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RESUMO

Este artigo foi desenvolvido a partir da experiência vivenciada após a implantação do Programa de bolsas de
iniciação a docência PIBI, no Campus XI, da Universidade Estadual da Bahia UNEB. A pesquisa foi realizada
com a observação participante do professor coordenador de área e 14 bolsistas de ID, iniciação a docência, do
PIBID Pedagogia Campus XI. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a concepção dos Bolsistas de ID do PIBID
sobre a utilização da Rede Social Facebook como espaço de formação docente. A investigação revelou que
para nossos bolsistas de ID o Facebook é uma ferramenta que pode ser utilizada como um ambiente virtual
de aprendizagem e que oportuniza aprendizagem colaborativa, interatividade e diversas possibilidades
pedagógicas que subsidiam a formação docente.
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ABSTRACT

This article was developed from the experience they had after the implementation of the scholarship program
initiation to PIBI teaching, Campus XI, the State University of Bahia UNEB. The survey was conducted with
the participant observation of teacher coordinator area and 14 fellows from ID, start teaching, PIBID
Education Campus XI. The aim of this study was to analyze the design of Fellows ID PIBID on the use of
Facebook Social Network as a space for teacher education. The investigation revealed that for our fellows ID
Facebook is a tool that can be used as a virtual learning environment that provides opportunities and
collaborative learning, interactivity and diverse educational opportunities that support teacher education.

Keywords: teacher education; social networks; pedagogical practice.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi realizado a partir da experiência vivenciada após a implantação do Programa de
bolsas de iniciação à docência PIBID CAPES, no Campus XI, da Universidade Estadual da Bahia - UNEB. A
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abordagem metodológica qualitativa envolveu observação participante e entrevistas do professor coordenador
de área juntamente com os 14 bolsistas de ID ( iniciação a docência) do PIBID-CAPES Pedagogia Campus XI
Serrinha.

O objetivo dessa pesquisa foi analisar a concepção dos Bolsistas de ID do PIBID sobre a utilização da Rede
Social Facebook como espaço de formação docente. Na atualidade, as tecnologias da informação e
comunicação (TICs), fazem parte do cotidiano de todos alterando significativamente nossos modos de ser e
estar no mundo, intensificando especialmente a comunicação via tecnologias digitais, o que requer
habilidades diferenciadas para esta utilização.

Diante da relevância da temática para as relações sociais, professores procuram utilizar e estabelecer uma
relação pedagógica com as ferramentas tecnológicas, como é o caso das redes sociais, mais especificamente
o Facebook, para potencializar práticas pedagógicas contextualizadas no uso das tecnologias e a realidade dos
educandos.

Os estudos teóricos demonstram que o Facebook é uma ferramenta que pode ser utilizada como um ambiente
virtual de aprendizagem formal, reunindo diversos tipos de mídias em um único ambiente possibilitando e
oportunizando a aprendizagem colaborativa, a interatividade e diversas possibilidades pedagógicas que levam
á aprendizagens significativas. Neste contexto, nos interessou refletir sobre o uso do faceboock para o
processo de formação docente dos bolsistas do PIBID.

Como resultado a pesquisa revelou que para nossos bolsistas de ID, o Facebook é uma ferramenta que pode
ser utilizada como um ambiente virtual de aprendizagem formal e informal reunindo diversos tipos de mídias
em um único ambiente possibilitando fortalecimento de laços afetivos e oportunizando a aprendizagem
colaborativa, a interatividade e as diversas possibilidades pedagógicas que subsidiam a formação docente.

TENOLOGIA E EDUCAÇÃO: o papel da comunicação no cenário atual.

Diante do avanço científico, tecnológico e as mudanças oriundas deste cenário, em todos os aspectos da vida
social, o conhecimento e a informação passam a ser elementos essenciais para a inserção social de todo
cidadão. A comunicação como elemento chave para este processo toma proporções incalculáveis. Buscar,
socializar, difundir informações, comunicar, conectar, acessar, estar na rede em tempo real, são
comportamentos atuais que tomam importância cada vez maior na vida de todos em todos os setores:
econômico, social, cultural e claro, educacional.

Políticas públicas e programas de governo voltados para a inclusão digital são disseminados em todo pais.
Mecanismos de comunicação, construção e difusão de conhecimento passam a ser alvo de interesse de todas
as instituições educacionais que buscam neste processo, inserir os avanços tecnológicos no cotidiano escolar
para garantir que todos possam se instrumentalizar para o uso das tecnologias em todas as suas dimensões.

Para Paulo Freire (1987), o ato de educar é um ato de comunicação e a articulação entre o processo
comunicativo e educacional é elemento essencial, por possibilitar o diálogo entre os sujeitos do conhecimento.
Esta relação torna possível contextualizar e produzir conhecimentos significativos para os estudantes. Neste
sentido, o desafio posto aos profissionais de educação na atualidade é articular os diálogos escolares com o
universo estudantil. Em seus estudos, Pretto colabora com esta visão, e defende que a intenção educacional
atual busca: “...fazer do processo educativo algo questionador, que extrapole o espaço de edificações
escolares, uma ação que ganhe, literalmente, o mundo. (2008, p.13.)

Freire em seus estudos definiu que a comunicação é uma situação social, onde as pessoas criam
conhecimento juntas, transformando e humanizando o mundo, assim concepções de transmissão ou
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imposição não são atos educacionais. Para Freire (1987) o homem é um ser de relações, que se desenvolve
por meio do diálogo constante, porque quem está no mundo, está com o mundo, com alguém, com o
conhecimento com.. !

Fundamentada nesta ideia, para haver produção de conhecimento, é necessário pensar com, e não pensar
sobre. “Ser dialógico é não invadir, é não manipular. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante
da realidade” (FREIRE 1987, p. 43). Esta esperança de emancipação dos sujeitos por meio da comunicação é
fundante da ideia de que todos tem o direito de se comunicar, está na base do exercício da cidadania. Isto
porque “se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra
não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens” (FREIRE, 1987, p. 78)

O novo paradigma educacional requer, portanto, participação, colaboração e diálogos constantes. As
tecnologias da comunicação e da informação-TIC, favorecem significativamente este processo, intensificando
as formas de interação entre professores e estudantes, pois a mediação tecnológica requer participação e
colaboração de todos e nesta relação, professores e estudantes são autores e emissores das informações e
conhecimentos produzidos.

Diante deste cenário, a apropriação da cultura digital passa a ser fundamental, requerendo processos
constantes de reorganização das relações sociais mediadas pelas tecnologias digitais, afetando em maior ou
menor escala todos os aspectos da ação humanas, desde a língua escrita e falada, as ideias, crenças,
costumes, códigos, instituições, ferramentas, métodos de trabalho, arte, religião, ciência, enfim, todas as
esferas da atividade humana. “Até mesmo os aspectos mais pessoais, como os rituais de namoro e
casamento, entre outras práticas, têm a sua regulação alterada, dadas as novas formas de interação
vivenciadas na cultura digital.”. Pretto ( p 78, 2008.)

Fica explicita nesta realidade a importância da tecnologia digital, da linguagem para o processo relacional e o
caráter coletivo e colaborativo necessário aos processos comunicacionais e educacionais na atualidade. Paulo
Freire defende que ainda, que “o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de
transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações” (1988, pág. 36), o que ocorre
através do diálogo que é “o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”,
isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanização de todos” (1987, p. 43). Em
seus estudos Lévy também percebe esta dimensão ontológica da comunicação e o caráter mediático da
linguagem no processo de produção coletiva do conhecimento. O que diferencia os autores é que Lévy traz
este debate para o ciberespaço[1]:

O problema da inteligência coletiva é descobrir ou inventar um além da escrita, um
além da linguagem tal que o tratamento da informação seja distribuído e coordenado
por toda a parte, que não seja mais o apanágio de órgãos sociais separados, mas se
integre naturalmente, pelo contrário, a todas as atividades humanas, volte às mãos
de cada um. (LÉVY, 1999, pág. 17).

O objetivo dessa forma é contribuir para o desenvolvimento, autonomia e participação ativa de todos.
Democratizando a favorecendo cidadania coletiva. Ensinar para uma cidadania pautada na ética, preparando
indivíduos críticos e criativos que lidem facilmente com rapidez, competência e criticidade, inserindo-se no
convívio social e mercado de trabalho cujas exigências tendem a serem maiores a cada dia. Para que todos os
cidadãos possam exercer o direito de participar ativamente de todas as esferas das relações sociais, faz-se
necessário a garantia da democratização dos direitos civis. Uma participação igualitária entre todos os
sujeitos, independente da sua classe social, num sistema político de democracia integral.

Neste cenário, surge o conceito de rede aqui é entendida como todo fluxo e feixe de relações entre seres
humanos e as interfaces. A noção de rede é a marca do social em nosso tempo. Ainda mais quando temos o
computador conectado móvel (CCM). A rede ganha potencialidade no engendramento de ampliada
composição comunicativa, entre o social e a tecnologia, que se atualiza a cada relação e conexão que
estabelecemos em qualquer ponto de extensão desta relação. A rede favorece a democratização da
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informação e da comunicação, podendo ser mais um instrumento de cidadania coletiva.

A rede social representa uma nova forma de estabelecer relações, realizando várias tarefas como:
divulgação de produtos, notícias, fatos, compartilhamento de vídeos, textos, ideias, fotos, imagens e
diversão por meio de seus aplicativos. Apresenta ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas
tornando-se um espaço inovador que contribui para que aconteçam interações, socializações e
aprendizagem colaborativa em rede, por meio do diálogo e da construção coletiva de saberes entre os
sujeitos.

Outrossim, as redes sociais favorecem o encontro e a aproximação das pessoas, atualmente se consolidando
como formas rápidas de obter e difundir informações, por isso com intuito de facilitar a comunicação tanto
na vida privada e política tem se discutido a implementação das redes sociais nos espaços escolares.

A rede social Facebook é considerada um fenômeno mundial por sua visibilidade, visitada por milhões de
usuários no mundo todo vem ganhando a preferência entre os usuários da Internet. O Facebook também
agrega recursos que permitem ações interativas na Web como filiar-se a grupos, exibir fotos, criar
documentos com a participação de todos na construção de um texto coletivo, criar eventos com
agendamento das atividades dentro e fora da plataforma, criar enquetes como recurso para pesquisas, bate
papo, etc..

Especificamente as crianças e jovens vivem uma grande parte do tempo conectados com as redes sociais,
visto que os mesmos nascem inseridos no mundo digitalizado. Neste contexto, muitos professores têm
aproveitados as redes sociais com fins pedagógicos tanto nos espaços formais como nos não formais,
possibilitando estabelecer uma relação de ensino e aprendizagem.

Segundo Queiroz :

A partir de comunidades específicas, por exemplo, como os fóruns e chats sobre
temas específicos, mediados por professores ou estudantes, as informações e os
conteúdos passam a ser construídos fora da escola. O compartilhamento de
informações acontece de forma igualitária.

( QUEIROZ, 2011, p.11232).

.

As redes sociais tem este potencial de facilitar a comunicação, a troca e a aproximação cultural, contribuindo
para a aproximação dos saberes escolares e sociais. Ainda segundo o mesmo autor:

A disponibilidade e convergência de diferentes mídias presentes na web, como o
áudio, vídeo e texto, quando utilizadas de maneira orientada para o ensino dos
diferentes conteúdos e para o acesso as diversas informações, aproxima o aluno das
diferentes possibilidades de promoção do desenvolvimento intelectual do homem.
(QUEIROZ, 2011, p. 11235).

Apesar do potencial pedagógico das redes sociais, existem desafios a serem vencidos, como preconceitos ao
uso de ferramentas que fazem parte dos espaços informais de aprendizagem e falta de políticas públicas
adequadas ás realidades educacionais, requerendo debates sobre o papel da comunicação para o processo de
aprendizagem assim como da aproximação entre espaços formais e informais de aprendizagem. Requer
investimentos em políticas públicas de formação docente para uso das tecnologias e também de manutenção
e instalação de internet com qualidade para todas as escolas.

REDES SOCIAIS E FORMAÇÃO DOCENTE
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Diante deste novo panorama é fundamental que os profissionais de educação façam parte dos debates em
torno do papel da comunicação e das redes sociais para o processo educacional. Além de estarem atentos aos
conhecimentos sobre redes sociais, atentarem também para a prática em sala de aula e nos grupos sociais.
Compreender que vivemos imersos em relações mediatizadas pelas tecnologias e que é preciso fazer parte
deste processo. Os estudantes já nascem imersos nestas relações e precisam de orientações para que este
uso seja consciente e produtivo.

As mudanças oriundas da sociedade do conhecimento têm desafiado os professores a estarem em processo
de formação continuada, revendo seus conceitos e fundamentos. O paradigma educacional atual é
colaborativo, crítico e envolve a todos os sujeitos. Neste sentido, os professores precisam estar abertos para
a aprendizagem coletiva, deixar de ser reprodutor para ser um pesquisador/produtor do conhecimento.
Intervir e mediar para a participação ativa, crítica e reflexiva dos estudantes. Este é o desafio posto para a
formação docente para mediação tecnológica: construir um processo de ensino e aprendizagem onde todos
são co-responsáveis pela construção e difusão dos conhecimentos.

O uso pedagógico das redes sociais requerem relações dinâmicas, cibernéticas, ou seja, o espaço escolar
precisa construir uma nova dinâmica para se aprender, onde para se ensinar também se aprende, requerendo
o perfil de um “novo” docente, sobre este desafio Behrens (2005, p. 111) afirma que: [...], o paradigma
emergente busca provocar uma prática pedagógica que ultrapasse a visão uniforme e que desencadeie a
visão de rede, de teia, de interdependência, procurando interconectar vários interferentes que levem o aluno
a uma aprendizagem significativa, com autonomia, de maneira contínua, como um processo de aprender a
aprender para toda a vida.

Portanto, os professores precisam estar preparados para lidar com as diversidades em sala de aula para Choti
e Fontanini “...a educação é um dos pilares centrais da evolução do pensamento humano e os professores,
mediadores dessa transformação”, ou seja, precisam estar articulados e contribuir para o desenvolvimento
democrático da sociedade. O faceboock neste contexto, oportuniza troca de informação, colocando à
disposição dos professores e estudantes espaços participativos de aprendizagem, onde podem ser postados
textos; imagens, diálogos, fotos e produtos de projetos de aprendizagem. A utilização das redes sociais como
ferramenta de aprendizagem permite aos professores aprender a aprender. Segundo Ferreira, Corrêa e Torres
(2012, p. 08) “[...] permite que o professor ressignifique a forma de aprender, num contexto mais interativo,
participativo traz grande familiaridade com o ambiente do Facebook, isso facilita a mediação pedagógica e a
interação”, permitindo mudanças tanto para o professor quanto para o estudante que adquirem informação e
conhecimentos de forma colaborativa, sendo ambos, emissores e receptores de todo o processo.

O FACEBOOCK E A FORMAÇÃO DOCENTE DOS BOLSISTAS DO PIBID CAMPUS XI

Este relato traz a experiência do PIBID/Pedagogia Campus XI, sob a coordenação da prof. Cristina
Mendonça.Nosso subgrupo conta com 14 bolsistas de ID, todos estudantes de pedagogia cursando entre o 3º
e o 8º semestre e 03 bolsistas supervisores professores da educação básica. Nosso objetivo é refletir e
efetivar práticas educativas contextualizadas na relação da educação com as tecnologias e assim, desde o
primeiro encontro de formação dos Bolsistas de ID, foi imediatamente sugerido a criação de um Grupo no
faceboock para fortalecer o diálogo entre o grupo. Esta iniciativa tem estreita relação com o objeto do
subprojeto pedagogia Campus XI: AS TECNOLOGIAS (DIGITAIS, SOCIAIS, AMBIENTAIS) E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NO TERRITÓRIO DO SISAL e também com a área de atuação
da coordenadora de área que ministra as Disciplinas Tecnologias da educação e da informação e Educação a
Distância.

Nossa intenção ao utilizar o faceboock foi potencializar nossos diálogos para que as orientações sobre as
ações, construções e socializações entre os grupos pudessem avançar para além do tempo e do espaço,
oportunizando a comunicação entre os participantes em tempo constante. Esta possibilidade é muito
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importante ao consideramos que tanto os bolsistas de ID e de Supervisão, quanto á coordenadora de área
residem em municípios diferentes.

Neste processo, o Faceboock permitiu que dúvidas e dificuldades pudessem ser mediadas pela coordenadora
em tempo real da necessidade do bolsista, além de fortalecer laços de amizade e companheirismo entre o
grupo. Para refletir sobre a importância da Rede Social Faceboock para o processo de iniciação a docência dos
bolsistas PIBID em Serrinha, realizamos entrevista semiestruturada com todos os 14 bolsistas, sendo que
destes, 12 participaram, exatamente as duas bolsistas que não possuíam faceboock antes do PIBID não
contribuíram com esta investigação, revelando que o uso das redes sociais é algo construído socialmente e
que cada sujeito tem seu tempo de apropriação.

Dos 12 bolsistas que participaram desta investigação, todos já haviam realizado uso de redes sociais como o
faceboock antes de iniciar o PIBIB, entretanto, para a grande maioria, 10 bolsistas, este uso era apenas para
comunicações informais, lazer e divertimentos, não havendo fins pedagógicos, como relata a Estudante A:

Há mais de 2 anos sou usuária do Facebook, porém só usava mesmo para me
comunicar de forma informal com amigos, pessoas que conheço e moram em outro
estado e pessoas que eu não conhecia também; postar fotos de momentos que
vivenciava, curtir, compartilhar e comentar posts de amigos.

Apenas duas estudantes utilizavam e percebiam o potencial pedagógico do uso do faceboock na universidade,
utilizando esta ferramenta para obter e socializar informações acadêmicas, como afirma a Estudante D: “...na
universidade a importância do face foi potencializada a partir do ponto que essa ferramenta possibilitou maior
troca de informações acerca das aulas, como também maior diálogo com o colegiado e os professores”. Ao
perguntar ás estudantes como iniciaram este uso das redes sociais também para fins pedagógicas estas
trazem os estudos e debates realizados na Disciplina tecnologias da informação e da comunicação, cursada na
UNEB. Mais uma vez identificamos a importância do aprofundamento e experiências práticas com o uso
pedagógico das tecnologias para que de fato a inclusão das tecnologias na educação possa de fato ser uma
realidade.

Sobre a importância do faceboock para o processo de formação docente, todos os estudantes concordam que
tem grande relevância por possibilitar aprendizagens significativas, troca de informação de forma coletiva,
conectando com o mundo de forma rápida. As redes sociais são páginas na internet que facilitam o acesso ao
conhecimento além de promover a comunicação entre as pessoas fortalecendo laços de amizades. Na rede
social buscam informações, orientações, trocam conhecimentos, tiram dúvidas e se sentem apoiados. Para
alguns é um espaço já instituído de busca como relata a estudante E: “Entro todos os dias, vejo como se
fosse um jornal que preciso assistir todos os dias para me manter informada.”

Fica explicita nas falas e depoimentos dos estudantes que o uso do faceboock tem potencializado o diálogo e
a interações do grupo favorecendo uma conexão em tempo real com o conhecimento e com os envolvidos.
Sobre isso uma das bolsistas relata:

Por ser uma rede de longo alcance, o facebook é importante para me manter
conectada com o mundo, com as novidades, noticias de diversas temáticas, além de
ser uma forma rápida e precisa de dar uma noticia a alguém que esteja longe, esse é
o significado maior que ele tem na minha vida. As redes sociais no geral são de
grande relevância, porém tem que ser utilizada de forma consciente, uma vez que
seu uso “errado” acarreta uma série de problemas na vida do usuário. Estudante A.

A estudante chama a atenção sobre o uso indiscriminado das redes sociais, onde a privacidade das pessoas
em alguns momentos é desrespeitada requerendo uma reflexão sobre os limites do que pode e deve ser
postado.
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Sobre a relevância do faceboock para o processo formativo no PIBID todos os estudantes relatam que a rede
social facilita bastante a comunicação, troca de ideias e experiências, além de ser um aliado na hora de tirar
duvidas com os colegas e obter informações de diversas naturezas construindo assim um conhecimento
coletivo.

Estudante H: Acho muito importante a criação do grupo do Pibid no facebook,
atualmente a maioria das pessoas já são usuárias dessa rede, desta forma, as
atualizações que são passadas para o grupo abrange a maioria dos integrantes,
possibilitando troca de informações de forma que todos tenham acesso e interajam.

Sobre as vantagens do uso do faceboock na opinião das bolsistas, todas são unanimes em afirmar que o
faceboock possui diversas vantagens, pois o mesmo conseguiu juntar diversas possibilidades em uma só rede
social, é possível com a criação do perfil termos: fotos, vídeos, compartilhamento, notícias, participar de
grupos, criar paginas, jogos, entre outros. Acreditam que não seja só uma rede de relacionamento, mas
também um recurso que se for usado a favor da educação será muito rico de possibilidades para trabalhar
com os alunos potencializando a prática educativa com atividades que valorizam a colaboração e a autonomia
dos mesmos. Segundo o depoimento de alguns estudantes, intensifica também suas atividades de leitura:

Estudante I: O facebook PIBID tem contribuído muito no meu processo formativo e
ainda tem muito a contribuir, pois é lá que pego todas as informações, e sem contar
que através do facebook nós resolvemos atividades se precisar ter um encontro
presencial para o trabalho se feito, nos possibilita que sejamos autônomas e capazes
se resolver algo sem muitos rodeios e aumentar nossa participação nas leituras.

Diante de todo relato fica explícito nas falas dos estudantes que as redes sociais e neste caso, o faceboock,
possui um potencial pedagógico importante podendo contribuir significativamente para o processo educativo,
para que de fato isso aconteça, o uso das tecnologias na educação precisa fazer parte dos processos de
formação docente. No caso específico do PIBID Serrinha, o facebocck tem contribuído, promovendo e
facilitando o encontro, o diálogo, a construção e difusão de conhecimentos entre seus participantes,
fortalecendo o processo de formação docente.

CONSIDERAÇÕES

A experiência com uso do faceboock para o processo formativo dos bolsistas de ID no PIBID Serrinha tem
revelado que o uso da rede social promove ações colaborativas que contribuem para a formação docente
através do uso das tecnologias na educação, onde os estudantes são protagonistas de todo o processo. Com a
utilização do faceboock com fins pedagógicos os estudantes vão se conscientizando no dia a dia das
possibilidades que as redes oferecem para subsidiar a prática educativa, instrumentalizando-os para contribuir
com a inclusão digital na universidade e também na educação básica onde estão atuando.

A cada etapa do processo os estudantes bolsistas, futuros pedagogos, vão construindo e difundindo
conhecimentos sobre as possibilidades de mediação pedagógica com uso das tecnologias. O uso do faceboock
no PIBID fortalece e potencializa este processo em tempo real a todos seus usuários, sem limitações de
tempo e espaço. Este é um potencial que não podemos deixar de utilizar na prática educativa. Por fim,
importa salientar que não é apenas o uso das redes sociais que favorece a inclusão digital, é o seu uso
consciente, contextualizado nas finalidades educacionais. “A inclusão digital é mais do que acesso a
máquinas. É o exercício da cidadania na interação com o mundo da informação e da comunicação.” Pretto (
2008, p. 217).Implica em afirmar que para que as redes sociais, como o faceboock, possam contribuir para a
consolidação de uma prática educativa voltada para a formação cidadã dos alunos, precisamos pensar em
políticas públicas de formação docente e acompanhamento a inclusão digital para todos.Pensamos que nossa
experiência contribui para este debate fomentando nossas possibilidades.
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