela rua da casa de irmão chamados Nelson, Anita e Arthur. O enunciado informa,
utilizando tempos verbais no pretérito, presente e futuro, a quantidade de ovos de cada irmão e, ao
final, é lançada a pergunta sobre quem tem mais ovos. A postagem obteve respostas bem variadas,
entre elas: "Anita, prepara", "O carro de ovos", “Rapaz, acredito que seja a Anita por conta do "tem",
enquanto os outros irmãos "tinha" e "terá"”, "O carro é quem tem a quantidade de ovos maior". Foi
possível não só observar as tentativas de resposta correta e explicações defendendo a escolha, mas
também a presença de humor e elementos de inferência da cultura de massa ao associar o nome da
personagem a um termo de música e artista conhecidos.

Nesse tipo de publicação, em que há presença da relação entre o lúdico, a cognição e a aprendizagem
(Santaella, 2013), é possível notar a participação de alguns usuários ao lançar respostas variadas,
explicações em formas de expressão numérica ou detalhando a interpretação de cada elemento, ao
marcar outras pessoas e comentários pedindo resposta oficial. A linguagem empregada e os desafios
propostos apresentam proximidades com os games, produção cultural que envolve pessoas de
diferentes idades. Embora a autora discorra sobre jogos eletrônicos, as definições de jogo se
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assemelham aos exemplos e interações descritos aqui. Com base nos conceitos de jogos trazidos por
Johan Huizinga, um dos principais estudiosos do assunto, Santaella (2013) fala da fascinação e
capacidade excitar que reside a essência do jogo, uma vez que envolve a tensão, a alegria e o
divertimento.

Nesse sentido, podemos lembrar que o jogo sempre esteve ligado às interações humanas,
constituindo mais um traço cultural da humanidade. Está presente nas mídias, no cotidiano e ganha
novos formatos à medida que os processos de comunicação se modificam, sem perder a sua essência.
Embora as postagens citadas aqui não tenham um fim pedagógico, elas promovem situações de
aprendizagem por meio do lúdico.

5.4 Campanhas sociais e datas comemorativas

O espaço das redes também é utilizado para realização de campanhas sociais, como doação de
sangue, vacinação, combate ao trabalho infantil e campanha de doação de agasalhos, por exemplo.
Todas essas campanhas reúnem elementos linguísticos visuais que buscam traduzir não apenas o
significado ou associações aos principais termos, mas também instigar a participação e mobilização
dos leitores sobre os temas, bem como refletir na valorização de aspectos culturais e no fazer
político.

Podemos associar as datas comemorativas às campanhas sociais também, que, além de o conteúdo
trazer um tom de homenagem nas mensagens, também instiga valores atitudinais. É o caso da
campanha referente ao "Dia Internacional Contra a Homofobia" e a do "Dia Mundial do Meio
Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem". Ambas traduzem valores simbólicos por meio dos
elementos escolhidos para representá-las, de modo a chamar a atenção de quem lê para um olhar
voltado para a responsabilidade de cada pessoa.

A primeira campanha citada apresenta como plano de fundo a bandeira que representa as
comunidades LGBTQ+, acompanhada da frase "Além de azul e rosa, vista-se de respeito!". Já a
segunda campanha foi divulgada em duas imagens: uma tendo como plano de fundo várias folhas e a
segunda com um plano de fundo desfocado, com destaque em primeiro plano para o símbolo da
reciclagem. A legenda, de forma direta, fala do compromisso com a saúde e a vida ao preservar o
meio ambiente.

Ambas campanhas trazem elementos linguísticos que permitem aos interlocutores realização de
inferências dentro de um contexto político e social, revelando posicionamentos de valores e
responsabilidades consideradas importantes para a vida em sociedade. Ao abordar as ações no
ciberespaço como intervenções sociais, Santaella (2013) traz o conceito de Di Felice (2009a)
atribuído à expressão metropoleletrônica, quando fala que corpos e espaços são caracterizados pela
capacidade de interconexão e pelas potencialidades de extensão e de conexão. Nesse sentido, as
transformações das ações contribuem para a existência de novas práticas de interações em redes e de
novos significados sociais e participativos.

Lemos e Lévy (2010) trazem reflexões a respeito das potencialidades existentes no ciberespaço e
como a cultura tornou-se um lugar de produção de conteúdo e reconfiguração da vida social, política
e cultural, de tal modo que a circulação de informação em redes abertas e mundiais, num contexto de
conexão entre pessoas, fomentam uma opinião pública local e global, o que caracteriza a inteligência
coletiva (Lévy, 1998; 2010). Segundo os autores,

A nova potência da emissão, da conexão e da reconfiguração, os três
princípios maiores da cibercultura, estão fazendo com que possamos pensar
de maneira mais colaborativa, plural e aberta. [...] Quanto mais podemos
livremente produzir, distribuir, compartilhar informação, mais inteligente e
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politicamente consciente uma sociedade deve ficar. (LEMOS; LÉVY, 2010,
p. 27)

A realização de campanhas sociais sempre esteve presente em outros espaços da cultura de massa e
surgem justamente da necessidade de se discutir assuntos ligados a diversos aspectos da sociedade.
Seja homenagem a algum profissional ou sensibilização para alguma causa, as mensagens veiculam a
necessidade de um outro olhar, que pode ser de prevenir, sensibilizar, cuidar, responsabilizar-se,
entre outros possíveis. No ciberespaço, os conteúdos são produzidos, compartilhados, questionados,
defendidos, e contribuem para mudanças do fazer político.

É inegável, portanto, que a comunicação em redes sociais tem ampliado espaços de
compartilhamento de ideias que visam refletir na mudança de comportamento da sociedade.
Considerando os exemplos de postagens citados, numa página de instituição educacional, denota-se
um posicionamento, com reflexos de temas ligados a interesses locais e globais, daquilo que é
considerado importante e, ao mesmo tempo, responsabilidade de todos com o próximo e com o lugar
que convive, caminhos essenciais para a ciberdemocracia (Lemos; Lévy, 2010).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da análise das publicações citadas aqui nos mostram como uma comunicação
institucional pode dialogar com a sociedade por meio das redes sociais alcançando patamares além
do informacional. Comunicar-se no ciberespaço é resultado também das implicações econômicas,
políticas, sociais e culturais pelas quais a sociedade tem passado. A comunicação em rede, aliada ao
acesso a dispositivos digitais móveis, revela mudanças na dinâmica do funcionamento da sociedade,
bem como traz repercussões para todas as esferas sociais, assim como ocorre na educação.

Embora existam diversas possibilidades de dialogar educação e aspectos da cultura digital, inclusive
no ambiente da sala de aula, é válido considerar os canais de comunicação estabelecidos entre
instituição educacional e praticantes culturais. A educação também acontece nas redes sociais e,
justamente pela importância que uma instituição de ensino exerce na sociedade, sua comunicação
reflete quem ela é, o que realiza, incentiva e defende. Não existe neutralidade na comunicação, toda
linguagem é carregada de sentidos, significados e intenções.

As postagens exemplificadas neste trabalho, assim como as demais publicações em redes sociais, não
só contribuem para a leitura que os praticantes podem fazer da instituição, como também servem de
parâmetro para a própria avaliar suas estratégias de comunicação. O engajamento em redes sociais é
um dos traços mais fortes da cultura digital e saber potencializar isso representa estar mais próximo
dos praticantes culturais, de suas expressões, anseios, opiniões e vontades.

Enquanto educador, refletir a sociedade e seus processos de transformação cultural, comunicação e
produção é um ato contínuo. A existência da cultura digital e a presença de dispositivos móveis de
modo expressivo entre os sujeitos, com todas as funcionalidades que os acompanham, têm
revolucionado o modo de vida, as formas de linguagem e acesso à informação. A instituição escolar
tem sido um dos ambientes onde é perceptível observar as gerações, as mudanças de costumes e os
reflexos dessa transformação no mundo.

Logo, é preciso considerar que a discussão sobre as tecnologias digitais na educação não se limita à
utilização de recursos didáticos para modernizar aulas ou substituição de técnicas para as mesmas
metodologias. Trata-se também de conhecer o sujeito do seu tempo, suas experiências, compreensão
e vivência de mundo mediadas pela presença dos mais variados recursos disponibilizados em
aparatos tecnológicos e multiplicidade de linguagens potencializados no ciberespaço.

As possibilidades de comunicação citadas neste texto têm em comum o fato de serem acessados em
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qualquer dispositivo móvel, o que torna possível verificar a presença da cultura digital proporcionada
pela instituição. No entanto, embora o uso dessas tecnologias seja válido e necessário para o atual
contexto econômico e sociocultural, é fundamental a existência de pesquisas no campo da educação
que avaliem os processos adotados, a participação dos sujeitos e os resultados das ações.

Diante disso, várias são as possibilidades de desenvolvimento de pesquisas e/ou projetos
relacionadas à educação, comunicação e tecnologia, aliado com os estudos bibliográficos e outras
metodologias, de modo a contribuir também para a pesquisa científica, com base na relevância e
presença da temática abordada nas relações sociais e, consequentemente, no espaço escolar, de
maneira a oportunizar a reflexão, a prática, a criatividade e aprendizagem diante do uso das
tecnologias na educação e comunicação. Além disso, considera-se a importância da instituição
enquanto espaço de construção de saberes, de formação humana, bem como da pesquisa como
oportunidade de ampliação do conhecimento e desenvolvimento social.
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