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RESUMO 

 

Este estudo teve como principal campo de investigação o uso das redes sociais na escola 

como lugar de construção do engajamento discente. Os processos de inserção das tecnologias 

digitais na educação e os desafios que estão postos para a constituição desta cultura nas 

instituições de ensino nos leva a questionar saberes e práticas tradicionais na educação básica. 

É preciso verificar como o emprego destes espaços virtuais digitais na escola pode contribuir 

para o engajamento discente, neste caso, tipificados como comportamental e cognitivo. A 

pesquisa teve como principal prerrogativa: como se processa o engajamento discente em uma 

experiência de aprendizagem com apoio de redes sociais desenvolvida em contexto escolar. 

Sob este prisma, o estudo objetivou principalmente analisar o engajamento discente em um 

grupo de alunos monitores em formação pertencentes ao Ensino Fundamental de uma escola 

municipal do estado do Ceará na realização de atividades pedagógicas com o apoio da rede 

social Facebook. A investigação adotou a abordagem qualitativa, baseado no método da 

pesquisa-intervenção. Seguindo esta premissa, foi criado um projeto de intervenção na busca 

da aplicação desta metodologia, cujo tema proposto se referiu aos aspectos da sustentabilidade 

ambiental e tecnologia. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio do próprio registro da 

ação dos discentes (visualizações, curtidas, publicações, compartilhamentos e comentários) na 

rede social. A frequência dessas ações foi usada como indicador do engajamento 

comportamental, enquanto o conteúdo das publicações e comentários serviram de base para a 

compreensão do engajamento cognitivo. Os resultados apontaram para a presença do 

engajamento comportamental, tendo em vista que houve registro de frequência na utilização 

dos recursos da rede social durante o projeto. No que se refere ao engajamento cognitivo, 

foram identificadas quatro subcategorias que tipificaram as ações realizadas pelos alunos na 

rede social: engajamento na busca da informação e comunicação; reflexão sobre a ação; 

engajamento crítico e engajamento emancipatório. A presença dessas subcategorias indicaram 

que o engajamento dos alunos foi muito além do mero registro de participação, mas 

apresentou-se também por um envolvimento com os conteúdos e práticas discutidas na 

execução das atividades propostas. Os resultados destacaram que as redes sociais, lugar que 

representa hoje uma evolução nas formas relacionais de comunicação, vista como teia de 

conteúdos e conhecimentos, podem ser utilizadas como meio de engajamento dos estudantes e 

estarem inseridas no cotidiano da escola. 

Palavras-Chave: Redes sociais digitais. Engajamento comportamental. Engajamento 

cognitivo.   



 

ABSTRACT 

 

This study had the main research field of the use of social networks in school as a place of 

construction of student engagement. integration processes of digital technologies in education 

and the challenges that are set for the creation of this culture in educational institutions leads 

us to question traditional knowledge and practices in basic education. You need to check how 

the use of these digital virtual spaces in school can contribute to student engagement in this 

case typified as behavioral and cognitive. The research had as main prerogative: how to 

process the student engagement in a learning experience with the support of social networks 

developed in schools. In this light, the study aimed mainly analyze the student engagement in 

a group of student monitors in training belonging to the elementary school in a public school 

in the state of Ceara in carrying out educational activities with the support of social network 

Facebook. The research adopted a qualitative approach, based on the intervention research 

method. Following this premise, it created a project of intervention in pursuit of the 

application of this methodology with the proposed theme referred to the aspects of 

environmental sustainability and technology. The survey data were obtained through self-

registration of the action of the students (views, likes, posts, shares, and comments) on the 

social network. The frequency of these actions was used as the behavioral engagement 

indicator, while the content of publications and comments were the basis for the 

understanding of cognitive engagement. The results showed the presence of behavioral 

engagement, given that there were often record the use of resources of the social network 

during the project. With regard to cognitive engagement, four subcategories were identified 

that typify the actions taken by students in the social network: engagement in the search for 

information and communication; reflection on the action; critical engagement and 

emancipatory engagement. The presence of these subcategories indicated that the 

participation of students went far beyond mere record of participation, but also presented for 

engagement with content and practices discussed in the implementation of the proposed 

activities. The results highlighted that social networks, a place that today is an evolution in 

relational forms of communication, seen as web content and knowledge can be used as a 

means of engagement of students and are inserted in the school routine. 

Keywords: Digital social networks. Behavioral engagement. Cognitive engagement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a crescente evolução e utilização de tecnologias digitais na 

sociedade e, por conseguinte, na educação, têm impulsionado estudos e reflexões sobre a 

influência dos recursos tecnológicos no ensino e na aprendizagem. Essa evolução impõe 

novos ritmos e dimensões ao processo de ensinar e aprender, visto que, segundo Kenski 

(2008) é preciso que se esteja em permanente estado de aprendizagem e de adaptação às 

transformações tecnológicas. 

Com isso, outras formas de organização das atividades humanas emergem em 

nossa sociedade, entre estas se destacam as redes sociais virtuais que, segundo Recuero 

(2009), são sistemas onde há perfis criados e há espaços específicos para a publicização das 

conexões com os indivíduos. Outro elemento, citado pela autora, que é característico das 

redes sociais na Internet, é sua capacidade de difundir informações através das conexões 

existentes entre os atores. 

Usuários podem trazer informes e conteúdos por meio das redes de forma 

autônoma e independente. Essa capacidade alterou de forma significativa os fluxos de 

informação dentro da própria rede. A formação dessas redes de interação vem atingindo as 

mais diversas esferas e campos de conhecimento.  

Santaella (2013) aponta que a banda larga aliada aos dispositivos móveis, 

disseminou e transformou, a partir do ano 2000, o “estar conectado” ao “ser conectado”. A 

pesquisadora complementa que desde a implantação das interfaces gráficas de usuário 

(WWW), na primeira metade dos anos de 1990, a Internet passou por mudanças e tornou-se 

uma rede de pessoas.  

A autora salienta que as plataformas de redes sociais, constituídas como o mais 

recente estouro do universo digital, transmitem publicamente as relações, interesses, 

intenções, gostos, desejos e afetos dos usuários. 

Em conformidade, Dias e Couto (2011) atestam que as redes sociais são 

ambientes virtuais nos quais os sujeitos se relacionam instituindo uma forma de sociabilidade 

que está ligada a própria formulação e circulação do conhecimento. 

Os potenciais de relacionamento, conhecimento e engajamento estabelecidos 

nestes espaços podem promover desafios da sua aplicação ao ambiente escolar. Segundo 

Davis (2011), se a escola não aproveitar essa oportunidade para ensinar os alunos sobre a 

responsabilidade de usá-las, ela perde um momento de aprendizado e, além disso, se a escola 

bloqueá-las estará impedindo os estudantes de aprender as habilidades que precisam saber. 
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Vieira (2002, p. 15) aponta que a escola precisa rever seus processos, o que 

implicará em refletir sobre sua organização, sua estrutura, seus objetivos, práticas, 

perspectivas de mundo, concepções de conhecimento e de ensino e aprendizagem. O mesmo 

assevera que “hoje é preciso repensar estes objetivos; a escola deve acolher outros valores 

orientadores de seu trabalho educacional junto aos estudantes, ampliando a visão de mundo 

dos alunos, na expectativa de obter maior ressonância com a sociedade.” 

As mudanças trazidas pelas tecnologias são inegáveis e constituem uma das 

vertentes utilizadas na sociedade para o compartilhamento da informação e do conhecimento. 

Há, portanto, um contexto diferenciado em torno dessas redes, chamado por Marteleto (2001) 

de paradigma social da informação, referindo-se à materialidade da informação que remete 

aos processos de produção e efeitos sociais destas, através das suas dinâmicas de apropriação, 

produção, utilização e reutilização da informação pelos usuários, ou seja, a forma como estes 

compartilham conhecimentos. Neste sentido é passível de entendimento que a informação 

circula, se reproduz, se modifica, se atualiza em diferentes interfaces, há uma ressignificação 

constante realizada por usuários em rede e entre estes estão os alunos.  

Sobre as mudanças trazidas pelas tecnologias, mais precisamente sobre que meios 

os jovens usuários utilizam para buscar a informação, uma investigação apontou que o jovem 

brasileiro gasta em média cinco horas do seu dia conectado à internet. Encomendada pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) para compreender 

como este jovem se informa a Pesquisa Brasileira de Mídia- PBM – 2015 esta averiguação foi 

realizada pelo IBOPE com mais de 18 mil entrevistas.  

A pesquisa apresentou ainda que, entre as redes sociais e os programas de trocas 

de mensagens instantâneas mais usadas por usuários de até 25 anos de idade, estão o 

Facebook (83%), o Whatsapp (58%), o Youtube (17%), o Instagram (12%) e o Google+ (8%). 

Em relação aos principais suportes de acesso à Internet; os resultados mostraram que a 

maioria dos entrevistados (71%) o fazem via computador, seguido pelo celular (66%). A 

minoria (7%) acessa através de tablet (BRASIL, 2014). Sob esta análise entende-se que há de 

fato um contínuo uso das redes sociais virtuais por uma gama de jovens, denotando que estes 

dispõem de formas diversificadas em lidar e encontrar as informações recebidas. 

Santaella (2004) faz uma reflexão sobre a “pedagogia das mídias”, referente à sua 

importância na educação, principalmente no uso das redes sociais. A autora atesta que é 

preciso investigar o potencial e as contribuições que as culturas colaborativas e participativas, 

típicas destes espaços, podem trazer para aprendizagem dos discentes.  
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As mudanças provocadas pela presença crescente dessas tecnologias na vida 

contemporânea criaram em torno de si uma cultura de contornos muito particulares, também 

chamada de cibercultura, cuja maior constante é a transformação (LÉVY, 1999; LEMOS 

2008), a abrangência, a complexidade e a disposição em forma de rede. Esta transformação 

pode ser vista e analisada na escola. 

Ao contextualizar a escola nesta realidade, surgem alguns desafios bem como um 

caminho a ser trilhado. Em primeira instância, cabe ao professor entender e descobrir 

maneiras de se apropriar dessas redes em prol da aprendizagem dos alunos. O professor 

poderá explorar os diversos recursos existentes, como também se apropriar da inserção das 

múltiplas ferramentas disponíveis e de preferência que estas estejam atreladas ao currículo. 

Fica visível também, a necessidade deste professor participar de processos formativos para 

esta construção.  

Noutro ponto está o entendimento do discente em compreender que estas 

vivências tecnológicas com seus artefatos digitais e com seus espaços interativos em rede 

podem favorecer o conhecimento de um determinado conteúdo, senão de muitos, auxiliando 

sua própria aprendizagem no âmbito escolar. 

Temos hoje uma notável avalanche de informações e nunca se teve tanto acesso a 

estas como agora. Assim, é possível entender que os diversos meios digitais, incluindo as 

redes sociais, podem contribuir para criar novas estratégias de aprendizagem para mobilização 

dos saberes, vista na atuação do professor se utilizando de outras práticas que podem permitir 

uma transformação na forma de ensinar. 

Pensando nesta vastidão de acessos e informações inclusas na perspectiva das 

redes sociais, surge a motivação de pesquisar acerca deste uso no contexto escolar. Convém 

refletir sobre a forma como os educandos vivenciam esta cultura digital. É preciso verificar 

como o emprego destes espaços virtuais digitais na escola pode trazer um engajamento que 

venha dinamizar o fazer pedagógico. 

Compreende-se que o contexto da tecnologia é bem amplo, podendo assim ser 

explorado sob diversos aspectos e de diferentes formas. Vive-se um tempo real, onde 

mudanças acontecem rapidamente e a educação não pode ficar a parte deste todo. 

Ter um entendimento acadêmico de como será a utilização destes espaços de 

redes sociais pelos alunos torna-se uma experiência instigante. Nesta compreensão, encontra-

se um diferencial que também é digno de nota: atrelar o uso das redes sociais a um possível 

engajamento discente.  
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O vislumbramento, a construção e a realização de uma pesquisa no que concerne à 

adesão e empenho dos alunos para o uso das redes socais no âmbito escolar tiveram muita 

valia para esta pesquisadora; ajudaram a consolidar as impressões obtidas na trajetória 

profissional desta estudante e assim puderam ser mencionadas e sancionadas nesta 

dissertativa. 

O engajamento surge da interação do sujeito com o contexto e ele responde às 

mudanças no ambiente (PARSONS; TAYLOR, 2011; FINN; ROCK, 1997; HARRIS, 2008). 

Há um consenso entre os pesquisadores de que o engajamento é fator necessário para 

resultados positivos na aprendizagem, ainda que seja problemático definir os limites 

conceituais do termo. Estes autores apontam também sobre a necessidade de determinar em 

que nível o estudante está ou não ativamente engajado em sua aprendizagem. 

Segundo Parsons e Taylor (2011), o engajamento é um fenômeno cognitivo, 

considerado um construto psicológico e está diretamente relacionado à aprendizagem. O 

engajamento significa também tratar o envolvimento ativo do aluno em uma tarefa ou 

atividade de aprendizagem na escola ou em outro ambiente e diz respeito à relação que o 

estudante estabelece com as atividades que lhes são propostas em função do contexto. 

Portanto, essa relação envolve aspectos comportamentais, emocionais e cognitivos 

(ZYNGIER, 2007).  

Assim, partindo das premissas estudadas, fez-se necessário conhecer e pesquisar 

sobre o tema engajamento discente numa rede social virtual, sendo possível ousar a realização 

desta experiência oportunizando a mediação das ações discentes favorecidas pela a 

aprendizagem e a construção do conhecimento.  

Estas indagações e observações puderam tomar vulto ao longo do percurso 

profissional desta mestranda; assim tornou-se tarefa instigante entender os processos que 

fazem parte das ações, bem como a projeção dos discentes nas atividades pedagógicas que 

realizam com o uso da tecnologia. Sob esta análise, as experiências profissionais vividas por 

esta estudante puderam contribuir de maneira significativa para que esta pesquisa pudesse ser 

efetivada.  

Neste trajeto foi possível participar como coordenadora, com vínculo 

empregatício, de alguns projetos pioneiros de tecnologia educacional em escolas privadas no 

Brasil, chamados de Projeto Interação, Projeto Escola 24 Horas e Projeto Conecte Educação. 

Estas experiências, que de início estavam atreladas à chegada e ao uso dos laboratórios de 

informática, possibilitaram notar como a tecnologia trazia um diferencial na pratica dos 

alunos, sempre despertando novos e distintos interesses na maneira de lidar com o 
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conhecimento. Ademais, mediante a participação em outras experiências, era visível que os 

discentes, na sua prática com a tecnologia, tornavam-se mais atentos e envolvidos com as 

atividades propostas. 

Em um tempo mais recente, foi possível participar como formadora de projetos 

vinculados ao Instituto UFC Virtual, tais como o Projeto Um Computador por Aluno (UCA)1, 

atualmente PROUCA2-(Ceará) e Projeto EDigital3. Estes projetos oportunizaram o 

entendimento acerca das vantagens do uso do laptop e da Internet na prática escolar, 

constituindo um alicerce importante e trazendo um diferencial no envolvimento dos discentes 

ao usarem este subsídio na escola. 

Também é digno de menção a participação atual desta estudante como integrante 

do Grupo de Pesquisa de Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem 

(PROATIVA)4. Esta atuação sempre traz subsídios teóricos e reflexivos dos efeitos das 

tecnologias digitais junto aos discentes e na educação como um todo. 

Nesta caminhada, além das indagações e inquietudes, foi possível acompanhar e 

observar a evolução dos recursos da tecnologia na escola, cabendo de fato uma ponderação 

sobre como experiências diferenciadas e exitosas com a tecnologia no fazer pedagógico 

puderam acontecer e fazer a diferença. 

Compreende-se, portanto, que outras rotinas pedagógicas poderão ser construídas 

nas instituições de ensino, ou seja, ações mais próximas da realidade dos discentes que 

despertem um maior engajamento podem ser executadas. Sob este paradigma, o uso das redes 

sociais virtuais e outras tecnologias podem ser vistas como espaço de aprendizagem. 

Neste sentido, fica visível que o uso da tecnologia em ações mais sistêmicas são 

melhores de serem exercitadas. A tecnologia ainda é vista como um apêndice das ações 

pedagógicas gerais na escola e se faz necessário uma mudança mais consistente e abrangente. 

Silva (2012) assevera que na sala de aula ainda prevalece à baixa participação dos alunos e a 

há uma insistência nas atividades solitárias.  

                                                           
1 O Projeto UCA teve como objetivo a inclusão digital dos alunos de 300 escolas públicas do país, e oportunizou o 
uso das tecnologias digitais a partir da inserção de laptops educacionais nas salas de aula. Esta ação do governo 
brasileiro entre os anos de 2010 a 2013 foi inspirada na proposta de distribuição de laptops para crianças pela 
Organização One Laptop per Children (OLPC), dirigida por Nicolas Negroponte.  
2 O PROUCA tem por objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de 
ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de 
computadores portáteis denominados laptops educacionais.  
3 O Projeto EDigital é uma parceria entre a escola, um grupo de empresas da Endesa Brasil e o grupo de pesquisa 
Proativa pertencente ao Instituto UFC Virtual, formando e acompanhando professores e alunos na realização de 
projetos com o tema sustentabilidade. 
4 Disponível em: www.proativa.virtua.ufc.br. 

http://www.proativa.virtua.ufc.br/
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Baseado nessas premissas acerca da busca de alternativas para auxiliar o processo 

de aprendizagem discente a partir do seu engajamento nas redes sociais virtuais, percebe-se a 

possibilidade de trilhar estratégias de utilização dessas redes pelos alunos, vinculadas, neste 

caso, as suas atividades de monitoria na escola.  

Uma vez que os jovens hoje fazem uso constante dessas tecnologias de variadas 

maneiras fora do ambiente escolar, portanto, não faz sentido que não sejam utilizadas na 

escola.  

Ter um entendimento acadêmico de como será a utilização dessas redes pelos 

alunos, tornou-se uma experiência instigante. Desta forma fica apresentada a seguinte 

prerrogativa para esta dissertação: como se processa o engajamento discente em uma 

experiência de aprendizagem com apoio de redes sociais virtuais desenvolvida no 

contexto escolar? 

Esta pesquisa objetiva principalmente analisar o engajamento dos alunos do 

Ensino Fundamental de uma escola municipal cearense em uma atividade pedagógica 

com o apoio de redes sociais virtuais.  

Como base nesta questão, foram delineados os objetivos específicos desta 

investigação:  

a) verificar se houve engajamento comportamental e cognitivo no uso de redes 

sociais; 

b) identificar de que forma o engajamento comportamental pode ser medido em 

uma rede social; e 

c) analisar como o engajamento cognitivo se apresenta a partir do uso de redes 

sociais numa atividade pedagógica. 

 

Assim, na sequência deste escrito alguns conceitos serão dissertados, discutidos e 

estruturados, apresentados em cinco capítulos. O primeiro capítulo está composto da 

introdução.  

O segundo capítulo apresenta um breve histórico sobre as redes de comunicação, 

seus conceitos, características, alcance teórico e implicações práticas para o que se quis 

estudar. Traz uma discussão especifica sobre redes sociais, suas nuances, componentes e os 

estudos de pesquisas realizadas neste campo.  

No terceiro capítulo, estão postulados os conceitos e apontamentos de forma a 

elucidar o tema engajamento, sendo apresentada discussão teórica sobre tal proposição no 
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detalhamento de seus pressupostos teóricos e sua abordagem. Além disso, são apresentadas 

pesquisas sobre o engajamento discente. 

Na etapa seguinte, mais precisamente no quarto capítulo, estão delineados os 

percursos metodológicos adotados para o processo de pesquisa, apresentado numa abordagem 

sistêmica juntamente com as técnicas de coleta de dados utilizadas. Neste trecho será visto e 

descrito o projeto de intervenção da investigação e suas nuances, sujeitos da investigação, 

etapas e abordagem dos procedimentos de análise de todos os dados coletados. 

No quinto capítulo está apresentada a sistematização dos resultados da pesquisa, 

disponíveis com sua divisão em caracterizações, categorias, análises e averiguações.  

Por fim, as considerações finais no enfoque dos resultados encontrados com 

possíveis respostas aos objetivos da pesquisa, sua questão central e indagações primeiras, 

assim como as limitações e ressalvas relativas à investigação, tendo em vista ainda a 

perspectiva de estudos futuros. 
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2 SOBRE AS REDES DE COMUNICAÇÃO 

 

Redes estão em todo lugar. Falamos de redes celulares, de redes neurais artificiais, 

de redes sociais, de redes organizacionais, de sociedade-rede, de empresa-rede, de marketing, 

de trabalho em rede, de rede de redes (COSTA; JUNQUEIRA, 2003). 

É uma metáfora usada para os tempos atuais, atrelada ao fenômeno da internet. 

Costa e Ferreira (2012) postulam em seus escritos que, se antes na sociedade industrial os 

processos de trabalho eram bem representados pela metáfora da máquina (ou do mecanismo), 

agora o desenho da rede passa a ocupar lugar preponderante no imaginário da sociedade atual. 

Nesta linha de raciocínio, a convergência da informática com as telecomunicações 

dá origem ao que vem sendo chamado de sociedade da informação ou informacional, visto 

que vivemos uma nova conjuntura espaço-temporal, marcada pelas tecnologias digitais e 

telemáticas (CASTELLS, 1999).  

Há muitas ferramentas tecnológicas disponíveis e com estas uma conjugação 

grande e rápida de mudança, o que faz necessário pensar sobre a usabilidade pedagógica das 

mesmas. As redes assumem papel preponderante no que diz respeito à divulgação do 

conhecimento e aos modos de subjetivação e individuação do sujeito. Os meios e o acesso 

existem e possibilitam que a interatividade aconteça, fazendo com que informação esteja 

disponível. Assim são permeadas as redes digitais.  

Na sequência, através de um breve histórico, serão postulados alguns aspectos 

relevantes para o entendimento sobre as redes. Estes espaços interativos, atuais e atuantes que 

farão parte da pesquisa. 

 

2.1 Breve histórico sobre as redes 

 

Para que haja uma discussão mais embasada acerca do assunto redes de 

comunicação é necessário trazer algumas definições de estudiosos do tema e enfocar também 

um breve histórico sobre do conceito de redes de comunicação até chegar à temática das redes 

sociais virtuais.  

A Internet se apresenta historicamente como um espaço privilegiado para a 

interação em rede. Os meios e a evolução das redes a partir do Século XX estão diretamente 

ligados à construção destes espaços de comunicação e troca de informações, não mais 

pertencentes a poucos. Souza (2003) menciona em seu escrito que redes são sistemas 

organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e 
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participativa, em torno de causas afins; afirma que a palavra rede é bem antiga e vem do latim 

rete. O autor afirma que redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos na 

troca e na comunhão de conteúdos pertinentes ao pensamento e ações de comunicação. 

O estudo da sociedade a partir do conceito de rede representa um dos focos de 

mudança que permeia a ciência durante todo o século XX (RECUERO 2009). Assim o estudo 

sobre redes não é tão recente.  

Uma das primeiras pesquisas sobre redes foi desenvolvida em 1967, pelo 

professor Stanley Milgram, cuja tese ficou conhecida como “mundo pequeno” ou “teoria dos 

seis degraus”. Este professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, realizou uma 

experiência que se tornou referência no estudo das redes sociais, abrindo campo para a 

disseminação de novas disciplinas, como a teoria dos grafos na matemática e a análise de 

redes sociais nas ciências sociais (COSTA; JUNQUEIRA, 2003). 

Assim, em se tratando de um breve histórico sobre redes, a tese de Milgram 

tornou-se um exemplo clássico de notoriedade sobre este assunto e faz-se necessária breve 

menção descritiva sobre esta tese para buscar um conhecimento de como surgiram as 

pesquisas sobre este tema. Na visão de Tomael, Alcará e Di Chiara (2005, p. 95), que 

descrevem: 

O professor Stanley Milgram, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 
1967, defendeu a tese segundo a qual estamos distantes de qualquer outra pessoa do 
mundo, a seis graus, isto é, seis pessoas nos separam de qualquer outra pessoa. Essa 
tese ficou conhecida como “mundo pequeno” e “teoria dos seis degraus”. Para 
chegar a esse número, o professor enviou cartas a 160 moradores de Boston e 
Omaha (Nebraska-EUA), escolhidas aleatoriamente, instruindo-as para que 
reenviassem a carta recebida a uma pessoa-alvo – um morador de Sharon, 
Massachussets, que trabalhava em Boston –, por meio de contatos que já tinham 
amigos, conhecidos que pudessem ajudar na entrega da carta, cada pessoa pela qual 
a carta passasse deveria escrever seu nome no envelope, assim foi possível 
monitorar seu percurso. Milgram identificou que o número médio de intermediários, 
do primeiro contato até a pessoa alvo, foi de seis pessoas. 

 

Sob esta medida, esta autora assevera que a existência das redes globais depende 

também dos esforços individuais e que a rede só existirá de forma viva e dinamizada se 

houver indivíduos dispostos a se comunicarem. A rede é formada por participantes e com 

alguns laços estabelecidos de modo aleatório ou não, entre alguns nós, a rede se transforma 

num mundo pequeno.  

A principal contribuição do pesquisador Milgram na construção da sua tese foi 

chamar a atenção para o quanto estamos conectados (entrelaçados). O fenômeno revelado pela 

pesquisa passou a ser conhecido pelo conceito de mundo pequeno (small-world). Este estudo 
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foi um dos primeiros e seguramente um dos mais importantes estudos quantitativos de 

estrutura de redes sociais, compondo o histórico sobre este tema (FERREIRA, 2011). 

A trajetória histórica sobre as redes não está relacionada somente ao conceito de 

redes sociais. Estas são apenas uma das vertentes possíveis de rede. O tema redes tem 

conteúdo vasto e está presente em diversos campos de estudo (SANTAELLA, 2013). 

Na continuidade das leituras sobre este histórico, é importante ressaltar que houve 

uma gama de estudiosos tentando construir inferências sobre a metáfora da rede. Licoppe e 

Smoreda (2005) nos informam que, desde os trabalhos empíricos seminais sobre redes que 

surgiram nos anos 1970, a análise estrutural das redes de comunicação entrou na agenda das 

pesquisas e investigações sociológicas relevantes.  

Nos dias mais atuais, a informação é primordial para o entendimento do fenômeno 

rede. Os modelos de comunicação em rede passaram por mudanças significativas que 

interferem diretamente nos moldes de como acontece esta comunicação.  

Santaella (2010, p. 58) faz um breve passeio nos seus escritos focalizando a 

evolução destes moldes de comunicação e pontua sobre três modalidades “Redes 1.0: 

coordenação em tempo real entre usuários (ICQ, MSN); Redes 2.0: entretenimento, contatos 

profissionais, marketing social (Orkut, MySpace); Redes3.0: Aplicativos e Mobilidade 

(Facebook, Twitter)”. 

Assim, descreve a autora que esta evolução se caracteriza pela transformação 

gradual das redes monomodais 1.0 para redes monomodais múltiplas 2.0, até as redes 

multimodais 3.0. As redes 2.0 foram pioneiras ao reunir na mesma interface todas as 

possibilidades de comunicação disponíveis. Santaella (2010) pondera que as características de 

cada mídia não invalidam a outra, que há um entrelaçamento de todas, e que isso é um traço 

evidente do ciberespaço de hoje.  

A evolução dessas mídias e a modernização da comunicação trouxeram uma 

perspectiva que aponta para o estudo da cibercultura, surgida na metade dos anos 70. Não há 

como fazer um breve histórico que aborde o tema redes sem mencionar este conceito. Fazer 

esta breve relação é importante para elucidar o surgimento das redes de comunicação e redes 

sociais. Nesta medida, a cibercultura é vista como berço da explosão das redes. Segundo 

Lemos (2008, p.137) 

A concepção de cibercultura teve sua origem na década de 50, com o advento da 
informática e cibernética, aos anos 70 com os microcomputadores, tendo se 
consolidado nos anos 80 e 90 com surgimento da informática e popularização da 
internet. O ciberespaço funciona como uma máquina de compartilhamento. A 
revolução das redes telemáticas tem a mesma dimensão da revolução da imprensa. 
Esta revolução vai afetar o conhecimento e o modo de transmitir, estocar e produzir 
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informações, complexificando as trocas comunicativas. No entanto a ideia de redes 
não é nova e deve muito ao trabalho de Saint Simon no século XIX. Hoje, rede 
significa uma estrutura ligada a conceitos de interatividade e simultaneidade. 

 

Este autor afirma em seus escritos que a cibercultura surge com os impactos 

socioculturais da microinformática, podendo ser compreendida como a cultura estruturada 

pelas tecnologias digitais. As redes se situam neste contexto, associados ao ciberespaço visto 

como um “ambiente de circulação de discussões pluralistas, reforçando competências 

diferenciadas e aproveitando o caldo de conhecimento que é gerado dos laços comunitários, 

podendo potencializar a troca de competências, gerando a coletivização dos saberes”; é o 

ambiente que “não tem controle centralizado, multiplicando-se de forma anárquica e extensa, 

desordenadamente, a partir de conexões múltiplas e diferenciadas, permitindo agregações 

ordinárias, ponto a ponto, formando comunidades ordinárias.” (LEMOS, 2008, p. 145). 

Castells (1999) atribuiu à noção de rede como um conjunto de nós 

interconectados. Este teórico fala da revolução tecnológica, que deu origem ao 

informacionalismo, tornando-se assim a base material desta nova sociedade, na qual os 

valores da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos. Segundo o 

autor, no informacionalismo as tecnologias assumem um papel de destaque em todos os 

segmentos sociais, permitindo o entendimento da nova estrutura social – sociedade em rede – 

e consequentemente, de uma nova economia, na qual a tecnologia da informação é 

considerada uma ferramenta indispensável na manipulação da informação e construção do 

conhecimento pelos indivíduos, pois “a geração, processamento e transmissão de informação 

torna-se a principal fonte de produtividade e poder.” (CASTELLS, 1999, p. 21). 

Recuero (2009) atesta que estudar redes, portanto, é entender os padrões de 

conexões expressos no ciberespaço. O ciberespaço é um espaço relacional, de troca, onde são 

utilizados muitos recursos, bate-papos, trocas de arquivos, fotos, músicas, pensamentos, 

comentários, dentre outros, denotando assim que há um fenômeno que vai além do técnico, 

isto é, trata-se um acontecimento social, chamada também por Lemos (2008) de redes das 

redes; são uma metáfora estrutural para compreender os elementos dinâmicos que compõem 

os grupos sociais. 

Também dentro da grande rede que é a Internet, encontramos as redes sociais 

virtuais, plataformas específicas para facilitar e mesmo encorajar a participação dos usuários, 

por meio de interfaces dialogáveis e intuitivas que servem para aproximar e relacionar 

pessoas, fatos e conceitos. Conforme Recuero (2009, p. 30), 
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as conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, 
são formados através da interação social entre os atores. De certo modo, são as 
conexões o principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera 
as estruturas desses grupos. 

 

As redes sociais representam assim a evolução nas formas relacionais construídas 

e dimensionadas para a comunicação, traçam a sociabilidade permitida pelas conexões 

tecendo uma teia de conteúdos e de conhecimentos. De acordo com Marteleto (2001, p. 72) 

“estes espaços de redes representam um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e 

recursos em torno de valores e interesses compartilhados”. 

A autora ressalta ainda que, somente nas últimas décadas, o trabalho em redes de 

conexões passou a ser percebido como um instrumento organizacional, apesar do 

envolvimento das pessoas em redes existir desde a história da humanidade.  

Na continuidade do próximo item, serão vistos e discutidos alguns conceitos e 

aportes teóricos sobre as redes sociais, atribuindo uma correlação ao projeto dissertativo aqui 

apresentado. 

 

2.2 Redes sociais: conceito, características e alcance teórico 

 

O tema redes sociais de forma geral está comumente atrelado aos aspectos da 

sociabilidade, no entanto sua definição vai mais além, o que torna importante e conveniente 

que sejam elucidados os conceitos teóricos sobre as redes sociais, bem como a forma como 

este tema será associado neste projeto. 

O conceito de rede não está relacionado somente às redes sociais. Estas são 

apenas uma das vertentes possíveis de rede. Santaella (2013, p. 13) acentua que o tema das 

redes faz parte de todos os campos do saber humano, sendo assim onipresente. Atesta que o 

conceito de rede está atrelado às mais variadas ciências e que o estudo e a bibliografia sobre o 

assunto é tão vasto que, por mais exaustivo que levantamento sobre a definição de rede possa 

ser, este será incompleto e parcial, isto é, o tema deve ser recortado pelo ponto de vista de 

quem o faz e de quem o define. Portanto trata-se de uma conceituação vasta e abrangente. 

Sob esta análise, um dos pontos deste recorte atesta que nas arquiteturas sociais 

cada indivíduo tem sua função e identidade cultural e cada relação com outros indivíduos vai 

formando um todo que representa a rede. De acordo com a temática da organização da rede é 

possível a formação de configurações diferenciadas e mutantes.  
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Estes espaços são ambientes virtuais nos quais sujeitos se relacionam instituindo 

uma forma de sociabilidade que está ligada à própria formulação e circulação do 

conhecimento (DIAS; COUTO, 2011). 

As redes não constituem um fim em si mesmas, mas sim um meio, um veículo 

para analisar uma estrutura, uma ação e, no caso desta dissertação, foi analisada para o uso de 

uma ação pedagógica. 

Partindo deste entendimento, buscou-se lançar um olhar sobre estas redes virtuais 

e suas possíveis contribuições para a prática pedagógica, focada nesta pesquisa de mestrado 

principalmente na experiência discente, visando entendimento de como surgirão as estratégias 

de engajamento pelos mesmos no uso de redes sociais atreladas a esta prática. 

Dentre as principais matérias primas das redes encontramos a circulação de 

informação, a produção e troca de conteúdos, a autoria, a não hierarquização dos pares e o 

protagonismo; estes pontos representam muito bem a estruturação desta arquitetura digital. As 

redes são a essência da era da informação. 

A rede é uma estrutura não linear, descentralizada, auto-organizável, flexível, 

dinâmica, sem limites definidos e se estabelece por relações horizontais de cooperação. Costa 

e Junqueira (2003, p. 73) atestam que a rede “é uma forma de organização caracterizada 

fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de inter-relacionar os 

elementos sem hierarquia”. 

Pesquisar sobre como alguns destes pontos podem aparecer elucidados numa 

atividade pedagógica foi tarefa desta pesquisa. Valente e Mattar (2007, p. 67) retratam o 

panorama das pesquisas sobre a tecnologia na educação como sendo: 

O ambiente da educação tem passado por mudanças radicais nas últimas décadas 
[...]. O cenário tem se tornado cada vez mais imprevisível, principalmente por causa 
das novas tecnologias que tem possibilitado formatos de educação antes 
inimagináveis, especialmente com a Internet e, mais recentemente alguns recursos 
que congregam ferramentas disruptivas.  

 

Um dos pontos elucidados no estudo sobre as redes sociais está relacionado à 

premissa vista pelos estudiosos, “os atores sociais, que utilizam essas redes, é que constituem 

essas redes de fato” (RECUERO, 2009, p. 103). Assim, sobre este ponto de vista, estarão os 

discentes que foram vistos como atores, protagonistas de seu possível engajamento. 

As redes sociais se caracterizam pela não linearidade; não comporta centro porque 

cada membro conectado pode vir a ser o centro, dependendo do ponto de vista e dependendo 

do ponto de partida da comunicação. Numa atividade pedagógica, por exemplo, mesmo o 

professor só pode pretender ser centro da rede por meio de um esforço de raciocínio, uma 
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intervenção, uma vez que nem este possui condições de saber o tamanho da rede que "tem" e 

nem terá o controle do que será produzido. No máximo, pode-se dizer que existem muitos 

centros numa rede social, porém, centro é uma característica na rede que oscila; se há muitos 

centros e não um único, então não pode haver qualquer centralidade: “Redes são sistemas 

descentrados por definição” (COSTA; JUNQUEIRA, 2003, p. 26). 

Costa e Ferreira (2012) asseveram que as redes são descentradas, plásticas, 

abertas, não lineares, aleatórias e interpenetradas igualmente por outros muitos sistemas-rede. 

A essa última característica das redes se atribui o nome de multidimensionalidade, 

significando que em rede se alcança muitas dimensões simultaneamente. 

Baseado nessas características inerentes das redes sociais, dentre outras existentes, 

há duas que chamam atenção para este estudo por serem vistas como primordiais. Trata-se da 

circulação da informação e a não hierarquização. Neste sentido, levantam-se alguns aspectos 

relevantes para observar, pesquisar e entender, trazendo embasamento relevante sobre porque 

será importante analisar o engajamento discente numa atividade em rede. 

À primeira vista, está a circulação da informação e esta acontece de forma não 

linear (ou seja, aleatória, não controlada). Associando com o que se quer pesquisar, pode-se 

alcançar a capacidade de produção num processo circular de aprendizagem crescente, que 

pode levar como consequência a reorganização dos próprios elementos do que se quer 

aprender ou entender. No caso deste projeto, trata-se de quais estratégias que surgirão para o 

entendimento pelos alunos no tratamento de uma atividade pedagógica em um ambiente com 

estas características. Ter esta perspectiva de aprendizagem tornou-se um desafio ao 

entendimento.  

A segunda característica de redes sociais é a sua diferenciação em relação à 

hierarquia. A não hierarquia pode ser exatamente representada pela arquitetura da rede. De 

certa forma uma rede pode operar sem hierarquia e esta parece ser uma das mais importantes 

propriedades distintivas da mesma. Um conjunto de nós e linhas organizadas de forma não 

hierárquica. Esse é um aspecto decisivo quando consideramos a rede como um padrão de 

operação de caráter emancipatório (COSTA; JUNQUEIRA, 2003, p. 17). De acordo com a 

temática da organização da rede, é possível a formação de configurações diferenciadas e 

mutantes.  

Segundo Marteleto (2001, p. 72) redes sociais representam “um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”. 



29 

Na próxima seção serão apresentadas algumas experiências de pesquisas sobre o 

uso de redes sociais na educação. 

 

2.3 Pesquisas sobre redes sociais na Educação 

 

Nesta seção estão apresentadas e discutidas algumas experiências pedagógicas na 

perspectiva do uso de redes sociais em contexto pedagógico. São retratadas algumas pesquisas 

e investigações ocorridas neste campo. Esta discussão busca compreender elementos que 

possam estabelecer relações para o entendimento do trabalho desenvolvido na dissertação.  

Com bilhões de usuários, as redes sociais têm muito alcance. Vinculado a essa 

expansão, o Facebook especialmente, vem paulatinamente ganhando espaço como um vasto 

campo de pesquisa, principalmente nas Ciências Sociais. Segundo Wilson, Gosling e Graham 

(2013), esse interesse se reflete em um número exponencialmente crescente de publicações 

acadêmicas nessas áreas do conhecimento.  

De acordo com Viana (2010, p. 64), a chamada pedagogia das mídias inclui todos 

os temas referentes à importância pedagógica da educação para as redes e mídias. Assim, é 

importante compreender o potencial e as contribuições que a cultura colaborativa e 

participativa das redes sociais podem trazer para a aprendizagem. 

Ferreira (2011) estruturou uma experiência de pesquisa na qual foi discutida a 

integração do Facebook numa disciplina presencial de curso de pós-graduação sobre o 

movimento dos Recursos Educacionais Abertos. Para compreender a experiência, foram 

analisadas as postagens compartilhadas durante o semestre, os diálogos conduzidos em grupos 

focais presenciais e as anotações da docente. A pesquisa foi ministrada com um grupo de 14 

alunos ao longo de 15 sessões presenciais de 3 horas cada. O uso da funcionalidade no grupo 

do Facebook foi inicialmente introduzido na disciplina como meio de apoio administrativo, 

visando basicamente substituir a utilização de e-mails e a distribuição de impressos em sala de 

aula. Porém, ao longo do semestre, a rede foi sendo coletiva e gradualmente ressignificada 

para outras ações em grupo e transformou-se de simples quadro de notícias em um ponto 

aglutinador das atividades e conteúdos. Da mesma forma, atestou que a rede pode servir ao 

estreitamento de laços sociais, compartilhamento de informações e conhecimentos, além de 

situar-se como lócus de discussões acadêmicas que se propõem a ser consistentes com o nível 

de exigências de uma pós-graduação stricto sensu.  

Nesta medida, enquanto o uso de plataformas de redes sociais se difunde nas mais 

variadas áreas de atividade humana e com os mais diferentes propósitos, a pesquisa científica 
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avança focalizando questões relativas à subjetividade, interações sociais, privacidade online, 

dentre outras (ANDERSON et al., 2012).  

Juliani et al. (2012) relata em seu estudo que a rede social Facebook foi analisada 

a partir de diversos aspectos com o intuito de suportar as atividades educacionais em uma 

instituição de ensino superior na disciplina de Tecnologia da Informação. No estudo, houve 

uma definição dos papéis e responsabilidades de cada membro envolvido. Eles trocavam 

links, postagens e comentavam sobre os temas propostos na disciplina. Os resultados acerca 

do uso do Facebook como ferramenta de ensino e aprendizagem promoveram envolvimento 

dos alunos com os assuntos abordados e discutidos na disciplina. 

No entanto, uma das limitações foi que as ações discentes poderiam ter sido 

favorecidas com a utilização dos recursos colaborativos presentes nessa rede. Ressalta-se 

ainda que esse estudo abordou os conteúdos da disciplina de forma mecânica.  

No intuito de buscar maior entendimento acerca das ações acadêmicas neste 

campo de atuação, Viana (2010) atesta em seu trabalho, de cunho puramente teórico sobre as 

pesquisas com redes sociais, que a investigação deve estar inserida num contexto mais amplo, 

visando conteúdos e funções, suas formas de utilização na educação e seus impactos 

individuais e sociais.  

O autor aponta que o contexto da pesquisa com redes sociais deve ser explorado 

sob dois aspectos: a) a educação para as redes: um tipo de utilização pedagógica das redes 

dirigida ao ensino do uso crítico-reflexivo de todas as tecnologias, não tão somente das redes 

sociais. Na medida em que são importantes para a socialização humana como fonte de 

informação, entretenimento e organização do dia a dia, também passam a ser tema relevante 

para educação; b) a didática das redes: deve suprir as funções e efeitos dos processos de 

ensino e aprendizagem. Os meios tecnológicos são ferramentas para alcançar os objetivos 

específicos das matérias, leia-se disciplinas. Trata-se aqui da educação pelas mídias, isto é, 

processo educacional que se realiza por esta utilização. 

Fica explícito na visão deste autor que o foco de qualquer entendimento para uso 

das redes sociais de cunho educacional, ou mesmo de qualquer outro molde de recurso em 

tecnologia, deve estar pautado no planejamento e no objetivo pedagógico que se quer 

alcançar.  

Santaella (2013) descreve em um de seus livros a pesquisa realizada na 

Universidade de Buenos Aires, em 2009, intitulada: “Projeto Facebook, sistemas operacionais 

sociais e ambientes de aprendizagem abertos” (tradução nossa), cuja proposta tinha bem claro 
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o propósito inicial de explorar as possibilidades de algumas das ferramentas de rede social nos 

processos de aprendizagem interativa. 

[...] não se trata de simplesmente ensinar a usar as ferramentas (aliás, os alunos 
costumam dominar esse uso muito mais aprimoradamente do que qualquer 
professor!), mas sim, desenvolver uma atitude para trabalhar com elas, construir 
uma capacidade criativa e não apenas um conhecimento técnico, em suma, tirar 
proveito da brecha participativa, em uma comunidade de práticas, que as redes 
sociais ensejam e, com isso, estimular os educandos, com a devida orientação, a 
explorar fontes de informação por conta própria e compartilhá-las (SANTAELLA, 
2013, p. 326, tradução nossa). 

 

Segundo a autora isso significou buscar novos modos de criar e distribuir 

conhecimento dentro dos processos inaugurados pelas redes, querendo dizer trocas e 

transações no lugar de transmissões; interações em lugar de emissões, numa reengenharia 

radical do espaço áulico que encoraja a aprendizagem socialmente aberta. O que foi 

importante observar no processo de investigação desta pesquisa se refere ao entendimento das 

tarefas redimensionadas de cada participante, professor e aluno. O tema de aprendizagem 

pode ser qualquer um, o que importa é a maneira como essa aprendizagem se dá.  

Nota-se na leitura desta experiência a oferta de uma renovação na prática docente. 

Na nova dinâmica implicada pelas redes, o papel do professor e também o dos alunos foram 

repensados. Todos, professores e alunos, entraram na mesma trilha de participação, 

colaboração, compartilhamento e de conversações abertas, mas com distribuição clara de 

papéis e de tarefas. Uma estratégia necessária, segundo a autora, para evitar a dispersão que é 

típica do Facebook.  

Outro projeto, chamado Griffith University, foi realizado em três cursos da 

faculdade de Saúde, envolvendo os cursos de graduação e pós-graduação. Adaime et al. 

(2010) contaram com a participação de 67 alunos de uma turma, 143 de outra turma da 

graduação e mais 32 alunos da pós-graduação.  

Todos os conteúdos e materiais da disciplina foram colocados nas páginas criadas 

para cada turma. Os alunos foram informados de que os materiais seriam postados nas páginas 

do Facebook e que poderiam utilizá-las como recurso de aprendizagem. As páginas poderiam 

ser utilizadas como plataformas para fornecer informações relevantes aos cursos e dar 

oportunidade para que interconexões entre alunos ocorressem.  

De maneira geral, as pesquisas lidas e analisadas para desenvolvimento desta 

dissertação remetem a uma perspectiva de entendimento nas quais o uso das redes sociais em 

cunho pedagógico pode levar ao engajamento discente, baseado em sua maioria num 
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planejamento de ações seguindo uma diretriz na articulação das atividades propostas, ou seja, 

na facilidade de interação aos participantes envolvidos.  

Em se tratando da possível relação com o objeto de estudo a que esta investigação 

se propôs e partindo da avaliação das experiências de pesquisas até aqui mencionadas, foi 

possível entender que a troca de conteúdos e informações é um ponto forte na prática 

pedagógica nas redes sociais.  

Os pesquisadores asseveram que transferir a maneira como o Facebook é 

comumente usado para fins de aprendizagem pode intensificar o engajamento e a integração 

dos alunos no processo de aprendizagem. Assim, faz-se entender que os educadores podem se 

beneficiar quando reconhecem o valor inerente de amalgamar o que há de melhor nas 

experiências de aprendizagem tradicional com aquelas que são fortalecidas pelas tecnologias 

emergentes.  

Neste sentido, Santaella (2013) aprofunda o engajamento dos estudantes em 

atividades que se realizam em sintonia com as filosofias e objetivos de aprendizagem dos 

educandos. O desafio é encontrar modos de integrar essas tecnologias no desenho curricular. 

Enfim, a investigação contínua do uso do Facebook nas universidades pode promover novos 

insights sobre questões que esse uso apresenta. 

Por meio das experiências lidas e mencionadas no estudo apresentado, foi possível 

entender que o tema e o recurso utilizado para o engajamento e a possível aprendizagem 

podem ser qualquer um, o que importa é a maneira como essas duas ações se dão e como será 

planejada na escola.  

Foi importante perceber e averiguar na busca das pesquisas desta área como se 

deu o envolvimento discente na aplicação de atividades pedagógicas atrelados a uma rede 

social, neste caso, com características atípicas das atividades ditas tradicionais. 

Assim, ficou visível que estes aspectos lidos e estudados fizeram parte da 

estrutura do que se quis atingir e pesquisar, posto que foi relevante o entendimento que a 

maioria dos estudos encontrados na literatura estão voltados para a área de ensino superior. 

Desta forma, averiguar o uso pedagógico no espaço de rede no segmento do Ensino 

Fundamental trouxe um caráter inédito a esta pesquisa aqui dissertada. 

Pretendeu-se desse modo que a pesquisa desenhada e realizada por esta estudante 

de mestrado fosse pautada por uma definição previa do que se queria alcançar, por meio 

principalmente de um plano de ação cauteloso na escolha da metodologia de trabalho para o 

Ensino Fundamental, entendendo de fato o caráter inédito neste segmento de estudo. 
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Omena e Jorge (2015) avaliaram em seus estudos que a utilização da rede social 

Facebook entre jovens do Ensino Médio e em idade universitária é significativa e assim 

afirmam que fica visível o seu potencial didático-pedagógico, ressaltando que este potencial 

vem sendo descoberto pelos docentes. 

Estes autores atestam que numa revisão acadêmica sistemática publicada realizada 

em 2015 foram encontradas a publicação de 270 artigos em periódicos e anais de eventos 

sobre o Facebook no campo das ciências sociais e humanas no idioma português para estes 

dois segmentos entre 2011 e 2014. Nesta revisão sistemática estes estudiosos não fazem 

alusão a nenhuma pesquisa para o Ensino Fundamental. 

Na experiência desta investigação foi importante buscar outra forma de agenciar 

as atividades pedagógicas e o caminho de uso das redes sociais, de forma que este pudesse 

elucidar e trazer um engajamento diferenciado no que cerniu ao aspecto da instrução em si e 

na forma mais cooperativa de buscar o engajamento e a aprendizagem no Ensino 

Fundamental.  

Delaunay (2009) chama a atenção para um aspecto importante sobre a perspectiva 

de trazer mudanças pedagógicas para a prática escolar. O autor atesta que existem 

divergências pedagógicas que acarretam a difícil integração pela escola e pela educação das 

novas condições de acesso à informação e dos saberes, sendo, porém, imperiosa a necessidade 

de remediá-las.  

Na educação, a participação de alunos no universo das diversas redes é um campo 

fértil a ser explorado. Existe uma complexidade de funções dessas redes que podem ser vistos 

como canais de grande fluxo na circulação de informação, vínculos, valores e discursos 

sociais e estes canais estão se ampliando, delimitando e mesclando territórios. Segundo 

Harasin (2005, p. 19) “com o auxílio das redes, os educadores podem criar ambientes de 

aprendizagem eficazes, nos quais professores e alunos em localidades diferentes constroem 

juntos o entendimento e as competências relacionadas com um assunto comum”. 

Algumas destas pesquisas citadas trazem à tona uma discussão, ainda 

inconclusiva, acerca do uso das redes sociais no âmbito da escola. Encontram-se alguns 

resultados e possibilidades positivas do desenvolvimento de práticas para uso das redes 

sociais no âmbito pedagógico no Ensino Superior. De certa forma, pode-se estabelecer 

alguma relação com o objeto de estudo da investigação em pauta que trata do engajamento 

discente numa atividade de redes sociais no contexto escolar do Ensino Fundamental. 

Com a Internet e a evolução tecnológica podemos aprender de muitas formas e 

lugares diferentes. A sociedade como um todo é um espaço privilegiado de aprendizagem. No 
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entanto, ainda é a escola a organizadora e certificadora principal dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Ensinar e aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Segundo Morin 

(2004, p. 246), “há informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar 

hoje é mais complexo porque a sociedade também é mais complexa e também o são as 

competências necessárias”.  

Essa situação revela a necessidade de repensar os meios pelos quais os discentes e 

docentes poderão utilizar mais um artefato, que são as redes sociais, inseridas neste mar de 

mudanças, vistas e atreladas também a mais uma perspectiva para o uso das tecnologias na 

aplicação das atividades pedagógicas. 

A troca (permuta constante e contínua de informações diversas nas redes sociais) 

pode provocar mudanças estruturais na prática pedagógica e, no que cerne às interações em 

que esta troca são os conteúdos, a mudança estrutural que pode vir a acontecer será a do 

conhecimento.  

É necessário atestar e compreender outras experiências na forma de abordagem 

dos conteúdos curriculares ou integrados a estes. Quanto mais informações são trocadas com 

o ambiente que cerca e com os agentes da rede a qual se pertence, no caso o alunado, maior 

será a bagagem de conhecimento e o estoque de informação adquirido. E é nesse espectro de 

significantes que as redes sociais estão inseridas e podem facilitar o engajamento, leia-se 

aprendizagem. 

No próximo trecho, serão vistos alguns exemplos de sites de Redes Sociais que 

farão parte do escopo de opções apresentados aos discentes para que a atividade na escola 

possa ser desenvolvida. 

 

2.4 Os tipos de redes sociais 

 

Nesta seção, optou-se por mostrar os principais exemplos de sites de redes sociais 

tais como Facebook5 (ver Figura 1), o qual de acordo com o ranking feito pelo Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos do Portal EBC6 é a mais acessada no Brasil, 

ocupando assim, a primeira posição. 

 

  

                                                           
5 Disponível em: https://www.facebook.com 
6 Disponível em Portal EBC http://publicidadelegal.ebc.com.br/ppl/autenticar.do 

https://www.facebook.com/
http://publicidadelegal.ebc.com.br/ppl/autenticar.do
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Figura 1 – Tela do Facebook. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Linkedin7 que significa “conectado em” se encontra na quarta posição de acordo 

com o levantamento do Portal EBC sobre os sites de redes sociais mais acessados. A Figura 2 

mostra a tela deste site de relacionamento de cunho profissional. 

 

Figura 2 – Tela do Linkedin. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

                                                           
7 Disponível em https://br.linkedin.com 

https://br.linkedin.com/
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O Twitter8que segundo, Santaella (2010) define esta rede social como uma mídia 

particular que apresenta características únicas. Trata-se de uma rede social com características 

de micro blogging (ver Figura 3). 

 

Figura 3 – Tela do Twitter 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Google Plus9 integra serviços sociais (como o Google Profiles) e introduz 

novos serviços identificados como Circles (permite aos usuários organizar contatos em 

grupos); Hangouts que são transmissões de vídeo via Youtube com um máximo de 10 pessoas 

participando e Sparks que permite que usuário possa identificar tópicos que podem estar 

interessados em compartilhar com os outros (ver Figura 4). 

 

Figura 4 – Tela do Google Plus. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

                                                           
8Disponível em https://twitter.com 
9 Disponível em https://plus.google.com 

https://twitter.com/
https://plus.google.com/
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Recuero (2009) chama atenção para os sites de redes sociais, que são os espaços 

utilizados para a expressão das redes sociais na Internet. Portanto, os sites amplificam a 

expressão da rede social e a conectividade dos grupos sociais neles envolvidos. 

Nesta seção foram citados alguns dos tipos de redes sociais e algumas de suas 

especificidades técnicas; estas redes foram apresentadas aos alunos, por meio de aplicação de 

questionário, para que fosse feito uma verificação sobre qual destas redes sociais os discentes 

acreditariam ser de melhor utilização para que as atividades pedagógicas pudessem ser 

desenvolvidas. 

No próximo capítulo, será feito uma discussão de cunho bibliográfico acerca do 

conceito de engajamento, visando à possibilidade do entendimento e uma relação com o que 

foi pesquisado em campo. 
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3 O ENGAJAMENTO DISCENTE 

 

A temática de engajamento discente é discutida por autores como Taylor e 

Parsons (2011), Finn e Rock (1997) e Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004). Esses autores 

utilizam esta terminologia para representar o comprometimento do indivíduo ou de um grupo 

no desenvolvimento de uma ação ou atividade. 

Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) afirmam que o conceito de engajamento 

escolar tem atraído cada vez mais atenção dos pesquisadores por representar um possível 

antídoto ao declínio da motivação existente em algumas áreas. 

O tema, muitas vezes, confunde-se com o conceito da motivação. No entanto é 

possível denotar que os dois pressupostos referem-se a processos sócios psicológicos 

distintos, mas que se relacionam de alguma forma. 

Segundo Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), o engajamento é um constructo 

amplo que se refere à intensidade e a qualidade dos comportamentos, emoções e recursos 

cognitivos com os quais uma pessoa se envolve ou que investe durante a realização de uma 

atividade”. 

Mesmo entendendo que a motivação deve ser vista como uma referência crucial 

para se chegar ao aspecto do engajamento, faz-se necessário uma diferenciação entre estas 

duas proposições. 

A motivação pode ser entendida como um processo interno associado 

necessariamente a condições psicológicas individualizadas, enquanto o engajamento denota o 

relacionamento ativo do indivíduo com a tarefa e com o contexto que a envolve.  

Há uma estreita e progressiva ligação entre motivação e engajamento: 

Motivação diz respeito a energia e direção, às razões para um comportamento, ao 
porquê nós fazemos o que fazemos. Engajamento descreve a energia em ação, a 
ligação entre pessoa e atividade (RUSSELL; AINLEY; FRYDENBERG, 2005, p. 1, 
tradução nossa)10 

 

A diferenciação e a correlação entre os dois pressupostos são necessárias. 

Rickabaugh (2012) considera que “o engajamento é a motivação em ação”, sendo a motivação 

necessária, porém não é suficiente por si só para que haja engajamento, pois alguém pode 

estar motivado e não estar ativamente engajado em uma atividade.  

                                                           
10 No original: “Motivation is about energy and direction, the reasons for behaviour, why we do what we do. 
Engagement describes energy in action, the connection between person and activity.” (RUSSELL; AINLEY; 
FRYDENBERG, 2005, p. 1) 
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Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) alertaram que a palavra esforço está presente 

tanto na definição de engajamento comportamental quanto na definição de engajamento 

cognitivo. No entanto, o esforço empregado no nível cognitivo está voltado para a 

aprendizagem e para o domínio de determinado conteúdo enquanto que o esforço empregado 

no nível comportamental diz respeito ao envolvimento do estudante com a atividade escolar 

durante o seu fazer. 

No entanto, há um consenso de que o engajamento surge da interação do sujeito 

com o contexto e que este responde às mudanças no ambiente (FINN; ROCK, 1997). Essa 

interação é a base para se esperar que alterações no contexto de ensino e nos ambientes de 

aprendizagem aconteçam nesta abordagem com suporte das redes sociais.  

As gerações atuais estão desenvolvendo novos modos de aprender, mais 

autônomos e assistemáticos, voltados para a construção de um conhecimento mais ligado a 

“experiência concreta (real ou virtual), em contraposição à transmissão bancária de 

conhecimentos pontuais abstratos, frequentemente praticadas na escola” (BELLONI, 2002, p. 

120). 

As crianças e jovens estão inseridos numa cultura digital. Essa geração cresce e 

denota grande facilidade no uso dos múltiplos recursos tecnológicos, jogos eletrônicos, 

computadores, celulares, smartphones, e, mais recentemente, os tablets. O uso contínuo 

desses recursos por parte desses jovens revela outras formas e habilidades em lidar com as 

informações recebidas.  

Nesta medida, tornou-se um desafio para aqueles que fazem a escola entenderem e 

descobrirem uma forma de se apropriar desse contexto em prol do engajamento e da 

aprendizagem dos alunos, explorando as diversas possibilidades de instrução, incluindo as 

tecnológicas disponíveis neste contexto. Também é desafio, neste caso aos pesquisadores, 

atinar e qualificar que aspectos importantes ocorrem com os discentes no manuseio destes 

recursos e, neste caso, nos termos do engajamento na adoção de uma rede social. 

Como parte deste processo dissertativo, até que se tivesse chegado ao 

aprofundamento do conceito de engajamento discente, foco importante deste trabalho, fez-se 

necessário lançar um olhar sobre como os estudantes veem a escola. Convém refletir sobre 

este prisma, visto que é importante buscar alternativas para uma pedagogia menos maçante 

para os aprendizes.  
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Nas leituras e investigações realizadas, foi visto um projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP11) com o apoio da 

Fundação Victor Civita12. Esta leitura possibilitou uma melhor compreensão acerca do 

pensamento dos estudantes sobre a escola e o ensino. O construto da pesquisa estudada não 

trata diretamente do tema engajamento estudantil, mas versa sobre a visão que o aluno tem da 

escola e localiza pontos que apontam para a falta deste em alguns processos ocorridos no 

universo escolar. Segundo Newmann (1986), é difícil definir engajamento operacionalmente, 

mas é possível saber quando este está presente e quando está faltando. 

A pesquisa do CEBRAP se concentrou num grupo muito particular: jovens de 15 

a 19 anos, oriundos de áreas de baixa renda de duas metrópoles brasileiras, que tinham 

logrado ingressar no Ensino Médio em algum momento de sua vida.  

O levantamento realizado na investigação citada aproxima-se da faixa etária que 

se quer enfocar nesta dissertação de mestrado, no caso os 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, 

segmento que antecede ao ensino médio. Portanto é interessante levar em consideração as 

conclusões do levantamento realizado. 

O estudo foi feito com 1 mil estudantes de São Paulo e de Recife e foram 

descobertas as razões que desmotivam os alunos a frequentarem as aulas. Segundo o relatório 

final, esse público foi considerado relevante por duas razões principais: trata-se de um grupo 

social que apenas recentemente começou a frequentar o Ensino Médio. Além disso, as escolas 

em que estudam costumam ser consideradas as mais problemáticas e desafiadoras do ponto de 

vista do sistema educacional brasileiro. 

O relatório conclusivo da investigação atesta que a escola não consegue mais 

atrair o jovem brasileiro, e o que prova isso são as estatísticas apresentadas. Consta da 

pesquisa que a quantidade de matrículas no ensino médio caiu de 8,7 milhões para 8,3 

milhões na última década (TORRES et al., 2013).  

O estudo revelou que os jovens não percebem utilidade no conteúdo das aulas. As 

disciplinas de língua portuguesa e matemática são consideradas as mais úteis por, 

respectivamente, 78,8% e 77,6% dos alunos. Já geografia, história, biologia e física são 

consideradas descartáveis para 36% dos entrevistados. 

A pior avaliação foi para literatura: apenas 19,1% dos jovens acham que o 

conteúdo seja útil. Os estudantes desejam atividades mais práticas e alegam que exemplos do 

cotidiano usados em sala de aula facilitariam o aprendizado. Mesmo que não considerem o 

                                                           
11 Disponível em: http://cebrap.org.br/ . 
12 Disponível em: http://www.fvc.org.br/ . 

http://cebrap.org.br/
http://www.fvc.org.br/
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conteúdo das aulas relevantes para a vida, os jovens acreditam que o certificado do ensino 

médio garante mais chances no mercado de trabalho. 

Os adolescentes ouvidos demonstraram ainda estar totalmente conectados às 

novas tecnologias. Mesmo vindos de famílias com rendas muito reduzidas (46,6% das 

famílias dos jovens entrevistados possuem uma renda inferior a R$ 1.500), 70,7% têm acesso 

à internet em casa. Mais da metade dele, isto é, 57,6% usam celulares e tablet para entrar em 

sites e redes sociais.  

No entanto, a amostragem aponta que as escolas não se apropriam dos recursos 

tecnológicos para conseguir manter os jovens em sala. Apesar de 73,8% dos entrevistados 

terem declarado que a escola onde estudam é equipada com computadores, 37,2% deles 

afirmam que nunca utilizaram o equipamento. O baixo uso de tecnologia em sala de aula, a 

dificuldade em acessar a internet e a proibição do uso de celulares estão entre os fatores que 

mais incomodam os estudantes. 

É digno de menção atinar para o propósito da averiguação que atentou investigar 

como os jovens estudantes entre 15 e 19 anos observam e classificam a escola, trazendo 

relevância sobre as percepções e atitudes destes alunos e como estas influenciam ou não na 

trajetória educacional deste jovem.  

Conforme exposto anteriormente, a investigação estatística mencionada não tratou 

diretamente sobre o engajamento discente, no entanto denota-se na maior parte do registro de 

resultados um desinteresse profundo pelos alunos para o modelo de escola que aí está. No 

entanto, entende-se que se houvessem alunos engajados nas experiências das disciplinas ou 

ainda numa possível vivência com recursos tecnológicos presentes na escola, conforme trata 

um item da pesquisa, poderiam emergir deste cenário opiniões, ações e reações 

pedagogicamente diferenciadas e positivas. Neste sentido, há um consenso entre os 

pesquisadores que o engajamento é necessário para resultados positivos na aprendizagem 

(HARRIS, 2008). 

Assim vale ressaltar que um dos itens tratados na investigação realizada pelo 

CEBRAP, dentre outros, versa sobre o uso dos recursos tecnológicos e seus artefatos. As 

narrativas apresentam uma resistência e descontentamento dos jovens em permanecer num 

ambiente sem tecnologia, classificado por este como “atrasado”. Dentro desta perspectiva, 

será interessante situar engajamento e seus aspectos (tema do projeto em pauta) para o uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação. 
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Neste caso, é necessário trazer para esta reflexão pontos relevantes das relações 

entre o engajamento estudantil, o planejamento e a condução de atividades de aprendizagem 

pela escola.  

Existe um consenso de que o engajamento surge da interação do sujeito com o 

contexto e que ele responde às mudanças no ambiente (FINN; ROCK, 1997). É importante 

refletir sobre o entendimento do que são e como são as metodologias de acessos aos 

conteúdos aplicados na sala de aula.  

Discernir sobre a forma e a abordagem de como esses conteúdos são trabalhados 

no contexto escolar podem trazer respostas mais positivas sobre como os estudantes 

assimilam o ensino. Em síntese, engajamento significa também tratar o envolvimento ativo do 

aluno em uma tarefa ou atividade de aprendizagem em classe ou em outro ambiente. 

(ZYNGIER, 2007). 

Dissertando sobre o aspecto das atividades pedagógicas postadas numa rede 

social, ponto importante desta verificação, fica visto que o entendimento do discente sobre o 

que está sendo solicitado e a forma que está sendo demandado, em termos de atividade 

pedagógica, é fator importante para a aprendizagem.  

Para Newmann (1992), as atividades escolares promovem o engajamento quando 

são significativas, conectadas ao universo dos estudantes, divertidas e quando requisitam 

esforço para sua realização, conferindo assim aos estudantes maior significação em sua 

execução e trazendo interação e colaboração. Pensar e conferir, por meio dos dados 

adquiridos na investigação, que realizar atividades numa rede social, espaço já tão usual pelos 

estudantes, pode torna-se de fato significante para os discentes. 

Nesta medida, foram elucidadas situações de estudo na rede social que levaram os 

alunos a estarem engajados nas atividades que estavam executando. Esta situação fica 

condizente ao que afirma Damiani (2008, p. 222) de que o professor (pesquisador) deve 

“tanto estimular seus estudantes a trabalhar em grupo quanto fornecer-lhes um modelo 

interativo que leve ao compartilhamento de ideias e não à intervenção autoritária e diretiva”. 

Neste caso o ambiente virtual Facebook foi propício para que este modelo interativo pudesse 

ocorrer. 

Marks (2000) constatou que as “atividades autênticas” são aquelas que os 

estudantes percebem como desafiadoras e relevantes e que têm o potencial de promover o 

engajamento dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Esta definição chamada de 

“atividade autêntica” de Marks (2000) é interessante, pois parte do ponto de vista do estudante 
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e não do ponto de vista do professor. Uma atividade é autêntica quando o aluno a percebe 

assim. É preciso que a atividade faça sentido para o discente. 

Para este trabalho, foi fundamental o entendimento de como aconteceu o processo 

de engajamento por parte de estudantes no uso de uma rede social na aplicação de algumas 

atividades pedagógicas, visando identificar principalmente quais as diferentes estratégias que 

podem emergir desta vivência. 

As pesquisas acerca do engajamento se reestruturaram ao longo das décadas, 

como atestam Reschly e Chirtenson (2012). De início, os estudos sobre o engajamento 

discente eram voltados para estudantes em situação social de risco e visavam, sobretudo, 

entender os índices do abandono escolar. Na última década, cresceu o enfoque na necessidade 

do entendimento para saber se o desinteresse pelo sistema tradicional de ensino pelos jovens 

da atualidade poderia ser minimizado pelo o uso das tecnologias (PRENSKY, 2001). 

Para este autor, os jovens da atualidade são um grupo ágil com grande capacidade 

de processar as informações e resolver problemas, que sabe se comunicar muito e que estão, 

de forma geral, inseridos, por conseguinte, em diversas redes virtuais.  

Investigações feitas por Bullenet, Morgan e Qayyum (2011), por exemplo, 

demonstraram que o uso das tecnologias por estudantes de nível superior se dá a partir de 

contextos sociais específicos bem mais complexos, nos quais a faixa etária do usuário é 

apenas um dos elementos, não o principal. White e Cornu (2011), por sua vez, desenvolveram 

denominações metafóricas com os termos conceituados de “residentes” e “visitantes” digitais 

tendo como referência o engajamento dos indivíduos em contextos digitais.  

A relação de pertencimento é a principal característica dos residentes, que mantém 

identidade definida e presença mais constante em espaços digitais, distintos dos “visitantes”, 

cuja relação com as tecnologias é mais distante, quase eventual, normalmente utilizando-as 

para fins mais específicos, ainda que possam, às vezes, serem capazes de manuseá-las, caso se 

disponham, com graus elevados de sofisticação.  

No entanto, o papel desempenhado pelo usuário, seja como residente ou visitante, 

não é estático ou fixo, podendo sofrer variação segundo suas necessidades e de acordo com os 

contextos em que se encontre interagindo.  

White e Cornu (2011) asseveram que os fatores determinantes para a inserção do 

indivíduo em um ou outro grupo serão sua motivação e os contextos culturais nos quais se 

encontram muito mais do que competências acadêmicas e habilidades técnicas no uso das 

tecnologias, portanto desassociado do fator idade cronológica. 
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O valor ou interesse por parte dos discentes no que diz respeito ao uso de alguns 

recursos tecnológicos para lazer e entretenimento não implicará necessariamente numa adesão 

e adoção certa de acontecer, quando utilizada para outro fim. Neste caso, uma rede social 

usada como artefato de aprendizagem no contexto do ensino torna-se um desafio. Este ponto 

foi revisto no andamento da investigação. 

Entretanto, é digno de menção e será demonstrado posteriormente na análise dos 

dados que houve um entendimento neste sentido, ou seja, foi verificado e visto nos 

depoimentos dos discentes a real perspectiva de engajamento, exatamente por atuar em ações 

curriculares num espaço de lazer e entretenimento. 

Assim, para que a inserção de redes sociais aconteça de forma eficaz numa 

atividade pedagógica, é importante e imprescindível que os estudantes façam uso destas redes 

de forma ativa, de modo a não tão somente atingir os objetivos de aprendizagem estipulados 

pelo pesquisador. 

Nesse sentido, foi importante que houvesse uma intervenção que visasse, além do 

planejamento, uma condução dita eficiente das atividades pedagógicas. O interventor, neste 

caso, pode assumir mais um papel: o de compartilhador de informações, o elo de interação no 

grupo e também um agente na rede. Ficou interessante, por exemplo, a escolha conjunta dos 

temas interessantes para estudo, próximos da realidade dos alunos. Neste caso conteúdos 

pertinentes ao tema central do projeto de intervenção, a sustentabilidade. 

Assim, fez-se necessário refletir e trilhar uma linha de raciocínio no que dissesse 

respeito à metodologia das atividades que foram estruturadas para serem aplicadas na 

observância do engajamento em rede social, objeto de estudo deste projeto. Este ponto será 

tratado mais à frente em outro trecho deste escrito. É importante, portanto, o entendimento de 

quais os elementos que fazem parte do processo de manutenção e estada do usuário numa rede 

social vinculada a uma atividade pedagógica, leia-se estado de engajamento, 

a observância e entendimento acerca do tempo disponível e envolvimento das 
pessoas em torno da permanência em rede é crucial, ciente que o domínio técnico 
mínimo para utilização dos recursos e estabelecimento de comunicação são 
importantes também. O modo contrário a essas experiências podem assumir um 
caráter totalmente efêmero e superficial, visto apenas como um lugar de passagem 
sem qualquer vínculo. É difícil definir engajamento operacionalmente, mas sabemos 
quando ele está presente e sabemos quando ele está faltando (NEWMANN, 1986, p. 
242). 

 

Desta forma, é possível entender que neste contexto houve o reconhecimento das 

opiniões, conceitos, diferentes escritas, produções e construções que puderam retratar a 

composição de um grupo. Assim ficou passível de compreensão que o acontecimento de uma 
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atividade pedagógica numa rede social tornou-se plausível e trouxe de fato a possibilidade 

concreta de trocas dos saberes entre os participantes discentes. 

Bzuneck, Megliato e Rufini (2013) afirma que, em síntese, engajamento significa 

o envolvimento ativo do aluno em uma tarefa ou atividade de aprendizagem, na classe ou em 

outro ambiente. Será importante entender a possibilidade de uma admissível ação 

participativa dos estudantes em um espaço de práticas interativas que são as redes sociais e 

com isso estimulá-los, com a devida orientação, a explorar fontes de informação, estudar de 

outra forma, transitar em um universo não linear e, desta forma, elucidar como será poder 

trazer esta alternativa para a execução de uma atividade pedagógica integrada ao contexto 

escolar.  

Santaella (2013, p. 40) atesta que o objetivo primordial para a aplicação de uma 

ação para aprendizagem numa rede social passa pela seguinte premissa: 

Na ecologia cognitiva das redes, com sua heterogeneidade descentralizada, que pode 
abrigar a conversação intensa, prolongada e massiva dos educandos entre si, os atos 
de aprendizagem mudam completamente. Isso não significa abandonar as 
conversações presenciais, mas sim, integrá-las em uma rede vivente que, ela mesma 
-- no uso que dela é feito pelos participantes – aprenda, adapte-se, auto desenhe-se e 
integre as conversações e interações. 

 

Entende-se que o engajamento dos discentes foi fundamental para que as 

interações pudessem ocorrer de forma satisfatória na rede social.  

Obteve-se assim neste estudo a promoção de alterações que foram vistas nas 

diversas facetas do engajamento dos estudantes e na aplicação de algumas atividades 

pedagógicas desenvolvidas com suporte de redes sociais. 

O engajamento pode ser analisado em seus aspectos comportamental, emocional e 

cognitivo, visto assim como um fenômeno multidimensional para o qual concorrem diversos 

fatores. Vale ressaltar que mais de um tipo de engajamento pode estar presente na mesma 

atividade. (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004).  

Partindo da premissa citada no parágrafo anterior, estes tipos de engajamento 

serão descritos e discutidos no próximo trecho. 

 

3.1 Tipos de engajamento 

 

Há consenso de que o engajamento é necessário para que haja resultados positivos 

na aprendizagem, ainda que seja problemático definir os limites conceituais do termo 

(HARRIS, 2008).  
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É importante, portanto, buscar trilhar uma linha lógica para a devida abordagem 

do tema. Tradicionalmente o engajamento era analisado de forma descontextualizada e 

individualista (ZYNGIER, 2007). Eram levados em consideração apenas aspectos exclusivos 

da prática da ação do aluno e professor, sem considerar algumas variáveis importantes do 

contexto. Tratava-se nas análises somente os resultados práticos acerca das atividades 

desempenhadas pelos discentes, ou seja, o processo como um todo não era revisto e nem 

atribuído como relevante. 

O engajamento é dito maleável, pois alterações no contexto implicam em 

alteração de seus níveis (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004). Já os autores 

Quintero e Porlán (2010) lembram que o conceito de engajamento está relacionado à 

predisposição do indivíduo em participar de uma atividade (CAMPELLO, 2005). 

O engajamento é um conceito que se refere à relação que o estudante estabelece 

com as atividades escolares que lhes são propostas. Essa relação é influenciada pela interação 

entre o estudante e o contexto no qual a atividade ocorre (AUSTRALIA, 2005). 

O engajamento destacou-se como foco de investigação a partir dos anos oitenta, 

inicialmente buscando responder questões relacionadas às desigualdades nos resultados 

acadêmicos das diversas populações de estudantes (HARRIS, 2008). 

No início as investigações sobre o engajamento eram vistas apenas os aspectos 

relacionados aos resultados das atividades pesquisadas. Tradicionalmente o engajamento era 

analisado de forma descontextualizada e individualista, como algo que dependia 

exclusivamente da organização das práticas dos estudantes pelos professores, sem levar em 

conta outros possíveis fatores que pudessem estar envolvidos no contexto educacional 

(ZYNGIER, 2007). Com o passar do tempo, as pesquisas foram desenvolvidas levando em 

consideração o processo e não apenas o resultado, tratando este último como mais importante 

para o entendimento de como o engajamento acontece. Claxton (2007) afirma que os estudos 

sobre este tema deslocaram seu foco das estratégias docentes para se concentrarem em como 

os estudantes aprendem melhor, passando a priorizar processos ao invés de resultados.  

Deste modo, com o estudo do conceito, foram se configurando formas mais 

abrangentes e aprofundadas acerca do assunto e surgiram assim as categorias, leiam-se tipos 

de engajamento: acadêmico, cognitivo, intelectual, institucional, emocional, afetivo, 

comportamental, social e psicológico, são apenas algumas das tipologias descrita para o 

engajamento (PARSONS; TAYLOR, 2011).  

Viter (2013) atesta que há uma linha de estudo que alguns tipos de engajamento 

são mais importantes ou indicam níveis mais altos do que outros. A autora chama atenção 
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para o fato de que algumas dessas categorizações de engajamento estão realmente organizadas 

de forma hierárquica.  

No entanto, em leituras realizadas, fica visto que alguns teóricos não diferenciam 

os diversos tipos de engajamento quanto a sua importância de maneira exposta. Consideram 

que todos podem ser igualmente importantes e complementares entre si para a aprendizagem. 

Fala-se em engajamento multidimensional, entendido como uma vertente geral que faz aporte 

a terem estes acontecendo numa mesma ação discente. 

Os pesquisadores Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), após analisarem diversos 

estudos, caracterizam o engajamento como comportamental, emocional e cognitivo. Desta 

forma, nesta investigação optou-se por utilizar esta classificação, considerada relativamente 

simples, mas que vem sendo predominantemente sendo adotadas na literatura sobre o tema. 

Estas características serão conceituadas a seguir. 

 

3.1.1 O engajamento comportamental 

 

Este tipo de engajamento discente é delimitado de forma tradicional, normalmente 

é medido por meandros de aspectos mais quantitativos, assiduidade, frequência, eficiência no 

cumprimento de atividades e notas alcançadas. 

Associado a comportamentos mais facilmente observáveis, como a participação 

efetiva do estudante nas atividades curriculares e extracurriculares propostas, o engajamento 

comportamental costuma ser tradicionalmente mensurado a partir de aspectos quantitativos, 

como frequência, eficácia e tempo despendido na realização de atividades e notas obtidas em 

testes. 

Referindo-se a aspectos comportamentais, Harris (2008) atesta que esta visão do 

engajamento por parte de alunos e professores frequentemente restringe-se à mera atuação dos 

estudantes nas tarefas. Fica visível, no entanto, que o fato de estudantes cumprirem as tarefas 

e as atividades propostas não significa que o engajamento esteja acontecendo e muito menos a 

aprendizagem. As averiguações sobre o tema desenvolvidas por esta autora revelam que 

estudantes demonstraram comportamentos aparentemente engajados e obtiveram sucesso em 

componentes acadêmicos sem de fato se sentirem ou se declararem interessados nos processos 

e nas metas de aprendizagem que lhes correspondiam. 

Essas constatações sugerem que priorizar meramente aspectos comportamentais 

observáveis e dados quantitativos para mensurar o engajamento do estudante, como 

comumente ocorre nos contextos escolares, não responderá por avaliar efetivamente seus 
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níveis de aprendizagem (PARSONS; TAYLOR, 2011), apesar da importância dessas 

referências quando inseridas dentro de contextos que também levem em conta outros 

aspectos. 

Assim torna-se imprescindível construir situações na pesquisa aqui versada que 

possibilitem fazer esta diferenciação. Espera-se que seja possível identificar as estratégias de 

engajamento utilizadas pelos alunos na rede social durante a realização de atividade 

pedagógica e que, baseado nesta identificação, possam ser vistos aspectos pertinentes ao 

processo de aprendizagem. 

Na sequência serão vistos as características e aspectos teóricos do engajamento 

cognitivo discente. 

 

3.1.2 O engajamento cognitivo 

 

O engajamento cognitivo envolve o investimento psicológico do estudante na 

aprendizagem. Este é marcado pelo esforço empreendido pelo discente para compreender o 

que é estudado e para atingir níveis mais elevados de compreensão sobre determinado tópico 

de estudo. O estudante engajado cognitivamente não se contenta em fazer o mínimo solicitado 

pela atividade ou pelo professor. Viter (2013, p. 42) explica: 

[...] representado pelo investimento pessoal, deliberado, persistente e autônomo do 
aluno em sua aprendizagem, esse tipo de engajamento mobiliza habilidades 
cognitivas mais complexas como a capacidade de analisar, comparar e avaliar, 
utilizadas com o objetivo de aumentar a própria compreensão, resolver problemas 
complexos e construir novos conhecimentos. 

 

Viter (2013) aponta ainda que o engajamento cognitivo aparentemente se 

relaciona de modo mais próximo com a aprendizagem e comumente é o tipo de engajamento 

mais valorizado pelos autores de forma geral. No entanto, Fredricks, Blumenfeld e Paris 

(2004) argumentam sobre a importância de considerar o caráter multidimensional do 

engajamento e defendem que comportamento, emoção e cognição não são processos isolados 

e sim inter-relacionados dinamicamente. Entendem também que o engajamento emocional é 

um construto difícil de ser aferido. 

Há um consenso acerca dos possíveis elementos influenciadores do engajamento 

isoladamente de seus contextos. É possível observar, a partir da análise de diversos estudos 

sobre o tema, um claro padrão na presença de algumas condições que tendem a estimular o 

engajamento do estudante em contextos de aprendizagem (PARSONS; TAYLOR, 2011). 
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Um fator que comumente favorece o engajamento em contextos educacionais é a 

relevância das atividades a realizar, uma vez que o engajamento autêntico é mais provável 

quando o estudante percebe sua tarefa como sendo significativa (HARRIS, 2008).  

Entre as atividades que se inserem nesse rol destacam-se as propostas que têm 

caráter interdisciplinar e que problematizam situações da vida real. O fato de uma tarefa ser 

apresentada dentro das possibilidades adequadas para o aprendiz realizá-la satisfatoriamente, 

ainda que as metas negociadas, seja desafiadora também favorece seu engajamento 

(APPLETON; CHRISTENSON; FURLONG, 2008).  

Sob esta análise, em se tratando de uma atividade que foi construída e 

desenvolvida de forma colaborativa entre pares aprendizes, tendo uma rede social como 

suporte, foi visto que os estudantes puderam perceber a proximidade com sua realidade e que 

os temas discutidos e abordados nas diversas formas atenderam às expectativas dos discentes. 

Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) alertaram que as palavras esforço, empenho 

e participação estão presentes tanto na definição de engajamento comportamental quanto na 

definição de engajamento cognitivo. No entanto, a participação empregada no nível cognitivo 

está voltada prontamente para o processo da aprendizagem e para o domínio de uma 

participação atuante mais profícua acerca de uma determinada atividade. A relação do 

discente com a atividade é de investigação e análise, enquanto que o esforço e a participação 

empregados no nível comportamental dizem respeito ao envolvimento do estudante com a 

atividade escolar durante o seu fazer, a sua execução. 

 

3.1.3 O engajamento emocional 

 

Esta tipificação de engajamento no contexto educacional envolve atitudes afetivas 

e emocionais dos discentes diante das atividades, dos pares e de outros elementos presentes no 

contexto. Reações de interesse ajuda bem-estar, desgosto, ansiedade e frustração são 

exemplos de processos que podem indicar atitudes importantes no contexto de uma ação 

realizada e estão associadas à sensação de pertencimento a um grupo e aceitação de seus 

valores ou associadas a um desengajamento: 

O engajamento do aluno na aprendizagem requer experiências emocionais positivas, 
que contribuem como alicerce para os relacionamentos entre professor e estudante e 
para as interações necessárias para sua motivação em aprender (MEYER; TURNER, 
2006, p. 377). 
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Assim o engajamento emocional está relacionado, portanto, às reações positivas e 

negativas do estudante aos fatores presentes nas atividades e aos recursos escolares. Estas 

atitudes podem ser vistas e externalizadas, no entanto, nem sempre há uma garantia do que o 

comportamento emocional aparente é de fato verdadeiro. 

Estudantes que pelos padrões tradicionais são considerados engajados revelam 

que, na maior parte do tempo, agem motivados por fatores que pouco se relacionam a sua 

aprendizagem (DUNLEAVY; BISHOP, 2009). Ainda sobre o engajamento emocional, 

afirmam que 

o engajamento emocional consiste num envolvimento afetivo na atividade de 
aprendizagem, ou seja, com a presença de emoções positivas, como entusiasmo, 
interesse, satisfação, prazer, orgulho, vitalidade e gosto. Seu oposto consiste na 
vivência de emoções negativas, como tédio, desinteresse, frustração e raiva, tristeza 
e ansiedade (DUNLEAVY; BISHOP, 2009, p. 153). 

 

Por definição, considera-se que existe engajamento emocional quando os 

estudantes apresentam atitudes e reações emocionais em relação à instituição, aos professores, 

ao aprendizado, ao ambiente de estudo e aos seus pares (HARRIS, 2008).  

O sentimento de pertencer a um grupo, representado pela comunidade de 

aprendizagem ou mesmo pela instituição educacional, e neste caso, a um possível 

estabelecimento de reações emocionais, bem como a aplicabilidade de atividades pedagógicas 

numa rede social poderiam ter sido averiguadas.  

No entanto, por meio de leituras feitas sobre a categoria do engajamento 

emocional, encontra-se um reconhecimento acerca do desafio de se tentar medir componentes 

emocionais do engajamento na aprendizagem, visto que este é um processo internalizado e 

pessoal. Assim os estudos passaram a valorizar mais o empenho do estudante, seu senso de 

competência cognitivo e comportamental, apoio e presença nas atividades em que realiza.  

O engajamento emocional discente relaciona-se com reações do estudante aos 

fatores e recursos escolares envolvendo aspectos da aprendizagem. Este conceito nos mostra 

que comportamento, emoção e cognição não são processos isolados e que apresentam uma 

inter-relação dinâmica (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004). Neste sentido, 

reações de interesse ou o inverso, sentimentos de frustrações, raiva, alegria, afetividade dentre 

outros, teriam que ser dimensionados.  

Sob este prima, apesar de haver um grande reconhecimento da sua importância, 

esta tipificação não foi considerada neste estudo, principalmente pela sua complexidade e por 

falta de condições relacionadas à ausência de um tempo hábil cronológico para a construção 

de mecanismos capazes de trazer respostas de fato fidedignas para conclusões acadêmicas de 
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um construto de cunho psicológico tão subjetivo. O aferimento do engajamento emocional 

está associado a possíveis construtos psicológicos mais complexos.  

Trata-se de um estudo profundo e que em linhas gerais atingem aspectos de cunho 

mais abstruso, profundo, relacionado a uma complexidade de ações consideradas emocionais 

como um facilitador ou dificultador para desempenho das atividades discentes. Fica desta 

forma o entendimento que as condições para a pesquisa teriam que ser mais favoráveis para 

que uma investigação mais profunda e embasada sobre esta tipificação possa acontecer. 

 Desse modo, optou-se pela investigação dos tipos de engajamentos, 

comportamental e cognitivo.  

Uma vez descritos os três tipos de engajamento, conforme classificação proposta 

por Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), está posto a seguir um quadro resumo de suas 

principais características abordadas: 

 

Quadro 1– Tipos de engajamento. 

Engajamento 
Comportamental 

- Associado a comportamentos mais facilmente 
observáveis; na execução da tarefa ou atividade; 
- Tradicionalmente medido através de aspectos 
quantitativos (frequência, assiduidade, participação); 

Engajamento 
Cognitivo 

- Relaciona-se de modo mais próximo com a 
aprendizagem; 
- Mobiliza habilidades cognitivas mais complexas 
(analisar, comparar, avaliar,); 
- Costuma ser mais valorizado que os demais tipos de 
engajamento; 
- É propiciada em contexto de atividades estimulantes e 
desafiadoras consideradas próximas a realidade dos 
discentes. 

Engajamento 
Emocional 

- Associado à percepção de pertencimento a um grupo e 
aceitação de seus valores; 
- Exteriorizado a partir de atitudes e reações emocionais 
positivas ou negativas do estudante em relação aos 
diversos elementos do contexto educacional; 
- Difícil de ser medido ou avaliado por envolver processos 
internalizados e pessoais. 

Fonte: Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) 
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3.2 Condições necessárias ao engajamento e pesquisas na área 

 

De modo geral, as pesquisas identificadas sobre o tema engajamento abordam, 

sob alguma medida, o uso de ferramentas tecnológicas na trilha do envolvimento dos 

discentes nas atividades em contexto pedagógico. Estas investigações trabalham 

essencialmente com dados coletados junto a docentes e estudantes. 

As pesquisas sobre o tema têm se caracterizado para o entendimento do 

engajamento associado a possíveis mudanças na postura dos alunos, no sentido de buscar 

novas formas, senão outras, de encontrar um aporte de sustentação que traga um alento para o 

modelo de escola que se tem hoje, leia-se, portanto, uma busca possível de uma escola com 

alunos engajados, tendo a tecnologia como ponto de estudo para algumas destas 

investigações.  

Nesta pesquisa foi dado o enfoque em comportamentos concretos e observáveis 

durante as atividades desenvolvidas com os alunos monitores visto que, em síntese, o 

engajamento significou o envolvimento ativo do aluno numa atividade de aprendizagem em 

um outro tipo de ambiente, o Facebook. 

Assim, compreender quais elementos contextuais interferiram no engajamento dos 

estudantes e entender como esses elementos favoreceram ou limitaram este mesmo em 

diferentes situações de aprendizagem pode ser considerado relevante para o campo 

exploratório das investigações para a educação. 

Considerando que foi muito importante chegar a um ponto de consenso no âmbito 

conceitual da investigação deste projeto de pesquisa, como analisar o engajamento numa 

atividade pedagógica para o uso de redes sociais? 

 Desta forma, é natural que a tarefa de estabelecer formas de avaliação deste 

fenômeno tenha sido árdua, visto que foi preciso estabelecer os métodos e instrumentos que 

seriam utilizados, haja vista que estes poderiam variar consideravelmente (SHERNOFF et al., 

2003).  

Na pauta aqui dissertada foram vistos, portanto, aspectos das ações realizadas 

pelos discentes no uso da arquitetura das redes com seus propósitos e recursos.  

O engajamento foi focado tanto no processo quanto no resultado e, neste sentido, 

o engajamento pode ser analisado sob a luz da consequência das ações dos discentes, que 

tiveram de fato um caráter psicológico, mas que foram expressas por meio de 

comportamentos observáveis, concretos e subsequentes à implementação de uma determinada 

ação ou atividade pedagógica. Todas estas ações ficaram registradas na própria rede social e 
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pode também ser chancelada pelos depoimentos dos discentes e pelas transcrições dos 

diálogos.  

O pesquisador Lima (2015) atribui à noção de fenômeno identificável realizado 

por meio da observação que corresponde à ideia de engajamento como um resultado, o qual 

pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo: se um aluno digita um texto, antes escrito em papel, 

é possível ver o texto surgindo na tela do computador à medida que é digitado, e se o texto 

está razoavelmente correto (corresponde ao esperado - no caso, ao que estava escrito no 

papel), então é possível ponderar que o indivíduo está engajado – ou empenhado – na 

digitação do texto. Entendendo-se desta feita que as atividades provindas de ações do 

comportamento têm na sua aparição, aspectos concretos a serem postulados e observados. 

Sobre as leituras das pesquisas acadêmicas realizadas acerca do engajamento 

discente, são comuns os estudos que empregam a observação da atividade que o aluno está 

desempenhando.  

Várias pesquisas investigaram como o engajamento dos estudantes respondeu às 

características de um dos seguintes elementos contextuais: o suporte do professor, as relações 

estabelecidas entre colegas de classe, a estrutura da sala de aula, o suporte à autonomia e as 

características das atividades propostas aos estudantes (FINN; PANNOZZO; ACHILES, 

2003; KINDERMANN, 2007; MARKS, 2000; SKINNER; BELMONT,1993). 

Prensky (2010), quando investigou o engajamento estudantil além de adotar a 

investigativa das atividades dos discentes, levou em consideração também a perspectiva do 

acompanhamento e a orientação dada pelo professor, de modo feito que trouxesse autonomia 

e liberdade aos estudantes. Ao conduzir um experimento visando a implementação de 

ferramentas tecnológicas em salas de aula, inseridas no sistema de ensino tradicional, o autor 

deu ênfase também à possibilidade de intervenção pelos docentes no componente 

comportamental do engajamento estudantil. Para atingir níveis elevados de engajamento, o 

ponto chave de sua abordagem foi manter os estudantes ativos na execução concreta de 

tarefas sugeridas pelo professor. 

Viter (2013), ao realizar um construto por meio de um estudo de caso de natureza 

etnográfica com paradigma qualitativo sobre quais fatores e aspectos dificultaram e quais 

favoreceriam o engajamento dos alunos nas interações propostas em um ambiente virtual, 

apontou que a as dificuldades dos pesquisados em se apropriar da plataforma utilizada foi um 

dos pontos de dificuldades na investigação.  

Além disso, mencionou no estudo que o fator relacionado ao tempo e ao grande 

volume de atividades propostas pelo professor também foram levantados na pesquisa, visto 
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que se tratava de uma investigação no contexto de uma disciplina de graduação destinada ao 

ensino de inglês para fins específicos.  

Os dados de Viter (2013) foram gerados pelo registro dos fóruns de discussão on-

line, oriundos dos questionários e das entrevistas que aconteciam no ambiente virtual. 

Ademais, visto como ponto positivo, a possibilidade real acerca da grande troca de conteúdos 

e a verificação de elementos relacionados às interações entre pares (neste caso os alunos) 

pode indicar a presença do engajamento nesta investigação. 

Outro estudo lido por esta mestranda para conhecimento deste campo retrata uma 

experiência de pesquisa envolvendo também o engajamento discente em redes sociais. Silva 

(2014) traçou uma investigação intitulada: “engajamento discente na modalidade mista de 

ensino: um estudo de caso da aprendizagem musical com redes sociais educativas” cujo foco 

de investigação esteve no âmbito da formação superior em música.  

O objetivo geral deste construto foi avaliar a efetividade da modalidade mista com 

o uso de rede social educativa sobre o engajamento na aprendizagem musical. A coleta de 

dados foi triangularizada com observação, aplicação de questionário online e entrevista 

semiestruturada.  

Os resultados apontaram para indícios do engajamento discente e consequente 

melhoria da qualidade do ensino a partir da discussão sobre fatores que impactam 

positivamente ou negativamente no engajamento dos alunos no uso das redes sociais. O autor 

da pesquisa justificou por intermédio de análise qualitativa ter sido possível perceber que a 

interação com os colegas, a atuação do professor e a modalidade mista por si só já são fatores 

que podem contribuir para o engajamento do aluno e que o estudo realizado em rede pode 

contribuir para uma perspectiva favorável de aprendizagem.  

Todas as leituras acerca do conteúdo engajamento serviram de base para a 

elaboração da investigação em pauta. No caso específico da vivência do projeto de mestrado 

aqui dissertado, as atividades elaboradas pela pesquisadora guiaram as ações dos discentes 

para que houvesse de fato um envolvimento intenso na execução das mesmas. 

No próximo capítulo serão descritos os pontos mais importantes da metodologia 

desta pesquisa. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Este tópico traz uma descrição sobre o paradigma da pesquisa, tipo e metodologia 

aplicados, dimensionados a partir dos instrumentos de coleta de dados adotados durante a 

realização do estudo. Estão citados também aspectos da formação dos alunos monitores, 

sujeitos da pesquisa, visto que foi preciso constituir o grupo de trabalho para que a 

investigação pudesse acontecer. Está postulado ainda de forma descritiva o projeto de 

intervenção intitulado: “Sustentabilidade Ambiental e Tecnologia”, bem como as atividades 

curriculares associadas ao mesmo, cujo foco principal foram as atividades postadas na rede 

social adotada Facebook. 

 

4.1 Tipo e método da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento dessa proposta de dissertação, a pesquisa qualitativa foi a 

alternativa metodológica mais adequada para atender aos objetivos pretendidos. Estes 

objetivos foram constituídos basicamente na verificação, caracterização, identificação dos 

tipos de engajamento discente que surgiram da experiência de aprendizagem com apoio de 

uma rede social. 

As inferências estudadas nessa abordagem de investigação enfocaram elementos 

necessários à compreensão da pesquisa, do objeto de estudo proposto, bem como a elucidação 

do seu problema central. Este método se caracterizou pela busca de descrições detalhadas a 

partir de um determinado fenômeno. Para Lüdke e André (1986) o que vai determinar a 

escolha da metodologia é a natureza do problema. Estes autores elucidam que, para que a 

realidade complexa que caracteriza a escola seja estudada com rigor científico, é necessário 

que se encontre subsídios importantes e criteriosos na ação da investigação e a vertente 

qualitativa de pesquisa.  

Entende-se, portanto, que a escola traz uma bagagem de análise tão complexa que, 

qualquer que seja o fenômeno a ser pesquisado, seria necessário uma atenção na verificação 

do processo como um todo; as práticas e a metodologia não podem chegar prontas, devem ser 

planejadas e agenciadas de forma flexível para irem se adequando à realidade vivenciada.  

Dessa forma, esta investigação não pretendeu somente responder as questões 

prévias ou testar hipóteses supostas pelo pesquisador, mas também primou, essencialmente, 

pela compreensão e interpretação dos comportamentos dos sujeitos na perspectiva de análise. 

Neste sentido, a investigação enfocou elementos necessários à compreensão do seu problema 
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central que consistiu em analisar como se processa o engajamento discente numa experiência 

de aprendizagem com apoio de uma rede social desenvolvida no contexto escolar.  

Sobre as características e inferências básicas acerca da pesquisa qualitativa, 

Moreira (2002) aponta: 1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta 

dos dados e o pesquisador como instrumento-chave; 2) A pesquisa qualitativa é descritiva; 3) 

Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os 

resultados e o produto; 4) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados 

indutivamente; 5) O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa.  

Nesta medida, Bogdan e Biklen (1994, p. 167) asseveram sobre esta abordagem 

apontando uma importância para os processos ao afirmarem que a pesquisa qualitativa tem 

como objetivo principal “compreender de uma forma global as situações, experiências e os 

significados das ações e das percepções dos sujeitos através da elucidação e descrição”. 

Justificou-se essa opção por acreditar que esta escolha metodológica foi capaz de qualificar e 

trazer conclusões relevantes para atender o norte central da pesquisa em pauta. 

Utilizou-se a premissa de Bogdan e Biklen (1994) que propõem compreender 

como a investigação acontece enquanto processo, no qual estão inclusas as ações dos sujeitos 

(no caso desta pesquisa, os discentes) realizando uma ação (nesta medida, a utilização de uma 

rede social num âmbito pedagógico) e o engajamento resultante deste processo. Está 

destacado assim o processo de engajamento dos discentes no exercício de uma ação de 

utilização de uma rede social numa atividade pedagógica em contexto escolar. 

Lüdke e André (1986, p. 23) declaram que na abordagem qualitativa encontram- 

se “alguns métodos que permitem melhor compreender e analisar os objetos de estudo: a 

pesquisa-ação, o estudo de caso, a pesquisa etnográfica, a pesquisa colaborativa e a pesquisa 

intervenção.” 

Dentre as metodologias de pesquisa qualitativa que buscam compreender os 

fenômenos a partir dos sujeitos investigados, está a pesquisa-intervenção, método adotado 

para esta pesquisa de mestrado. 

Damiani (2012) sustenta o emprego da terminologia intervenção para denominar 

determinado tipo de pesquisa educacional no qual práticas de ensino inovadoras são 

planejadas, implementadas e avaliadas em seu propósito de maximizar as aprendizagens dos 

alunos que delas participam. 

A autora parte do pressuposto que “as intervenções em educação, em especial as 

relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem, apresentam potencial para, 

simultaneamente, propor novas práticas pedagógicas (ou aprimorar as já existentes), 
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produzindo conhecimento teórico nelas baseado” (DAMIANI, 2012, p. 3). Ressalta ainda na 

sua obra a conotação do termo intervenção e elucida para o sentido e significância que deve 

ser dado ao mesmo que seria de: “abono, fiança, garantia”, podendo também ser entendido 

como “estar entre, sobrevir, assistir”. Sob esta análise, será válido pensar esta pesquisa de 

mestrado de cunho educacional nos termos desta significação. 

Nos objetivos pautados neste projeto de mestrado foram caracterizadas ações que 

visaram encontrar outros, senão novos subsídios de aplicação na abordagem dos contextos 

pedagógicos em relação à utilização de redes sociais na visão do engajamento discente.  

Assim, buscou-se uma possível ação inovadora, na qual o engajamento dos 

discentes foi verificado no uso destes recursos diferenciados para que estes pudessem ser 

utilizadas em uma perspectiva diferente daquelas que são adotadas tradicionalmente, onde a 

aprendizagem é vista apenas como um processo de transmissão de saberes. De acordo com 

Spinillo e Lautert (2008, p. 299), “de modo geral o que caracteriza pesquisas de intervenção é 

que estas estão interessadas em promover algum tipo de mudança”. 

No âmbito da pesquisa aqui dissertada, denominam-se intervenções as 

interferências (mudanças, inovações) que, propositadamente, puderam ser realizadas por 

professores e/ou pesquisadores em suas práticas pedagógicas. Damiani (2012) destaca que tais 

interferências serão planejadas e implantadas com base em um determinado referencial 

teórico e objetivam promover avanços e melhorias nessas práticas, além de pôr à prova tal 

referencial, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os processos de ensino e 

aprendizagem neles envolvidos. Sob esta análise encontra-se esta pesquisa intervenção.  

Nos próximos trechos, serão vistos o delineamento da pesquisa, mencionado de 

contexto, sujeitos e ações para o desenvolvimento da mesma. 

 

4.2 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

Este estudo foi desenvolvido em uma escola pública de ensino fundamental, 

localizada no município de Aquiraz, denominada Paulo Freire, participante do Projeto 

Edigital, uma parceria da Universidade Federal do Ceará através do Instituto UFC Virtual e a 

empresa Companhia Energética do Ceará (Coelce13). 

Esta instituição de Ensino Fundamental tem cerca de 1.400 alunos e atende de 6º 

ao 9º ano. A estrutura física está basicamente composta de salas de aula, espaço para estudo 

                                                           
13 Disponível em: <https://www.coelce.com.br>. 
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dos professores, diretoria, sala de leitura, laboratório de Matemática e de Ciências, 

coordenação, biblioteca, Laboratório de Informática Educacional (LIE), refeitório e quadra. 

A seleção da escola para esta pesquisa adotou o critério de oportunidade, tendo 

em vista que a pesquisadora fazia parte da equipe de formação do Projeto Edigital. Outra 

razão é o fato da possibilidade de uso dos laptops pelos professores e alunos monitores no 

contexto geral da escola, tanto nas salas de aula como fora dela, agregando-se à perspectiva 

do recurso da tecnologia para o uso de redes sociais atreladas a possibilidade de aceitação da 

comunidade escolar para participar do estudo, além das condições de funcionamento da 

Internet que favorecem a execução das atividades propostas. 

O Edigital é um projeto de teve sua iniciação no ano de 2013 e mantém em seu 

plano de trabalho um constitutivo pautado em três eixos importantes:  

1 - Formação dos professores; 

2 - Formação de alunos monitores;  

3 - Realização de Projetos com temas ligados à Sustentabilidade. 

 

Desde sua implantação em 2013, a experiência de trabalho do Edigital alcançou 

êxito. Em cada ano de estruturação capacitou professores e alunos para o uso das tecnologias 

digitais na escola.  

A formação continuada para professores pode ser entendida como uma 

possibilidade do educador construir conhecimento, obter novo saberes, realizar pesquisas, 

rever a sua prática e desenvolver novas metodologias de ensino e aprendizagem. A formação 

de alunos monitores pode promover a inclusão digital dos alunos envolvidos e contribuir para 

o desenvolvimento do protagonismo juvenil como instância educativa na participação destes 

por adesão voluntária. Por fim, é possível destacar a possibilidade do desenvolvimento de 

ações e projetos de cunhos educacionais envolvendo atividades pedagógicas com o uso das 

tecnologias, trazendo uma fomentação contínua do uso das tecnologias no âmbito escolar. 

Dentro deste âmbito e pautado nas ações de continuidade do Edigital, a ação 

pesquisada foi realizada na perspectiva de atividades pedagógicas, na observância e análise do 

engajamento discente, objeto de estudo desta investigação, desenvolvida a partir do uso de 

redes sociais, visando principalmente encontrar estratégias de engajamento dos alunos 

envolvidos nas mesmas.  

Para alcance destas intenções no contexto da pesquisa aqui delineada, constituída 

como intervenção, foi desenvolvido um planejamento formal e contínuo com os membros da 
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instituição escolar para que o processo de intervenção delineado pela pesquisadora pudesse 

acontecer. 

A pesquisa intervenção foi realizada com grupo de alunos em formação para 

atuação de monitoria, constituído no 2º semestre de 2015. Este grupo de estudantes, nomeado 

pela gestão da escola, passou por um processo de formação, cujo eixo se baseou na promoção 

da inclusão digital e a autonomia dos envolvidos e contou com 20 horas/aulas presenciais. 

Para esta formação foram abertas duas turmas de participantes elencados de forma que 

pudessem frequentar o curso no contra turno de estudo formal na escola. Esta monitoria foi 

planejada visando auxiliar o professor para o uso das tecnologias sendo programada para 

acontecer no ano letivo seguinte ao processo de formação, neste caso 2016.  

Assim, seguindo as normas da pesquisa, foi solicitada aos pais dos discentes 

participantes da pesquisa a aprovação prévia de uso das imagens e dos vídeos por meio de um 

termo de consentimento (Apêndice F). 

Boa parte dos vídeos feitos nos encontros foram transcritos com previa triagem 

para que fossem retirados os diálogos mais pertinentes e importantes para aquilo que se queria 

pesquisar. Com a transcrição dos áudios utilizados para a compreensão das interações, foi 

possível compor depoimentos dos alunos, trazendo opiniões sobre a significação da vivência 

de uma experiência pedagógica em uma rede social. E por último ficou o registro de todos os 

diálogos dos discentes disponíveis na página criada na própria rede social Facebook, vistos e 

registrados em formato de print’s e por intermédio de transcrições dos diálogos. Para facilitar 

a leitura das ações dos discentes neste espaço virtual, alguns destes print’s serão também 

transcritos em forma de diálogo. 

Estes discentes, alunos monitores e sujeitos da investigação tinham idade mínima 

para uso de redes sociais (13 anos). Esta regra segue uma lei federal promulgada nos Estados 

Unidos, o Ato de Proteção à Privacidade Online Infantil (COPPA14). Apesar de ser uma lei 

americana, a norma está nos termos de serviço de alguns dos principais sites de rede sociais e 

tem valia de aplicação, enquanto impedimento para toda a Internet. Desta forma basicamente 

o grupo que fez parte da intervenção são pertencentes às turmas de 8º e/ou 9º anos do Ensino 

Fundamental da escola envolvida; estes segmentos são compatíveis com a idade estabelecida 

na regra de acesso às redes sociais, recurso fundamental para que a verificação pudesse 

acontecer. 

                                                           
14COPPA: Children's Online Privacy Protection Act (Estados Unidos) = Ato de Proteção de Privacidade para 
crianças. Datado de 1998 
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Nesse contexto foi importante para a investigação um conhecimento prévio acerca 

das principais características do perfil dos discentes que estariam envolvidos no projeto de 

intervenção.  

Seguindo a metodologia planejada, foi aplicado questionário para verificação dos 

aspectos ligados a relação estabelecida destes jovens com as tecnologias digitais, enfatizado 

também em um item relevante no que disse respeito a escolha da rede social que seria adotada 

na investigação. 

A seguir será apresentado um breve resumo deste perfil encontrado nas duas 

turmas envolvidas. 

 

4.2.1 Perfil dos pesquisandos com relação ao uso das tecnologias digitais e escolha da rede 

social 

 

Conforme citado anteriormente esta investigação tem abordagem qualitativa de 

caráter descritivo. Partindo desta premissa, foi importante definir o perfil dos sujeitos para o 

que se queria averiguar. Segundo Gil (2002), na pesquisa qualitativa é importante que se 

delineie as características de determinada população e fenômeno, implicando na prática a 

utilização de instrumento ordenado e padronizado. 

Neste sentido, dentre outras ações, foi utilizado um instrumento de coleta de 

dados para os 38 alunos das duas turmas participantes da investigação. Aplicou-se um 

questionário para a obtenção do perfil dos jovens envolvidos na investigação no que se referiu 

à relação que estes estabelecem com as tecnologias digitais, focado nos aspectos da 

apropriação das mesmas em seu dia a dia e principalmente na busca do entendimento sobre o 

que pensa este jovem a respeito da influência das redes sociais em seu cotidiano escolar. 

Também foi importante entender a dimensão e frequência deste uso e o possível alcance em 

aplicação pedagógica.  

Estes aspectos foram considerados por esta pesquisadora pertinentes e relevantes 

para a investigação, visto que conhecer o perfil do alunado no que cerne ao uso das 

tecnologias digitais elucidaria a importância do papel destes subsídios na rotina dos discentes 

pesquisado. 
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4.2.2 Questionário: aspectos pesquisados 

 

Para que a investigação via questionário pudesse acontecer, alguns aspectos foram 

relevantes para que o perfil discente fosse traçado. Estes itens consistiram em:  

 - Identificação do alunado (idade, escolaridade); 

- Conhecimento do perfil dos discentes em relação à apropriação tecnológica de 

forma geral;  

- Entendimento de qual estrutura lógica material os alunos dispõem para utilizar a 

tecnologia, tais como equipamentos e acesso à Internet; 

- Tempo e dedicação para acesso à Internet e o que estes alunos ficam exercitando 

durante este tempo; 

- Compreensão sobre manuseio pelos discentes dos recursos tecnológicos para a 

prática de estudo; 

 - Busca de um entendimento de ferramentas diversas como o uso de planilhas 

eletrônicas, editores de texto e ferramenta de apresentação de slides; 

- Esclarecimento principalmente da relação do uso para as redes sociais no 

cotidiano dos alunos. Buscar junto a estes discentes uma análise prévia sobre o que pensam 

acerca do uso pedagógico das redes sociais; neste item incluso saber qual a rede social que 

serviria de escopo para que a investigação fosse realizada. 

A partir da aplicação dos questionários com as duas turmas, será apresentado no 

próximo trecho um breve resumo do perfil discente para o uso das tecnologias digitais.  

Serão postulados nesta seção os dados considerados mais importantes para o 

início da pesquisa, entendendo que este perfil, traçado antes da investigação, tornou-se 

importante porque trouxe um entendimento da relação que os alunos estabelecem com as 

tecnologias digitais no seu cotidiano, incluindo o recurso rede social. Todos os quesitos e as 

respostas dos alunos na íntegra estão disponíveis ao final desta descritiva. (Apêndices A e B). 

 

4.2.3 Análise do perfil de alunos das turmas envolvidas na intervenção 

 

Com relação ao perfil discente encontrado na turma 01 do turno manhã, no item 

que se refere à obtenção de equipamentos, há uma prevalência de uso de Smartphone com 

53,6% de percentual para este artefato.  

Quanto ao local de acesso à Internet, 84,2% se conectam de casa e possuem banda 

larga. 72,2% dos alunos participantes afirmam que acessam a Internet constantemente, muito 
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mais que três vezes por semana. 37,5% dos alunos afirmam que permanecem conectados à 

Internet até mais de 8 horas ao dia. E sobre a rede social mais utilizada, o Facebook teve 

percentual mais elevado, 100% dos entrevistados dizem ter perfil nesta rede social, ficando o 

Instagram com percentual de 38,9% de usuários desta turma. Quanto ao aspecto justificado 

para que o Facebook fosse a rede social mais usada, 77,8% afirmaram que é um espaço 

interativo e com mais recurso para a comunicação.  

Estes itens do questionário apontam para a relação que o investigado estabelece 

com o a tecnologia no seu cotidiano, levantaram também a frequência que os jovens utilizam 

a internet e mostraram que uma grande parcela navega todos os dias ou quase todos os dias na 

Internet.  

Sobre a indagação aos alunos acerca do efeito da tecnologia sobre a educação, 

63,2% afirmaram ser muito positivo, enquanto 10,5% dos discentes disseram ser pouco 

positivo para o aspecto educacional. 

Quanto ao uso de redes social em atividades pedagógicas, 100% dos alunos 

afirmaram acreditar ser muito importante, pois ajudaria e facilitaria a troca de conteúdos entre 

os usuários da rede; 44.4% dos participantes acredita que o uso de redes social em cunho 

educacional trará um diferencial para o aluno, pois este publicará informações criadas por eles 

próprios. 

Sobre a turma 02 do turno da Tarde, no que refere à análise das perguntas feitas, 

com relação ao uso e aquisição de equipamentos digitais, 61,5% afirmaram ter smartphones, 

57,9% afirmam possuir computador doméstico (PC), 47,4% tem notebook e 52,6% e 5,3% 

não possuem nenhum dispositivo de tecnologia e que naquela experiência do projeto na escola 

estava tendo acesso pela primeira vez.  

Quanto ao o acesso à Internet, 84,2% dos discentes tem acesso em casa, enquanto 

10,5% frequentam lan house e espaços públicos. O mesmo percentual para a indagação sobre 

possuir dispositivos foi alcançado para o não uso da Internet (5,3% não acessa) e estava tendo 

esta vivência pela primeira vez naquele momento. 

No que se refere à frequência de uso da Internet, 72,2% dos estudantes usam 

Internet todos os dias e 37.5% dos estudantes ficam conectados por até 8 horas diárias.  

Sobre a rede social mais utilizada, 77,8% afirmaram ser o Facebook, seguida do 

Youtube, que coube atingir 55,6%, vindo na sequência a rede social Twitter com 16,7% da 

preferência, o Instagram com 11,1% e o Snapchat com 5,6% dos usuários.  
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Em relação à justificativa sobre qual e por que a rede social mais utilizada (neste 

caso, o Facebook) foi argumentado pelos alunos, ser esta rede a mais interativa e que 

apresentava mais recursos para a comunicação entre seus pares usuários.  

Sobre a frequência de acesso a rede Facebook, 66,7% acessam de 6 a 8 vezes por 

semana e várias vezes ao dia, sendo parte integrante da rotina diária de cada discente. Apenas 

27,8% acessam 1 a 2 vezes por semana. 

No aspecto de como o alunado define o efeito do uso da tecnologia na educação, 

63,2% atestam que acham muito positivo, enquanto 10,5% alegam achar pouco positivo para 

auxiliar na educação como um todo. 

Com relação ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC) no dia a dia do estudante, 63,2% afirmaram que as TDIC permitem um maior 

desenvolvimento da capacidade criativa de cada um, 42,1% dizem que este uso desenvolve as 

habilidades, 10,5% afirmam que as tecnologias não se aplicam ao seu dia a dia, 31,6% 

afirmam que as tecnologias permitem que alunos com maior dificuldade de aprendizagem 

acompanhem as aulas e 38,8% acreditam que facilita a comunicação entre professor/aluno e 

aluno/aluno. 

Sobre a opinião que as redes sociais podem auxiliar as atividades pedagógicas, 

100% dos alunos afirmaram que sim. Para esta indagação 83,3% atestam que vai ajudar e 

facilitar a troca de informações, 44,4% afirmam que será possível postar informações 

importantes criadas por eles próprios; 50% dos estudantes afirmaram que será importante 

poder compartilhar conhecimento no âmbito escolar e 66,7% acreditam que o uso educacional 

das redes sociais como um todo facilitará a troca de conteúdos e isso auxiliará a 

aprendizagem. 

Pelas motivações já expostas no início da seção em curso, a aplicação deste 

questionário buscou principalmente inquerir aos discentes qual rede social iria ser adotada na 

investigação e o porquê da possível escolha.  

Neste sentido, principalmente por integrar múltiplas funcionalidades e pelo fato 

de possuir performance familiar para a maioria dos alunos que a utilizam frequentemente em 

contexto não educativo, a rede social selecionada pelos discentes foi o Facebook. Esta rede 

apareceu como a opção mais votada para verificação do engajamento discente para as duas 

turmas. 

Ficou visto por meio dos índices alcançados na aplicação do questionário que os 

discentes pesquisados nas duas turmas estabelecem uma relação positiva e favorável com os 

recursos da tecnologia e que, no cotidiano da maioria, o uso destes recursos está posicionado 
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num índice considerado elevado, visto que o percentual de uso das TDIC como um todo 

alcança um valor acima de 85% de uso na rotina dos discentes, estando neste índice incluso o 

uso das redes sociais digitais.  

Na próxima seção serão informadas as principais características do curso de 

formação de alunos monitores na escola. 

 

4.3 Curso de formação dos alunos monitores 

 

A formação dos discentes participantes desta investigação foi realizada pela 

própria pesquisadora, constituiu-se de encontros presenciais e teve no seu escopo 38 alunos 

divididos em duas turmas que participavam das atividades pedagógicas no contra turno de 

estudo regular de cada discente. Conforme já mencionado, o curso foi desenhado com 20 

horas aulas e composto por três módulos de estudo: o 1º módulo nomeado de apropriação 

tecnológica; seguido do 2º módulo que enfatizou o conhecimento de alguns recursos 

tecnológicos digitais associados ao tema sustentabilidade e por fim o 3º módulo que tratou das 

questões associadas à prática dos alunos na atuação da monitoria na escola (Apêndice E). 

Cada turma que participou do curso integralmente recebeu certificação para 

monitoria na escola através da Universidade Federal do Ceará.  

Na próxima etapa será enfocada a descritiva do projeto de intervenção, cujo tema 

central trata da sustentabilidade ambiental e a tecnologia.  

 

4.4 Projeto de intervenção: a Sustentabilidade Ambiental e a Tecnologia 

 

O estudo em pauta foi realizado no contexto de um projeto de pesquisa 

desenvolvido para que os alunos monitores que estiveram em processo de formação, 

conforme descrito na seção anterior, pudessem participar ativamente do mesmo, contemplado 

com atividades delineadas e postadas na rede social. 

Nesse contexto, foi proposto um projeto de intervenção que pudesse abordar a 

temática da sustentabilidade com base na perspectiva do engajamento discente, utilizando as 

TDIC e tendo nas ferramentas da rede social uma perspectiva de uso pedagógico. 

Após o término do período da formação do curso para os alunos monitores, deu-se 

início ao processo da pesquisa propriamente dito. Foi pensado numa intervenção por parte do 

pesquisador que pudesse estabelecer algumas rotinas de atividades que privilegiassem uma 

cultura de estudo e atenção permanente pelos discentes, por meio de atrativos pertinentes ao 
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uso de recursos postados na rede, atendendo ao tema gerador do projeto nomeado tecnologia e 

sustentabilidade. 

Os encontros presenciais com os discentes tiveram variadas formas de abordagem 

para o tema da sustentabilidade, intermediado principalmente pela utilização das tecnologias 

digitais por meio de aulas dialogadas, apresentações de vídeos, slides, reportagens e enquetes 

que geraram discussões em grupo, tendo como pano de fundo primordial o uso de uma rede 

social, visando permear e estabelecer o contingente necessário ao uso das questões de estudo 

propostas.  

A investigação contou com muita pesquisa pelos alunos acerca do tema e seus 

subtemas, constituindo na prática em um grande estudo virtual da temática abordada. Os 

contatos e aulas aconteciam na rede social Facebook, espaço onde cada grupo de trabalho 

participava de debates, reflexões e compartilhamento de material de pesquisa e estudo. 

Foram elaboradas atividades descritivas e dialogadas para estimular o grupo 

pesquisado na busca de uma participação atuante e ativa, visando à promoção e o 

entendimento do tema em questão, sustentabilidade ambiental. Laptops híbridos e 

smartphones foram utilizados para o seu desenvolvimento.  

A metodologia usada na rede social teve como norte a aplicação de 4 atividades 

postadas visando ampliação da aprendizagem do tema em questão (sustentabilidade). Toda a 

dinâmica de usabilidade na rede social contou com a participação atuante dos discentes. Esta 

participação foi respaldada na busca do objetivo maior desta pesquisa que constituiu 

responder a seguinte questão: como se processa o engajamento discente em uma experiência 

de aprendizagem com apoio da rede social Facebook desenvolvida no contexto escolar?  

A investigação foi realizada durante os meses de outubro e novembro de 2015 e 

perfizeram 58 horas de ação pesquisada com a ocorrência de 13 encontros de 4 horas para 

cada turma, totalizando 52 horas por turma, 104 horas no total. Ainda como parte da 

metodologia adotada na estruturação do projeto de intervenção, foram realizadas 2 aulas em 

campo. No caso destas aulas práticas seu objetivo maior consistiu na verificação das 

condições ambientais do entorno da escola, buscando também submeter à realidade local ao 

estudo do tema sustentabilidade, salientando que esta iniciativa partiu dos alunos.  

Os momentos presenciais contaram com aulas expositivas e discursivas 

ministradas por esta pesquisadora, cujas atividades incluíam amostragem de vídeos, 

discussões e pesquisas pelos alunos e atividades postadas no Facebook, espaço virtual que 

serviu de aporte para compartilhamento de ideias e engajamento discente pautados nos itens 
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do tema sustentabilidade. Cada grupo de trabalho constituídos nos dois turnos, manhã e tarde, 

puderam estudar e aprofundar este tema.  

No processo foi proposto aos grupos de alunos o desenvolvimento de produtos 

finais com as informações coletadas em campo. Ao término do projeto de intervenção, cada 

turma participante, dividida em grupos, apresentaram trabalhos que culminaram na ação da 

intervenção como um todo, denotando assim participação e engajamento na experiência da 

investigação (Apêndice D). 

 

4.5 Atividades pedagógicas postadas na rede social 

 

Para a realização da pesquisa foi possível contar com duas turmas de alunos 

monitores que serão chamados de turma 01 (manhã) e turma 02 (tarde). Partindo da 

metodologia planejada, atividades de cunho pedagógico foram postadas na rede social 

selecionada e adotada pelos discentes.  

É importante destacar que as inserções das atividades na rede social visaram 

promover uma complementação das discussões que ocorriam de forma presencial com os 

discentes acerca do tema central de estudo, sustentabilidade ambiental e tecnologia.  

As postagens das atividades puderam favorecer a reflexão sobre o tema trabalhado 

e um registro importante da opinião pesquisada por cada discente. A partir das identificações 

ou discordâncias frente aos comentários postados, foi possível construir e constituir um 

ambiente favorável ao engajamento. 

Foram elaboradas pela pesquisadora situações de intervenção, por meio de 

instrução de cada atividade, buscando levar os discentes a pensarem sobre o tema estudado, a 

discutirem em grupo, a pesquisarem na Internet e a criarem situações de troca e 

compartilhamento de ideias na rede social.  

Neste espaço se criou oportunidades de entendimento para discussão pelos 

estudantes ao traçarem opiniões e irem além da mera atribuição de comentários num ambiente 

virtual.  

O tema estudado se referia à sustentabilidade ambiental e a tecnologia, entretanto 

os alunos tiveram a chance de escolher e debater os subtemas e conteúdos afins desta 

temática.  

As atividades elaboradas foram postadas no Facebook, conforme o Quadro 2.  
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Quadro 2 – Atividades elaboradas e postadas pela pesquisadora na rede social. 

1a Atividade – Postada dia 15 de setembro 

Pesquise, Responda e Discuta!  

O Que Você Entende por Sustentabilidade? 

Emita sua Opinião! 

2a Atividade- Postada dia 21 de setembro 

Assistam ao vídeo postado: "A eletricidade 

Solar, também chamada Energia Solar ou 

Energia Fotovoltaica." 

Comentem! Bom trabalho!  

3a Atividade- Postada dia 27 de setembro 

Tema: Tratamento para o Lixo Urbano 

Caros Alunos pesquisem sobre este assunto! 

Queremos saber sua opinião! Você é a favor 

do projeto de lei que dispõe sobre aplicação 

de multa de R$ 100 em quem jogar lixo no 

chão? 

4a Atividade - Postada dia 03 de outubro 

Sobre o Vídeo dos 3R. Conceitue e discuta 

com seus pares o que significam os 3R’s 

(conceitos de: Reduzir, Reutilizar e Reciclar). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na próxima seção, será feita uma descrição da preparação para o uso da rede 

social Facebook pautada numa breve descrição para seu uso na pesquisa. 

 

4.6 Preparação da rede social – Facebook 

 

Para que a rede social pudesse começar a ser usada e a pesquisa fosse de fato 

acontecendo no dia 15 de setembro de 2015 foi criada uma página no Facebook. Dois grupos 

de alunos foram formados e as turmas de trabalho se constituíram nos dois turnos, manhã e 

tarde. Abaixo estão apresentadas as duas páginas identificadas de sua entrada para a rede 

social de cada grupo (Figuras 5 e 6).   
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Figura 5 – Entrada Facebook (turma manhã). 

 
Fonte: https://www.facebook.com/groups/1497011650612633/ 

 

Figura 6 – Entrada Facebook (turma tarde). 

 
Fonte: https://www.facebook.com/groups/1619377774990888/ 

 

Para iniciar o uso do Facebook foram sugeridas algumas recomendações pela 

pesquisadora, seguida do levantamento do número de componentes (alunos), seus papéis e 

atuação na rede social; foram repassadas, em linhas gerais, quais e como cada ferramenta 

poderia ser explorada; diretrizes sobre ética, segurança e privacidade; sugestão de como o 

Facebook seria usado para fins pedagógicos e, por fim, como se daria o acompanhado pela 

pesquisadora de todo o conteúdo e atividades publicadas pelos estudantes. 

Cada grupo pode escolher uma logomarca e nomear uma identidade e por 

iniciativa dos próprios alunos foi feito uma votação para escolha do nome. Subgrupos foram 

constituídos e ao final foi feito uma votação gerando duas identificações: TECNOMONITOR, 

para o grupo da manhã; GMTS (Grupo Monitores e Tecnologia Sustentável), para o grupo da 

tarde.  

A seguir, serão apresentados alguns dos recursos da rede social Facebook; estes 

subsídios serviram como instrumentos promotores do engajamento.   
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4.6.1 Ferramentas da rede social usadas como apoio ao projeto de intervenção  

 

O Quadro 3 explicita sobre algumas ferramentas existentes na rede social e como 

podem servir de aporte para o desenvolvimento de algumas atividades educacionais. 

 

Quadro 3 – Rede social (Engajamento) 

O que? Como? 
Chat - Comunicação on-line 
Fotos e Vídeos - Divulgar ações e atividades realizadas 

- Postagem de vídeo  
- Permutas e Compartilhamentos 

Eventos - Criação e Informação  
Comentários e Mensagem - Comunicação e Orientação  
Enquetes - Coletar opiniões dos discentes sobre um 

tema.  
Compartilhar / Conteúdo - Temas e Conceitos 

- Criação de novos conceitos e reutilização 
dos conceitos de outrem. Postagem de 
assuntos diversos. 

Marcação de imagens, vídeos e 
comentários. 

- Marcação participante. (estímulo na troca 
das imagens) 
- Troca de Vídeos 

Debates - Espaço para discussão de assuntos gerais 
Curtir  - Aprovação 

- Menção  
- Participação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na sequência serão vistos os mecanismos que possibilitaram a instrumentalização 

para o alcance dos dados trazendo uma perspectiva prática para análise da investigação. 

Assim no próximo trecho serão vistos os instrumentos utilizados para a composição da 

investigação. 

 

4.7 Instrumentais da pesquisa  

 

A pesquisa qualitativa assim como qualquer outro método de investigação, precisa 

ter na sua essência as técnicas e procedimentos para sua realização. Strauss e Corbin (1998, p. 
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8) apontam: “a importância desta metodologia (qualitativa) é que dá uma sensação de visão, 

mostrando aonde o analista quer ir com a pesquisa.” 

Os instrumentais que foram utilizados nesta averiguação estiveram assim 

consistidos: questionário; entrevista; registro completo na rede social utilizada através da 

leitura das telas do Facebook, alguns prints e diálogos, transcrições de depoimentos e registro 

por fotos (Apêndice D). Estas ações serão postuladas nas seções seguintes.  

 

4.7.1 Questionário 

 

Segundo Parasuraman (1991), um questionário consiste em um conjunto de 

questões feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. O 

questionário pode trazer resposta a diversos aspectos da realidade dos envolvidos. As 

perguntas, assim, poderão ter, segundo Gil (1999), conteúdos sobre fatos, atitudes, 

comportamentos, sentimentos, opiniões, padrões de ação, comportamento presente ou 

passado, entre outros.  

O questionário da investigação em pauta foi construído buscando a verificação do 

perfil dos alunos no que cerne aos aspectos da tecnologia, apropriação, utilização e coleta de 

algumas opiniões dos discentes. Este instrumento pode ser aplicado na iniciação do processo 

de intervenção, visando decifrar também qual a rede social que deveria ser adotada pelos 

alunos e qual o entendimento deles acerca destes espaços virtuais. 

A ação diagnóstica nesta pesquisa de mestrado decifrou qual o perfil dos discentes 

que estiveram diretamente ligados à intervenção, no sentido de buscar respostas acerca dos 

possíveis conhecimentos prévios destes, quanto ao uso das tecnologias digitais no seu 

cotidiano, mais notadamente das redes sociais. Foi feito também a verificação sobre o 

significado do uso das redes sociais em contexto escolar. Este questionário foi nomeado 

Apropriação Tecnológica. 

 

4.7.2 Entrevista 

 

A entrevista é vista como um procedimento usual nas pesquisas de campo e 

consiste na comunicação entre pesquisador e pesquisado durante a coleta de informações. 

Pode-se atestar que é uma conversa, de natureza individual ou coletiva, cujos objetivos e 

estratégias são definidos previamente. Deslandes et al. (2003, p. 57) compreendem a 

entrevista “como uma conversa a dois com propósitos bem definidos”. 
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A entrevista é um dos principais instrumentos usados nas pesquisas qualitativas, 

desempenhando papel importante nos estudos científicos, pois segundo Lüdke e André (1986, 

p. 34) “permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”.  

Lüdke e André (1986) também asseveram que, a técnica de entrevista é a que mais 

se adapta aos estudos do ambiente educacional apresentando um esquema mais livre, já que 

esse instrumento permite mais flexibilidade no momento de entrevistar os professores, os 

alunos, os pais, os diretores, os coordenadores, os orientadores.  

No processo da pesquisa foi realizada uma entrevista breve com os discentes que 

pontuou de forma direta, por meio de depoimentos, sobre como foi à experiência de trabalhar 

atividades pedagógicas numa rede social. Este ponto de análise consistiu basicamente numa 

reflexão sobre a ação buscando principalmente saber o entendimento dos partícipes da 

investigação como foi trabalhar numa rede social. Nesta ação foi possível captar algumas 

opiniões dos alunos acerca de um entendimento comparativo sobre o que significou a 

utilização de uma rede social para uso pedagógico em relação aos métodos ditos mais 

convencionais de estudo. Este resultado também pode ser visto como uma das subcategorias 

de análise. 

 

4.7.3 Registro de ações na rede social 

 

Este registro tornou-se um instrumento de fundamental importância na 

metodologia da investigação. Neste espaço foi possível ter em mãos toda transcrição das 

ações das atividades desenvolvidas pelos discentes, por se tratar principalmente do próprio 

espaço de estudo. Este recurso foi o subsídio mais importante para que a pesquisadora 

pudesse descrever com bastante critério o desenvolvimento da atuação dos estudantes.  

A transcrição registrada na rede social foi o recurso mais importante por se tratar 

do próprio lócus da pesquisa. O investigador teve em mãos toda a dinâmica da investigação e 

pode acompanhar também em alguns momentos como participante e interventor do processo. 

Neste espaço social toda a dinâmica da investigação pode ocorrer e ficar registrada. 

Neste sentido, como atesta Creswell (2007, p. 190) “o pesquisador qualitativo 

pode se envolver em papeis que podem variar de não participante até integralmente 

participante” e, no caso da rede social, o pesquisador pode participar e intervir, quando 

necessário na dinâmica das ações pedagógicas planejadas.  
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Nesta perspectiva foram coletadas ações práticas realizadas pelos alunos por 

intermédio do próprio registro permanente na rede; ações, diálogos virtuais e presenciais 

complementados com depoimentos e fotos.  

Foram vistos e tipificados os diversos recursos utilizados na apropriação da rede 

social por meio principalmente da contagem de uso de alguns recursos e trocas comunicativas 

realizadas no exercício da atividade em rede.  

Todas as ações feitas na aplicação da atividade que ocorreram no site da rede 

social ficaram devidamente registradas, visto que o próprio recurso já traz esta possibilidade 

de armazenamento. Foram vistas principalmente ações que puderam caracterizar o 

engajamento discente, seus tipos e suas estratégias. 

 

4.7.4 Registro de atividades na transcrição de alguns diálogos, fotos e imagens das telas da 

participação dos alunos na rede social 

 

Esses meios tecnológicos são de fácil acesso e manuseio, por este motivo 

considera-se importante e necessário que façam parte das pesquisas na atualidade. Flick 

(2009) destaca que são essenciais para o registro de dados, no entanto devemos ter a 

preocupação de manter os pesquisados cientes do uso desse material.  

As telas do Facebook foram registros importantes, pois serviram para elucidar ao 

pesquisador todos os detalhes das ações na rede social articuladas pelos discentes, 

estimulando melhor reelaboração das situações ocorridas, além de enriquecer a apresentação 

dos resultados.  

Esses subsídios foram cruciais para o registro e análise dos dados, uma vez que a 

pesquisadora não poderia observar todas as ações dos grupos de alunos de forma abrangente e 

simultânea, visto que as duas turmas investigadas tinham um número significante de alunos.  

No apanhado de dados, as fotos são registros visuais que podem servir para 

reavivar as lembranças do pesquisador em sua análise, estimulando melhor reelaboração das 

situações ocorridas, podendo enriquecer a apresentação dos resultados e trazer ao público 

imagens de situações do processo de participação dos alunos na investigação (FLICK, 2009). 

(Apêndice D). 

No trecho seguinte está apontado o caminho que foi trilhado para análise de dados 

da pesquisa realizada neste projeto de dissertação.   
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4.8 Análise de dados 

 

Esta seção descreve o procedimento de análise dos dados. Segundo Gil (1991, p. 

166): “a análise dos dados tem como objetivo organizar e sumariar os mesmos de forma tal 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação.” 

Os dados coletados foram organizados baseados principalmente no registro das 

ações dos discentes na rede social, nos instrumentos de coleta e também nos depoimentos 

postulados nas entrevistas realizadas. 

Nesta etapa de análise os dados foram catalogados e constituídos a partir das 

informações obtidas por meio dos depoimentos e do próprio registro da ação dos discentes na 

rede social Facebook. 

Na sequência serão vistos os mecanismos que possibilitaram a instrumentalização 

para o alcance dos dados numa perspectiva prática de análise da investigação.  

Durante o processo de análise, foram elaboradas “categorias de codificação”, ação 

importante para a verificação da pesquisa como um todo. Segundo os autores Bogdan e 

Biklen (1994, p. 221), a construção das categorias “constituem um meio de classificar os 

dados descritivos que recolheu [...], de forma que o material contido num determinado tópico 

possa ser fisicamente apartado dos outros dados”. Assim, para que a análise dos dados 

pudesse ser vista, foram constituídos indicadores de engajamento discente, discutidos no 

próximo trecho. Estes parâmetros foram necessários para que o engajamento discente fosse 

dimensionado e constatado. 

A investigação do engajamento dos estudantes nas atividades propostas foi 

baseada em alguns indicadores criados por esta pesquisadora. Estes critérios estão 

sancionados na definição do que significa o engajamento discente.  

Desta forma os critérios e indicadores criados trouxeram auxílio no levantamento 

de evidências sobre, principalmente, como identificar e caracterizar os tipos de engajamento 

mencionados nos pressupostos teóricos tipificados como engajamento comportamental e 

engajamento cognitivo, permeados para o uso da rede social virtual Facebook.  

Conforme planejado a partir dos registros das ações que aconteceram na rede 

social Facebook, na observância das possíveis discussões que ocorreram entre os estudantes, 

por meio das relações que estes estabeleceram entre si, na análise da própria participação dos 

discentes nas atividades postadas; bem como na peculiar dinâmica estabelecida para 

solucionar as atividades propostas, foi possível responder os objetivos específicos propostos 

neste estudo.  
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 Desta forma adveio em síntese a análise dos acontecimentos que envolveram os 

estudantes na rede social na execução da experiência pedagógica desenvolvida, ou seja, à 

medida que os discentes estudavam o tema proposto e participavam das proposições na rede, 

o engajamento surgia numa proporção maior. A rede social aqui vista como um espaço e lugar 

que possibilitou um maior envolvimento pedagógico dos pesquisandos. 

Na investigação ocorrida serão enfocados principalmente os aspectos relacionados 

ao engajamento comportamental e cognitivo.  

A mensuração do engajamento comportamental pode ser feita usando uma 

variedade de indicadores, seja da conduta, do envolvimento no trabalho e da participação dos 

discentes em atividades planejadas pedagogicamente.  

Nesta averiguação no que cerne a este tipo de engajamento, foram utilizados um 

dos conceitos postulados por Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) que afirmam que a maioria 

dos estudos sobre o engajamento comportamental costuma ser tradicionalmente mensurado a 

partir de aspectos quantitativos: frequência, participação e tempo despendido na realização da 

atividade, combinando conduta, persistência, frequência e participação em uma única 

escala.  

Estes autores atestam que o engajamento comportamental pode ser definido 

basicamente de três maneiras na literatura; baseado numa destas premissas a análise de dados 

desta pesquisa será revista. Cada uma dessas definições está relacionada aos seguintes 

aspectos: 

a) condutas positivas dos estudantes frente à atividade proposta;  

b) envolvimento dos estudantes com a aprendizagem e com as tarefas propostas; e 

c) participação e frequência do aluno na realização da atividade  

 

A quantificação da frequência dos alunos na rede social será demonstrada por 

intermédio de um único gráfico panorâmico da participação em conjunto das duas turmas na 

execução das quatro atividades realizadas pelos discentes. Serão considerados os números 

absolutos desta frequência.  

Baseado nos pontos estudados e na necessidade da verificação dos aspectos 

quantitativos na rede social adotada nesta investigação, esta pesquisadora atribuiu alguns 

indicadores utilizados no Facebook para mensurar o engajamento comportamental.  

Esta participação consta de: entradas na rede social vistas por meio do número de 

visualizações, número de curtidas; número de publicações de conteúdos, compartilhamentos e 

número de comentários. 
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Com relação à análise do engajamento cognitivo foram definidos alguns aspectos 

por meio de subcategorias.  

Para que as subcategorias fossem formuladas, utilizou-se para esta etapa de 

análise a perspectiva atribuída à definição que o aluno cognitivamente engajado faz uso de 

habilidades cognitivas mais complexas na prática de uma atividade discente: analisar, 

comparar, avaliar, perceber, trocar experiências, dialogar com seus pares e ir mais além ao 

aprofundamento dos conceitos estudados.  

Buscou- se indícios de engajamento cognitivo dos estudantes principalmente a 

partir da: categorização dos registros feitos na própria rede social, criação das subcategorias 

de análise, coleta de depoimentos dos alunos sobre como foi trabalhar temas pedagógicos 

numa rede social, fotos adquiridas ao longo da pesquisa (Apêndice D), avaliação dos 

comentários, trocas participativas entre os pares discentes e toda publicação de conteúdos.  

Na busca do entendimento do engajamento cognitivo, aconteceram registros e 

análises sobre como os estudantes se relacionaram com cada atividade proposta; como se deu 

a organização destes discentes durante o processo de resolução dos assuntos levantados na 

composição da atividade; como se processaram as discussões dos estudantes entre si e 

principalmente a capacidade do discente de ir além de uma mera resposta comportamental de 

desempenho. 

Foi averiguada a dimensão cognitiva do engajamento dos estudantes no ambiente 

virtual da própria rede através da forma que estes participaram e atuaram com os temas 

propostos, por meio dos depoimentos gravados em vídeo e algumas imagens coletadas dos 

alunos atuando em momentos do projeto de intervenção.  

Sob este prisma, o engajamento cognitivo foi pontuado e identificado por 

intermédio das abordagens identificadas nas estratégias de ações por meio dos diálogos e 

trocas realizadas pelos discentes no espaço da rede social adotada, Facebook. Estas ações 

foram postuladas por intermédio de quatro subcategorias de análise (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Categoria e subcategorias. 

Categoria Subcategorias Item de Analise Ação 

Engajamento 

Cognitivo 

- Engajamento na 

busca da informação e 

Comunicação  

- Pesquisa da rede para 

a rede.  

-Pesquisas realizadas na 

Internet para publicação 

na rede Social 

- Diálogos entre os 

pares discentes 

- Informação e 

Conhecimento. 

- Comunicação 

 - Reflexão sobre a ação - Ação reflexiva: os 

discentes atestam por 

meio de depoimentos 

como foi trabalhar com 

atividades de cunho 

pedagógico numa rede 

social  

- Entrevista realizada na 

própria Rede Social 

Reflexão sobre a ação 

(Depoimentos dos 

Alunos) 

 - Engajamento crítico - Argumentos emitidos 

pelos discentes acerca 

de temas de interesse 

coletivo 

Aprendizagem para lidar 

com assuntos de ordem 

social. 

 -Engajamento 

emancipatório 

- Discente como ator da 

rede social emitindo 

opiniões  

Autonomia, 

protagonismo e 

emancipação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

- O engajamento cognitivo na busca da informação e comunicação está 

relacionado à forma como o alunado lida com a informação e o conhecimento captados da 

rede e para a rede, como faz a pesquisa na grande rede – Internet – e posta na rede social, 

neste caso o Facebook. 

O aluno engajado para a comunicação busca a informação e conteúdo partindo 

dos recursos disponíveis, usando as suas próprias descobertas, trilhando o caminho da 

pesquisa em rede para postagem na própria rede social, seja na investigação de um conceito, 

na captura de uma tela ou numa descoberta de um vídeo. É também uma forma de habilitar o 

aluno para buscar informações relevantes ao que este quer pesquisar, publicar e socializar. 
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Este engajamento reflete também a perspectiva dos discentes aprenderem a 

desenvolver comunicação com seus pares em rede. São as estratégias utilizadas que 

favoreceram o diálogo com um ou mais interlocutores a respeito de um tema.  

Nesta ação os discentes trocaram informações e discutiram os conteúdos 

abordados e descobertos em cada atividade proposta. Nesta subcategoria os alunos 

estruturaram suas pesquisas dentro dos temas das atividades pedagógicas propostas e em sua 

maioria socializaram suas descobertas. 

 

- Reflexão sobre a ação, neste caso, tratou-se de uma ação reflexiva pelo 

discente, realizada por meio de uma breve entrevista e assim vista por intermédio de alguns 

depoimentos de alunos sobre como foi trabalhar numa rede social no âmbito pedagógico. Esta 

reflexão foi obtida por meio de diálogos e conclusões próprias dos alunos ao serem indagados 

pela pesquisadora sobre esta experiência.  

Esta subcategoria foi pautada em um breve recorte, na perspectiva teórica da 

entrevista explicitação que trata da reflexão que o sujeito realiza baseado na diretriz de uma 

experiência vivida, chamada de domínio conceitual.  A entrevista de explicitação pretende 

direcionar o entrevistado a uma ruptura de atitude habitual que consiste em agir sem saber o 

que fez e como fez alguma ação. (VERMERSCH, 1994).  

Neste molde de entrevista, a pesquisadora convidou aqueles que participaram da 

investigação a uma breve explicitação de sua experiência pedagógica na rede social 

Facebook. 

 

- O engajamento cognitivo crítico relaciona-se a uma ação pelo discente para 

aprender a participar da vida pública na emissão de opiniões importantes acerca de assuntos 

de fórum público e comunitário. É salutar a importância de emitir uma opinião estando em 

rede social! Hoje revestida e conceituada na perspectiva do ativismo, pautado por usuários 

que emitem seus pareceres e os socializam. 

O discente, por saber que estar emitindo parecer ou opinião em rede social, 

sempre fica mais atento aos conceitos emitidos e encontra estratégias que o faz ter voz ativa, 

ficar participativo e responsável em assuntos de fórum social e também estar ciente das 

informações de fórum público.  

Implica desenvolver uma visão crítica baseada na reflexão e na argumentação, 

mas com uma atitude tolerante e dialogante com os outros.  
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- O engajamento cognitivo emancipatório refere-se ao engajamento do discente 

que está no foco da rede emitindo opinião ou trazendo um conceito. Baseado na não 

hierarquia da rede social (aspecto visto como uma das mais importantes propriedades 

distintivas da mesma), o discente se olha estando no foco da discussão, onde este é o ator, seja 

no compartilhamento de um vídeo, em um comentário ou numa opinião.  

O discente estando nesta posição incidirá numa postura de protagonizar conceitos 

e conteúdos denotando um caráter emancipatório na ação. Esse é um aspecto decisivo quando 

consideramos a rede como um padrão de operação de caráter emancipatório, entendido como 

um facilitador do engajamento cognitivo (COSTA; JUNQUEIRA, 2003, p. 17).  

Após toda metodologia detalhada, no próximo capítulo serão descritos os 

resultados em busca de encontrar respostas para as questões centrais identificadas neste 

trabalho por meio destas subcategorias estabelecidas. 
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5 RESULTADOS 

 

A partir da captação dos dados e por meio de suporte teórico estudado foram 

constatados resultados importantes, visando responder à questão maior desta investigação. 

Neste sentido serão postas as trilhas da participação dos discentes na execução das atividades 

pedagógicas na rede social na busca de identificar, caracterizar e analisar como se processa o 

engajamento discente em uma experiência de aprendizagem com apoio de uma rede social 

virtual desenvolvida no contexto escolar.  

Estes resultados serão postulados, sequenciados primeiro na identificação do 

engajamento comportamental e em seguida na identificação e análise do engajamento 

cognitivo.  

Na diretriz para que os resultados sejam revistos e analisados serão caracterizadas 

estratégias da ação discente na rede social Facebook.  

Serão revistas e analisadas as postagens dos alunos na realização das atividades 

pedagógicas propostas neste espaço virtual abordando uma visão quantitativa para o 

engajamento comportamental destas ações e será feita uma avaliação apurada de resultados 

por meio das subcategorias de análise estabelecidas para o engajamento cognitivo. 

 

5.1 Engajamento comportamental 

 

A seguir serão vistos os aspectos encontrados na investigação no que se refere 

especificadamente ao engajamento comportamental.  

Para esta tipificação de engajamento, as análises foram empreendidas e realizadas 

necessariamente por meio das quantificações da participação e frequência dos alunos na rede 

social na execução das atividades propostas, considerando as postagens das duas turmas 

pesquisadas em sua totalidade nas quatro atividades propostas.  

Sob este prisma é importante ressaltar que nesta fase de depuração dos dados 

quantitativos, todas as menções na rede pelos discentes foram consideradas como sendo ações 

de engajamento comportamentais.  

Assim foi possível quantificar a participação e frequência dos discentes na 

realização das atividades propostas, divididas nas seguintes ações: 

a) Curtidas: significante para a aprovação das postagens publicadas pelos 

discentes. Esta ação indica um menor esforço participativo, mas que explicita 

a anuência e a concordância dos pares a ação realizada pelo colega de turma;  
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b) Visualização das publicações: visibilidade das publicações discentes, 

demonstrando um esforço participativo, pois implica ver, ler ou assistir parte 

das publicações. Aponta uma assiduidade pelos discentes na estada e entrada 

na rede;  

c) Publicação de conteúdos e compartilhamento: postagens que sugerem 

estabelecimento ou manutenção de troca de conteúdos entre os pares 

envolvidos na rede, por meio de comentários próprios dos alunos e por 

conceitos pesquisados na rede para publicação na própria rede social. (vídeos, 

reportagens e links). Pode gerar mais engajamento posterior na forma de 

curtidas, visualizações ou comentários; e 

d) Comentários – são ações em rede de ordem mais atuante chamada por 

Santaella (2014) de prática conversacional. Refere-se a uma mensagem ou 

opinião que fica visível tanto para o autor da postagem, quanto para os 

demais comentaristas, atores que estão e são participantes daquele grupo. É 

uma ação que não apenas sinaliza a participação, mas traz uma efetiva 

contribuição e pode também gerar novo engajamento na forma de curtidas, 

visualizações e novos comentários.  

 

A frequência quantitativa está representada por intermédio de um gráfico 

panorâmico unificado que retrata uma visão inteira, uma amostragem completa em números 

absolutos do engajamento comportamental da frequência e participação dos discentes. 

(Gráfico 1)  
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Gráfico 1 – Ações dos discentes no Facebook para as 4 atividades (turmas manhã e tarde). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Gráfico 1 está apresentado uma amostragem representada por números 

absolutos referentes à participação dos discentes nos recursos do Facebook.  

As curtidas totalizaram 769, englobando: curtidas pós-comentários, curtidas pós-

postagem de vídeos, curtidas pós-publicações de reportagens e pós-publicação de imagens e 

textos.  

Sobre este recurso, Recuero (2014) atesta que no Facebook a prática de curtir 

comentários e demais postagens é um elemento simples de realizar, mas importante. A autora 

afirma que essa prática tem um grande valor por apoiar o comentarista e o usuário 

participante, manifestando concordância, indicando uma intencionalidade de tomar parte na 

conversação. Recuero (2014, p. 119) assevera que 

[...] “curtir” algo adquire uma série de contornos de sentido. Primeiro, seria uma 
forma menos comprometida de expor a face na situação, pois não há a elaboração de 
um enunciado para explicitar a participação do ator. Segundo, seria visto como uma 
forma de apoio e visibilidade, no sentido de mostrar para a rede que se está ali. São 
duas formas de capital social, focadas na difusão da informação para a rede social e 
na difusão do apoio/ contato entre os participantes da conversação. 

 

As curtidas são um recurso integrante do código social da rede. Uma curtida no 

Facebook é uma espécie de capital de anuência e aprovação pelos pares usuários seja sobre 
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um argumento, notícia, comentário ou conteúdos diversos. “Curtir uma informação pode 

sugerir uma série de funções conversacionais. É vista como uma ação positiva, no sentido de 

gerar valores de capital social e agregar esses valores à relação entre os atores envolvidos.” 

(RECUERO, 2014, p. 120).  

A autora completa que a ação de curtir uma informação pode ser vista como uma 

ação positiva, pois legitima e apoia a mensagem (e aquele que a divulgou). Os discentes 

participantes da investigação legitimaram e aprovaram as postagens dos seus pares por meio 

deste recurso. 

Foram quantificadas 1877 visualizações realizadas na rede, este item codifica o 

acesso dos discentes ao Facebook, visto como resultado da contagem de entradas e 

visualizações, portanto é também parte quantitativa do engajamento comportamental.  

Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) associam à faceta do engajamento 

comportamental a conduta positiva na participação da atividade, a compreensão de poder 

realiza-las, bem como a ausência de comportamentos disruptivos (como por exemplo, não 

realizar a tarefa solicitada).  

Estes pesquisadores consideram que a frequência apresentada quantativamente é 

apenas uma evidência de engajamento comportamental. Neste sentido, levando esta premissa 

para o campo das redes sociais, os alunos pesquisados evidenciaram estar presentes na 

realização das atividades postadas. 

No Gráfico 1 pode ser visto um somatório de 91 postagens, referentes aos 

compartilhamentos, publicações de reportagens, publicação de vídeos, imagens e textos. 

Recuero (2014) assevera que publicar ou compartilhar uma informação também é tomar parte 

na difusão da conversação, na medida em que permite que os usuários construam algo que 

pode ser passível de discussão, uma vez que é de seu interesse divulgar ou compartilhar o 

conteúdo escolhido, estudado ou visto. 

Foram realizados 360 comentários pelos alunos participantes. E ainda citando 

Recuero (2014) que atesta serem os comentários realizados no Facebook práticas 

conversacionais mais evidentes. Afirma que esta é uma ação que sinaliza uma participação 

mais visível, pois traz uma efetiva contribuição para a conversação entre os membros. 

Está visto e compreendido que o engajamento comportamental está ligado à noção 

da realização da atividade e a presença do discente na execução da tarefa. No caso da 

investigação aqui tratada, os alunos marcaram sua presença ao ficarem conectados na rede 

Facebook. Neste sentido, o Gráfico 1 retrata a possibilidade de análise e investigação, 
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denotando que, do ponto de vista comportamental, houve frequência na execução das 

atividades propostas.  

Segundo Parsons e Taylor (2011) essas constatações de ordem quantitativa 

sugerem priorizar meramente os aspectos comportamentais observáveis e trazem assim dados 

apenas para mensuração do comportamento realizado pelo discente. Estes estudiosos 

afirmam, no entanto que estas participações podem ser consideradas condutas positivas da 

ação do aluno. 

Sob esta ótica, vê-se que o engajamento comportamental envolve basicamente a 

participação e o envolvimento do estudante em atividades de ensino e faz foco nas condutas 

empreendidas por estes durante a resolução das atividades propostas, neste caso, praticadas na 

rede social Facebook. 

Observa-se na perspectiva, por meio dos pressupostos teóricos estudados, uma 

associação para a definição feita por Veiga et al. (2012) acerca do engajamento 

comportamental. O discente tem ações agenciativas (o aluno como agente de ação) visto 

como dono da ação, não importando o alcance para a aprendizagem. O discente agenciou as 

ações na atividade denotando estar engajado na realização desta atividade.  

Esta citação está relacionada principalmente com o compartilhamento, 

comentários e publicação dos conteúdos e é importante entender que o próprio ambiente do 

Facebook tem características que promovem esta possibilidade. Assim, o estado de 

engajamento comportamental aparece dentro desta significação.  

Desta forma o Gráfico 1 aponta para a frequência discente e estada no Facebook 

trazendo a premissa que o engajamento comportamental aconteceu efetivamente. Os discentes 

de fato realizaram as atividades apresentadas e postadas na rede social Facebook, efeito 

desejável para a pesquisa sob esta ótica de participação do alunado.  

Na próxima seção serão apresentados os resultados da avaliação do engajamento 

cognitivo no agenciamento da atuação dos alunos na vivência pedagógica em rede. 

 

5.2 Engajamento cognitivo 

 

Nesta seção serão apresentados resultados do engajamento cognitivo. Serão 

postulados algumas estratégias utilizadas pelos discentes que permearam situações 

importantes provenientes da própria participação e estada dos estudantes no Facebook, bem 

como a verificação dos resultados baseado nas subcategorias de análises construídas.  
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Foram identificados elementos do contexto que contribuíram para o engajamento 

dos estudantes na atividade. Identificou-se de que maneira os elementos contextuais da rede 

social exerceram influência sobre o engajamento. 

O engajamento cognitivo é caracterizado pelo investimento dos discentes na 

aprendizagem, pelo desejo de compreender as situações estudadas em vez de concluir 

determinada atividade por obrigação. Sendo visto também pela preferência por situações 

desafiadoras e próximas da realidade do estudante. Este tipo de engajamento nos mostra que o 

aluno realiza outras ações além da mera tarefa solicitada, neste caso visto por meio do 

exercício pedagógico na rede social.  

Os discentes pesquisandos, além de se imbuírem no investimento de uma possível 

aprendizagem, exercitaram uma capacidade de adaptação para se posicionarem na rede social, 

visto que a comunicabilidade por meio deste ambiente é um fenômeno de grandes proporções 

já atrelado ao cotidiano dos alunos. O uso de uma rede social em cunho educacional pode 

provocar um aumento do engajamento discente, porque esse tipo de tecnologia já é comum 

entre os alunos (NICOLAI-DA-COSTA, 2006). 

As redes de interação vêm atingindo as mais diversas esferas e campos do 

conhecimento. Este ponto foi muito relevante para a verificação dos aspectos do engajamento 

cognitivo; o Facebook entendido como espaço de rotina na vida dos estudantes sendo 

averiguado numa prática educacional. 

O engajamento cognitivo foi pontuado e identificado por meio de quatro 

subcategorias de análises: engajamento na busca da informação para a comunicação; 

reflexão sobre a ação; engajamento crítico e engajamento emancipatório.  

Na sequência deste escrito será iniciada uma discussão de cada uma destas 

subcategorias referentes ao engajamento cognitivo. Serão apresentados alguns diálogos que 

foram transcritos e retirados do Facebook pertencente aos grupos criados para os discentes 

envolvidos. 

 

5.2.1 Engajamento na busca da informação e na comunicação  

 

Esta subcategoria está relacionada às pesquisas desenvolvidas e realizadas pelos 

discentes na rede (internet) e para a rede (social) na busca da elaboração conceitual dos temas 

propostos, visando responder as atividades de estudo apresentadas no Facebook.  

Os discentes participaram e se engajaram nas atividades por meio de 

investigações e pesquisas dos temas propostos por intermédio de comentários, discussões, na 
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troca de opiniões e diálogos autênticos. Ou seja, realizavam as pesquisas e emitiam opiniões 

próprias visando à formulação de um conceito pedagógico.  

Os conteúdos apresentados na investigação foram pesquisados e analisados pelos 

discentes e depois socializados e compartilhados com os pares do grupo de trabalho. 

O aluno engajado na busca da informação e conteúdo parte dos recursos 

disponíveis, neste caso, a Internet e o Facebook e usa as suas próprias estratégias ao pesquisar 

sobre um determinado tema. 

O discente, ao estudar um assunto proposto que se interessou em pesquisar, trilha 

um caminho de descoberta, seja na investigação de um conceito ou na captura de uma tela ou 

numa descoberta de um vídeo. Neste sentido, Prado (2003) afirma que a pesquisa pode 

consistir uma situação de aprendizagem de tal forma que os alunos transformam informação 

em conhecimento.  

Sob esta perspectiva fica constatada também a formação de um usuário que 

exercitará a possibilidade de saber filtrar uma informação. A leitura pesquisada na internet, 

para produzir efeitos significativos de aprendizagem, precisa ser uma atividade de análise, de 

compartilhamento, de interação e de discussão (FIEDLER, 2002). 

No trecho que será mostrado na sequência, os alunos pesquisaram sobre os temas 

propostos na atividade e contextualizaram estas investigações.  

 

Exemplo 1 – Engajamento na busca da informação. 

Pesquisadora apresenta um vídeo sobre conceito dos 3R (Reduzir, Reciclar e 
Reutilizar). Este diálogo foi transcrito e coletado da 2ª Atividade - turma manhã: 
 
Aluno 1: após assistir ao vídeo faz uma pergunta em voz alta, hei pessoal: o que é 
reciclar?. 
E ele mesmo responde: agora entendi melhor, e depois que eu entendi vou postar 
para registrar aqui no face. Eita! A reciclagem está na nossa mão e nem sabemos. 
Tanto estrago pra nada! 
 
Aluno 2: Pelo que pesquisei aqui, é o processo que visa transformar materiais usados 
em novos produtos com vista a sua reutilização.” É importante entender isso e poder 
colocar aqui para meus amigos da minha sala. Falar é minha vez! Eu agora depois 
que pesquisei, vou poder escolher e fazer um post do q é certo sobre estes tais 3r’s. 
eu nem sabia! Agora sei, vou ver como botar na escola esta ideia. 
 
Aluno 2: Reduzir é diminuir, tah claro, praticamente é reduzir o consumismo de 
coisas desnecessárias, reutilizar o q você tem ou comprou e reciclar é transformar 
tudo q foi usado em coisas novas. 
 
Aluno 4: É diminuir o que está em excesso para que não acumule e aproveitar o que 
já se tem!. 
 
Aluno 1: “bom em minha opinião o tema de hoje é bem divertido e interessante até 
porque reciclar já é quase uma obrigação nos dias de hoje”.Agora botar essa opinião 
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aqui no face é melhor ainda! Eu agora vou ver se fazemos mesmo a campanha na 
escola para mudar as coisas. Vejo muito lixo em volta. 
 
Aluno 5: Reciclar! Bem, o primeiro passo é separar o lixo reciclável (plástico, 
metais, vidro, papel) do lixo orgânico. O lixo reciclável deve ser encaminhado para 
empresas ou cooperativas de trabalhadores de reciclagem, pois serão transformados 
novamente em matéria-prima para voltar ao ciclo produtivo. Além de gerar renda e 
emprego para pessoas que trabalham com reciclagem, é uma atitude que alivia o 
meio ambiente de resíduos que vão levar anos ou séculos para serem decompostos. 
 
Aluno 3: Este último deve ser encaminhado para pessoas que trabalham com 
reciclagem ou empresas recicladoras, mas quer saber oh! Tá difícil fazer isso, nem 
adianta saber e não poder fazer. E agora?  
 
Aluno 4: Falar é fácil! Mostrar a que veio é mais complicado e falar aqui no face é 
mais pank ainda, isso ganha vez, cria responsa! 
 
Aluno 6: reduzir significar diminuir o numero de desperdícios que podem ser 
reutilizado. reutilizar é reaproveitar o produto que podem servir para outras coisas e 
reciclar é justamente juntar aquele lixo que pode ser reaproveitado. assim sabendo 
que fazendo tudo isso ja é uma forma de mudar o mundo. 
 
Aluno 4: Falou tudo certo sem ter colado. Milagre...kkkk 
 
Aluno 6: Minha mente er fodah meu irmão. 
 
Aluno 4: Vc esta correto. 

 

Observa-se, no Exemplo 1, o registro do momento em que os alunos assistiram ao 

vídeo, emitiram opiniões sobre a elaboração do entendimento deste, revelando os diferentes 

posicionamentos a respeito da temática em estudo e, por fim, socializaram este entendimento.  

Após este momento os discentes puderam pesquisar na internet assuntos similares 

e vídeos relacionados ao tema central estudado. Na sequente realização deste exercício, houve 

novos questionamentos e o tema pôde ser ressignificado para construção ou entendimento do 

conceito dos 3R apresentado na atividade referente a reduzir, reciclar e reutilizar o lixo.  

Os alunos puderam fazer uma relação do novo entendimento comparando com 

conhecimentos prévios, ampliando o conceito estudado.  

Ainda dentro desta subcategoria que se refere à busca da informação para 

ampliação de novos conceitos por meio da pesquisa na Internet para postagem na rede social, 

está posto mais um exemplo vivenciado com a turma da tarde. 
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Exemplo 2 – Busca da informação para formação de um conceito. 

Aluno1: reduzir, reciclar e reutilizar ajuda ao meio ambiente diminuindo a 
quantidade de lixo que tem nas ruas. É importante entendermos isso! 
 
Aluna 2: concordo e acho que se todo mundo ajudasse o mundo estaria bem melhor! 
Vi aqui os conceitos na internet, achei outro vídeo parecido. Eu ouvia falar em 
reciclar, mas nem sabia q era importante. 
 
Aluna 3: praticamente é repensar o que consumimos, pois consumimos sem saber 
para que! É reduzir o consumismo de coisas desnecessárias, reutilizar o que você 
tem ou comprou. Ah! Reciclar é transformar tudo que foi usado em coisas novas. É 
o entendimento que nada pode ser desperdiçado. Eu vejo assim! Vou avisar que é 
assim que tem que ser dito e feito. 
 
Aluna 4: reduzir significar diminuir o numero de desperdícios que podem ser 
reutilizado. Reutilizar é reaproveitar o produto que podem servir para outras coisas e 
reciclar é justamente juntar aquele lixo que pode ser reaproveitado assim sabendo 
que fazendo tudo isso já é uma forma de mudar o mundo. 
 
Aluno 5: reciclar é separar lixo reciclável do lixo orgânico para que anos depois ele 
se decomponha 
 
Aluno 5: reutilizar e aproveitar coisas que não é mais util para você 
 
Aluno 6: Reduzir os custos, os gastos e as "desnecessariedades" que só acumulam e 
chegam a ponto de desperdiçar. Reutilizar - Por novas utilidades em recursos e 
objetos já usados. Reciclar - Transformar objeto já utilizado ou determinado não 
próprio para uso, em outro que possa ser utilizado, já feito de materiais usados. 
 
Aluno 7: bom pelo pouco que eu entendi , Reduzir significa avaliar tudo que 
consumimos atualmente, avaliar o que é importante e o que é absolutamente 
supérfluo e procurar reduzir estes últimos, além de verificar a qualidade do que se 
compra e se sua quantidade é suficiente ou exagerada. Reutilizar significa dar um 
novo uso para as coisas, evitando que estas virem lixo. Reciclar é a solução para 
aquilo que não pode ser reutilizado e mesmo dependendo do tipo de material a 
reciclarem ainda não é a solução. 
 
Aluno 6: puxa vida, lá em casa a gente faz desperdicio de tudo 
 
Aluno 8: Reduzir é diminuir o consumo de produtos desnecessário 
 
Aluno 9: que tipos de materiais desnecessário? 
 
Aluno 8: que não serve mais, garrafinhas, tampinhas, coisas de plásticos, essas 
coisas 
 
Aluno 10: reciclagem é o processo de conversão de desperdício em materiais ou 
produtos de potencial utilidade ou seja vão aproveitar o que não serve mais e ai vão 
acumular menos lixo 

 

No Exemplo 2 a pesquisa na Internet foi proposta com objetivo de discutir sobre o 

conceito sugerido como um meio de levar os alunos a construírem sua compreensão e 

interpretação do assunto, visto que estavam à frente dessa situação na busca de material 

(comentários, texto, imagens, vídeos) que abordasse o tema. A partir da discussão e 

comentários alguns alunos postaram novos vídeos, reportagens e gravuras. 

https://www.facebook.com/karol.i.silva1?fref=ufi
https://www.facebook.com/murilo.silva.125760?fref=ufi
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Esta situação nos aponta para alunos engajados usando subsídios cognitivos para 

analisar, interpretar e publicar suas novas inferências dos três temas citados na atividade 

proposta.  

Desta forma, observamos uma relação com a definição de Minin (2008) quando 

afirma que a pesquisa é uma ação de atividade sistematizada e mediada entre sujeitos, pautada 

por um instrumento (neste caso a própria rede social), que propiciam a construção do 

conhecimento e o desenvolvimento da autonomia, por meio de ações com características de 

reflexão crítica, que priorizam descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, avaliar, 

sintetizar, argumentar, criar. Estas ações são típicas do engajamento cognitivo. 

O Exemplo 3 a seguir mostra outra instância do engajamento cognitivo na busca 

de informação. 

 

Exemplo 3 – Trabalhando novos conceitos. 

Pesquisadora: Pesquise e discuta sobre os conceitos de percolado e lixiviação 

 
 
Aluno 1: Percolação (do Lat. percōlāre, filtrar) em farmacologia e ciência dos 
materiais, se refere a extração de componentes solúveis passando solventes por 
materiais porosos. Na geologia se refere a passagem de água pelo solo e pedras 
permeáveis fluindo para reservatórios subterrâneos (aquíferos).[1] Durante as 
últimas cinco décadas, o desenvolvimento de modelos matemáticos para percolação 
tem expandido sua aplicação também para geotecnia e redes complexas 
 
Pesquisadora - o que este conceito tem a ver com o assunto tratado no vídeo? 
 
Aluno 2: o conceito de o que a o mal habito de jogar as coisas no chão pode causar e 
o que devemos fazer para isso não acontecer. 
 
Aluno 2: o conceito de percolado está associado com tudo que é oriundo de lixo. 
Principalmente o liquido que muitas vezes se mistura de resto de outros liquido 
como refrigerantes, conservantes de latas de alimentos. A própria a água da chuva 
quando entra em contato com o lixo acaba ser misturando com outros matérias. E 
esse líquido tem como definição percolado ou mais conhecido como Chorume. Eu 
pesquisei e entendi assim! Será q meus colegas também entenderam assim também? 
Vou ler as respostas deles.  
 
Aluno 3: Ei Macho! , percolado é um líquido turvo e mal cheiroso proveniente da 
mistura de lixo e agua. Ele é altamente poluente, sendo frequentemente relacionado 

https://www.facebook.com/moises.ferreira.75033149?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010153874074&fref=ufi
https://www.facebook.com/raviel.holandareginaldo?fref=ufi
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aos lençóis freáticos, eu vi aqui na internet! Vi e fiquei pensando como vai ficar o 
planeta terra com tanto lixo! Kkkk 
 
Aluna 4: É isso mesmo Aluno3 , percolado é liquido com cheiro desagradável, que 
mistura o lixo podre com agua da chuva 
 
Aluno 5: Lixiviação é o processo de extração de uma substância presente em 
componentes sólidos através da sua dissolução num líquido e fica tudo misturado. 
Eca! Será que fica na agua que a gente bebe? Acho q a prefeitura nem liga de saber 
disso! 
 
Aluno 4: sim também concordo, acho que não liga mesmo! Mas, quando a prefeitura 
faz a sua parte, em colocar lixeiras lá vem mais uma vez as pessoas para destruir e 
quando procuram não acham. É complicado!  

 

No Exemplo 3, além da pesquisa na Internet, houve uma discussão verbal acerca 

do vídeo exposto no momento da atividade e em seguida os estudantes fizeram uma reflexão 

acerca dos conceitos trabalhados numa associação mais prática com a realidade.  

Harris (2008) delineia em seus conceitos que a pesquisa é uma fonte pedagógica 

engajadora e que, em muitas vezes, há um investimento cognitivo do estudante para 

compreender as relações, os conceitos e as ideias ligadas aos temas que lhe são propostos. O 

autor assevera que a atividade sistematizada e mediada entre sujeitos pode gerar um diálogo 

rico pautada por instrumentos que propiciam a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento da autonomia, por meio de ações engajadoras com características de 

reflexão crítica, que priorizam descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, avaliar, 

sintetizar, argumentar e criar.  

O engajamento cognitivo é comumente associado ao relacionamento ativo do 

indivíduo com a tarefa e com o contexto que a envolve, sendo consenso que ele é necessário 

para resultados positivos na aprendizagem (HARRIS, 2008). Nesta situação os discentes 

sistematizaram suas pesquisas e agiram na rede social, local e espaço de fácil acesso a estes 

posicionamentos. 

No Exemplo 4 abaixo, o Aluno 1 participou da atividade de pesquisa e postagem 

na rede social, estudando e respondendo a atividade que tratava dos conceitos: chorume e 

percolação (subtemas do conteúdo lixo/sustentabilidade) assunto central do projeto de 

intervenção. 

  

https://www.facebook.com/karol.i.silva1?fref=ufi
https://www.facebook.com/sd.alan12?fref=ufi
https://www.facebook.com/anakaroline.costabarbosa?fref=ufi
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Exemplo 4 – Pesquisa e diálogo. 

Aluno 1: olha ai o que eu achei!  

 
 
Aluno 2:Vixe!Vendo esta foto me sinto e mal, em pensar que todos nós fazemos 
isso! E sem falar que traz vários problemas para a sociedade.  
 
Aluno 3:Está bem explicado o que significa “Lixiviação, é bom porque é rápido e 
quando pesquisamos e falamos aqui fica mais rápido ainda e ainda entendemos a 
resposta do colega”. 
 
Aluno 3: Interessante mesmo a definição, pelo que li ficou ainda mais fácil de 
entender a lixiviação  
 
Aluno 4: Está bem explicado, interessante mesmo! Chorume é um liquido escuro e 
de mau cheiro quando ocorre a decomposição do lixo 
 
Aluno 5: imagina vai acumulando, por isso que as vezes tem explosão, por causa do 
gás. Esses conceitos nos fazem pensar na lixaria que tem por ai! 
 
Aluno 3: Concordo com a definição do Aluno 1, o chorume é um liquido mal 
cheiroso e que se espalha e vai poluindo o solo. 
 
Aluno 2: descobri e pensei Olhem só! Podemos combater o chorume com simples 
ações: 
- Não jogue comida no lixo! 
- Separe o resíduo domiciliar dos recicláveis; 
- Separe as pilhas e baterias. Elas são um veneno para o solo; 
- Separe os resíduos de óleos de cozinha e produtos químicos e leve à algum centro 
de reciclagem. 
 
Aluno 3: tem a ver com o lixo que jogamos no chão, que muitas vezes vão para o 
lixão ou até mesmo aterro sanitário. 

  

https://www.facebook.com/karol.i.silva1?fref=ufi
https://www.facebook.com/raviel.holandareginaldo?fref=ufi
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O Aluno 1 encontrou um vídeo relacionado ao tema proposto. Este discente 

trouxe uma discussão para o grupo e apresentou um vídeo para a turma.  

Na realização desta atividade proposta na rede social, os demais alunos que 

trocaram informações com o Aluno 1 usaram estratégias que permitiram buscar a informação 

e conteúdo, partindo dos recursos disponíveis, usando as suas próprias descobertas, trilhando 

o caminho da pesquisa em rede (Internet) para postagem na própria rede social, seja na 

investigação destes conceitos ou na captura de uma tela e neste caso, na descoberta de um 

vídeo e a partir desta ação os discentes se comunicaram e discutiram o assunto.  

O engajamento cognitivo discente para busca da informação e comunicação 

indicou que o discente pode aprender de forma autónoma, aproveitando a oportunidade e a 

experiência do momento. 

Sob a análise desta autonomia, pode-se dizer que os próprios alunos buscaram a 

informação e puderam interpretá-la e, em algumas situações, ressignificá-la e compartilhá-la. 

Partindo da premissa que o engajamento cognitivo atesta e concebe que o aluno 

engajado cognitivamente tenciona e age indo além do que se estrutura na atividade proposta, 

ficou visível nesta atividade a perspectiva pelo discente, de buscar informação e o 

conhecimento para o entendimento dos conceitos estudados. 

Segundo Santaella (2013), a estrutura de redes sociais digitais como o Facebook 

provoca potencializações nos modos como os usuários se relacionam no ambiente online, na 

medida em que trazem novas possibilidades e novos recursos para elaboração de um assunto e 

no estabelecimento de trocas comunicativas.  

Sob este prisma o discente buscou novos conceitos na Internet e quis publicá-los 

na rede social, indicando a busca dos estudantes em atingir níveis mais elevados de 

compreensão sobre determinado tópico de estudo.  

No Exemplo 5 a seguir observam-se na atividade proposta, estratégias 

identificadas que favoreceram o diálogo compreensivo com um ou mais interlocutores, 

atrelada à capacidade do discente de se comunicar.  
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Exemplo 5 – Pesquisa e debate.   

Pesquisadora postou enquete sobre o projeto de lei local que propõe sobre aplicação 
de multa de R$ 100 em quem jogar lixo no chão?  

 
 
Aluno 1: sim sim, sou a favor, pois muitos só vão aprender a valorizar nosso ambiente 
sendo punidos. 
 
Aluno 2: é isso mesmo, temos que aprender por algum lugar e o bolço pode ser o 
começo 
Aluno 3: eu sou a favor, porque muitas pessoas só fazem certo quando pesa no 
bolço, mais também faltam algumas coisas, tipo algumas lixeiras. As pessoas falam 
que jogamos lixo no chão, mais quando vamos jogar no lixo, onde ta? Não tem, 
precisam de mais lixeiras na rua, e acho também que a prefeitura não deveria esperar 
pelas multas que receberiam para começar a fazer mudanças.  
 
Aluno 4: Eu concordo com essa lei,pois as pessoas tem que aprender a ser pulnido 
por suas ações nem que para isso tenha que pesar em seus bolsos.mas tambem o 
governo tem que fazer sua parte e melhorar as condiçoes das avenidas e ruas.eu 
concordo e acho seriamente que o governo tem que melhorar as condições das 
avenidas e ruas. 
 
Aluno 6:  eu concordo pq é um modo das pessoas entenderem o quanto jogar lixo na 
rua pode nos prejudicar, mas acho q a grana era para melhorar as ruas mesmo aluno 
4. 
 
Aluno 7: Eu sou e não sou, porque a prefeitura tbm tem que se educar e olhar para o 
povo e não para o seu dinheiro. E sim pq tem muita gente que faz isso mesmo assim, 
tipo nos e eles fazemos um protesto e 5 minutos depois uma pessoa que estava 
conosco no protesto joga lixo no chão. 
 
Aluno 8:  eita aluno 7, mas de minha parte eu concordo... isso é uma maneira de 
fazer as pessoas aprender a colocar o lixo no lixo! 
 
Aluno 9: eu concordo pois assim as pessoas pensariam melhor antes de jogar lixo 
 
Aluno 10: eu concordo pq as pessoas assim tem conciencia no que faz e tenta 
corrigir o que fez 
 
 

Nesta ação os estudantes trocaram informações e discutiram os conteúdos 

abordados e descobertos, neste caso a respeito da atividade 2, sobre projeto de lei local que 

dispõe sobre aplicação de multa de R$ 100 ao morador que jogar lixo no chão.  

Em face disto, acredita-se que o engajamento de cada estudante que compõe um 
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grupo influencia na maneira como estes interagem uns com os outros para o desenvolvimento 

da atividade. Desta forma, o relacionamento entre estes alunos durante o processo influencia o 

engajamento de todos os estudantes na atividade e, neste caso, na concordância ou 

discordância de um tema. Com este propósito foi importante a discussão em rede para este 

processo acontecer.  

A amostragem do dialogo apresentado no Exemplo 5 tem a composição da turma 

completa e aponta como as discussões do grupo foram formadas por contribuições de cada 

indivíduo participante. Com isso ficou visto a oportunidade de verificar se houve ou não um 

investimento cognitivo desses indivíduos voltado para a compreensão da atividade proposta, 

caracterizando, neste sentido, a compreensão da atividade também como engajamento 

cognitivo.  

Observou-se nesta atividade uma compreensão abrangente do tema pelos alunos, 

visto que cada um deles pôde emitir um parecer individual, próprio e de troca com seus pares. 

Fagundes (2008) afirma que apenas o estudante engajado cognitivamente 

consegue entender e agir na execução da tarefa que realiza, ou se dispõe a utilizar a linguagem 

como um modo social de pensamento, como um meio através do qual o aluno pensa e aprende 

juntamente com seus parceiros de grupo, neste caso, parceiros na rede social Facebook. 

Sob esta análise, quando um estudante expõe sua compreensão sobre um conceito 

ou fenômeno via rede social, por exemplo, busca se certificar o que compreendeu para em 

seguida compartilhar sua compreensão para os colegas. Este é um diferencial, o aluno pensa e 

compartilha o seu pensamento. Em exposição de cada pensamento postado em rede, o 

discente permite que suas ideias sejam avaliadas, discutidas e validadas por seus pares.  

Nesse processo de compartilhamento o estudante torna seu raciocínio público. O 

aluno evidencia um esforço cognitivo direcionado para o desenvolvimento da própria 

aprendizagem e de seus parceiros de grupo. Fagundes (2008) afirma ainda que o aluno 

partilha em rede suas opiniões exploratórias com seus pares e atribui que estas só são 

alcançadas por aqueles que apresentam engajamento cognitivo na atividade. 

No Exemplo 6, vemos mais outro aspecto desse engajamento cognitivo em que os 

alunos respondem a uma indagação de pesquisadora sobre o conceito de sustentabilidade. 
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Exemplo 6 – Conceito sobre sustentabilidade. 

Pesquisadora: responda e discuta: o que você entende por sustentabilidade? Qual sua 
Opinião? 
 
Aluno 1: sustentabilidade para mim e cuidar do meu ambiente fazer a coleta seletiva 
e como no vídeo q a tia x mostrou, é cuidar e ajudar ao meio ambiente. 
 
Aluno 2: sustentabilidade, sustendo diferenciado, com recursos já usados ou 
naturais”. Formas de continuar com recursos atuais, mas incrementando voltado para 
proteção do meio ambiente. 
 
Aluno 3: sustentabilidade pra mim é cuidar do meio ambiente pois tiramos muitas 
coisas dele importantes para nossa vida 
 
Aluno 4: sustentabilidade e uma coisa que todos deveriam praticar porque envolve o 
meio ambiente. Envolve a vida 
 
Aluno 5: sustentabilidade muita gente já ouviu falar mais não sabe ao certo o que é, 
ela faz muita diferença principalmente nos dias de hoje que tem tanto 
desperdício....Quero aprender pela pesquisa e me conscientizar da importância! 
 
Aluno 6: a sustentabilidade é um assunto tão importante quanto o da tecnologia por 
isso devemos juntar os dois assuntos para formar ideias para um mundo melhor 
 
Aluno 7: sustentabilidade é uma maneira de utilizar os recursos naturais de forma 
responsável sem prejudicar o meio ambiente e sem faltar para as gerações futuras. 
 
Aluno 3: sustentabilidade é uma maneira de utilizar os recursos naturais de forma 
responsável sem prejudicar o meio ambiente e sem faltar para as gerações futuras. 
 
Aluno 2: td Fk interessante com a tecnologia, antes pra mim sustentabilidade era 
uma coisa muito chata e aborrecida mas agora n! Eu reconheço q sustentabilidade 
ser muito importante para o mundo e para as pessoas Emoticon wink 

 

Na estratégia criada pelos discentes no Exemplo 6, verifica-se a conceituação do 

tema principal da investigação (sustentabilidade) na busca de uma definição e um 

entendimento mais autêntico e, neste sentido, por ser dele mesmo e por advir do entendimento 

do próprio aluno. Ribeiro e Ramos (2014, p. 186) afirmam que 

[...] Os grupos do Facebook possibilitam criar situações que permitem a troca de 
mensagens e conteúdos, são usadas por grupos de estudantes e seus professores com 
o objetivo de produção de conhecimento a partir do compartilhamento de 
experiências de aprendizagem”.  

 

Na análise deste exemplo, observou-se o envolvimento dos estudantes numa 

situação didática criada: os alunos definiram o tema de forma conceitual e relacionada ao 

conhecimento técnico da terminologia, ficando visível um favorecimento da realização da 

atividade em razão de que este discente encontra-se com seus pares trocando ideias e 

discutindo os conceitos. Campello (2005, p. 49), afirma que 
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Engajamento é a decisão de participar ou não participar da atividade. É uma espécie 
de compromisso com a prática. Os conceitos de engajamento e participação tendem 
estarem juntos por causa de seu significado comum. A participação reflete a 
qualidade do que se está fazendo e o significado que ela tem dentro da prática. 
Engajamento, por outro lado, é sobre o nível de participação, que é, o quanto ou 
como as pessoas se comprometem com as ações de uma atividade entendendo o que 
esta significa.  

 

Nesta caracterização de estratégia criada pelos discentes e discutida aqui em 

forma de subcategoria, observa-se a conceituação do tema principal da investigação, a 

sustentabilidade, na busca de uma definição e entendimento de autoria e pesquisa. O discente 

pesquisa os conceitos e compartilha este entendimento. 

Para Austrália (2005) as relações entre colegas do mesmo grupo são importantes 

para criar boas oportunidades de engajamento. Completa a autora que as discussões críticas de 

ideias entre pares discentes, o planejamento e outras formas de interação que visam à 

resolução de uma atividade em grupo têm o potencial de promover e intensificar o 

engajamento cognitivo dos estudantes.  

Partindo da proposição da troca de argumentos, por meio dos diálogos e ainda 

sobre a relação estabelecida entre os pares que se encontram estudando numa rede social, fica 

visto a riqueza da perspectiva de aprendizagem dos envolvidos.  

O aluno engajado para a comunicação busca a informação e conteúdo partindo 

dos recursos disponíveis, neste caso, na internet e no uso do Facebook para compartilhar e 

postar comentários e ideias, usando as suas próprias descobertas e trilhando o caminho da 

pesquisa em rede. 

Para Newmann (1992) a relação e comunicação entre colegas da mesma turma são 

importantes para criar boas oportunidades de engajamento. Este autor alega que as discussões 

críticas de ideias entre alunos de sala ou de um grupo de trabalho, o planejamento, a avaliação 

e outras formas de interação que visam à resolução de uma atividade têm o potencial de 

promover e intensificar o engajamento cognitivo dos estudantes. 

No próximo trecho será apresentado mais uma subcategoria associada ao 

engajamento cognitivo nomeada de reflexão sobre a ação. 

 

5.2.2 Reflexão sobre a ação 

 

Esta subcategoria foi construída baseada numa ação reflexiva realizada pelos 

estudantes pesquisados vistas por intermédio de alguns depoimentos que pontuaram acerca do 

que significou realizar atividades de cunho pedagógico no espaço do Facebook. Esta 
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subcategoria tem um caráter de verificação sobre a valiosa opinião do discente com relação ao 

possível diferencial e alcance no que concerne à aplicação de atividades educacionais numa 

rede social digital.  

O Exemplo 7 mostra como estes depoimentos aconteceram. Mediante indagação 

pela pesquisadora foi possível encontrar depoimentos deste entendimento: 

 

Exemplo 7 – Indagações da pesquisadora. 

Pesquisadora: Pessoal, vamos pensar juntos!  
- Vocês estão assistindo uma aula dita tradicional e há um conteúdo referendado 
pelo professor. Este professor faz uma chamada e define para vocês o que ele sabe 
sobre este conteúdo, repassando sobre este conteúdo estudado, no caso sobre 
Sustentabilidade ambiental, expondo uma aula lá na frente!  
- Agora imaginem! Esta mesma aula, também com um professor e vocês todos 
assistindo. Neste caso a diferença é que depois da exposição vocês vão poder 
interagir com esse mesmo conteúdo na rede social. Pergunta: quais as chances para 
cada situação?  
 

De modo geral os participantes desta pesquisa atestaram entendimento sobre esta 

indagação. Foi visto que para estes alunos há um diferencial em trabalhar em rede 

pedagogicamente. Nestas alegações os estudantes pontuam sobre a autonomia e a 

socialização. Observe: 

Pesquisadora: qual o diferencial de está trabalhando conteúdo na rede social? 
 
Depoimentos – Resposta –Alunos: 
- Acho que por lá, pela rede, é muito mais legal, porque a gente quando o professor 
tá explicando, a gente também atrapalha, então fica um pouco chato, mas na rede 
social a gente tá lá, a gente fica pensando junto com o pessoal, você tá lendo, você tá 
tirando dúvida, você vê o conteúdo que você quer aprender e mostra aos colegas. 
- O professor fala, mas quem vai pensar sou eu! , além disso, eu vou pensar sozinho 
sobre o que ele tá explicando, depois eu digo o que eu pensei e começo a trocar 
ideias! 
- A maior diferença é você tá interagindo sempre e assim é mais fácil de aprender! 
Eu vou pesquisando e comentando ao mesmo tempo! Posso dar minha opinião sem 
ter que esperar pelo professor e eu posto um conteúdo independente da turma e do 
professor, vou no meu tempo!  
Respostas dos alunos:  
- Na rede é mais interessante. Foi mais rápido e bem mais interessante pq podemos 
aprender não só lendo mas também vendo vídeos , interagindo com colegas etc. 
- No Face é bem mais legal, pois nós associamos as coisas mais rápidas através de 
vídeos, posts e pesquisas.”  
- Foi uma maneira muito divertida que eu aprendi interagindo com o grupo, melhor 
que o professor só falando” 
- Foi muito interessante, pois é sempre bom aprender coisas, ainda mais na internet, 
pois além de ser mais rápido é menos cansativo. Estudar no Facebook me fez 
aprender trocando ideias instantâneas e eu posso levar minha própria opinião.” 

 

O depoimento dos alunos se refere ao caráter distintivo da rede social. Os 

discentes por meio de uma ação reflexiva fazem uma avaliação sobre a ação de trabalhar 

pedagogicamente neste espaço e atestam o caráter considerado positivo desta metodologia. Os 
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discentes expressaram o caráter instantâneo e rápido de trabalhar em rede: 

 
Oi, bom pq é uma ótima forma de aprendizado uma maneira pela qual o 
conhecimento é dado da melhor maneira” 
 
Foi algo muito interessante... e com participação de todos, foi muito bom, pois o 
assunto e interessante e todos participaram ao mesmo tempo! Cada um fala o q quer 
e o q pensa! E se vê logo! ” 
 
Foi bem interessante e bem mais rápido, e foi muito explicativo deu pra aprender 
muito. Curtir, postar e emprestar.” 
 
Bom, eu achei muito interessante porque foi uma maneira mais pratica de se 
comunicar mais rápido e se divertir. Melhor do que o professor ficar falando e eu 
somente escutando. 
 
Foi bem interessante, ver as situações criticas de alguns lugares e ver que tem 
soluções para resolvê-las. E ainda poder discutir com os outros. 
 
Foi ótimo. Um assunto super. interessante que aprendemos a desenvolver 
habilidades ecológicas e ainda podemos postar o q achamos e assim aprendemos 
bem mais! 
 
Foi muito bom, pois prestamos bastante atenção e entendemos mais, eu pesquisei e 
ainda mandei para os colegas. 
 
Eita! Muito bom, pois nos estamos no dando bem com um mundo ecologicamente 
correto e ainda me divirto com meus amigos! 
 
Foi mais rápido e bem mais interessante trabalhar aqui no face, porque não 
aprendemos somente ouvindo e lendo, aqui pesquisamos e damos nossa opiniões. 
Foi uma maneira bem divertida que eu aprendi interagindo com o grupo. Algo bem 
importante e com a participação de todos da turma ao mesmo tempo 

 

Na averiguação da opinião reflexiva dos discentes por meio de entrevistas breves 

realizadas através das transcrições dos áudios ficou constatado a aprovação desta metodologia 

de trabalho pedagógico. Verificou-se a anuência dos alunos em lidar com temas de cunho 

curricular num espaço de rede. 

Sob esta análise Santaella (2013) nos afirma que o uso das redes sociais on-line 

nos encaminham para um novo modelo de prática educacional mediada, com o 

aproveitamento pleno das funcionalidades presentes nestes ambientes virtuais. Esta 

metodologia define outro modelo de relação entre comunicação e educação em que estão 

presentes as interpretações, os diálogos e “multiá-logos” (trocas comunicativas entre todos os 

participantes ao mesmo tempo), a partilha do sentido e o desejo compartilhado de aprender e 

pesquisar em conjunto. 

No Exemplo 8, abaixo, foi verificada também por meio das declarações dos 

alunos a importância da possibilidade da interação entre as partes vistas por estes próprios 

como algo diferenciado. Uns dos aspectos a ser considerado nos enunciados marcam a 
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diferença apontada pelos discentes acerca do uso das redes no que se refere à perspectiva da 

interação e a facilidade de pesquisar os assuntos estudados. 

 

Exemplo 8 – Declarações dos alunos. 

Pesquisadora: falem mais sobre a experiência das atividades terem sido realizadas 
no Facebook? 
Achei as aulas de campo e a rede social mais que interessante, porque é bem é 
melhor do que você ficar só escrevendo e fica mais fácil falar com os colegas. 
 
A gente tem uma experiência diferente, de troca das ideias, renovando o 
conhecimento mais e mais. 
 
A gente interagiu com um monte de coisa! Melhor do que ficar na sala de aula, 
fazendo coisas, cansando a mão de copiar e copiar, fazendo coisas que poderiam ser 
mais fáceis, se interagir com o computador e com os colegas na rede. 
 
A gente se sente mais a vontade do que numa sala totalmente fechada sem interagir 
com as pessoas, com o computador e no face é mais fácil de pensar e pesquisar os 
assuntos, emitir opinião sobre as coisas e assuntos, legal oh!. 
 
Como a gente é adolescente, ai gosta de computador, dentro e fora de sala de aula! A 
aula sem computador é uma coisa mais chata, mas a tecnologia ajuda e o face ajuda 
mais ainda , achamos nossos amigos de sala. A gente presta mais atenção, é porque 
está no nosso dia a dia.”. 
 
Na rede a Aula é mais interativa e ai aprendo mais! 
 
É bem mais fácil e rápida de aprender! 
 

Ainda no Exemplo 8, por meio destes depoimentos, também foi possível verificar 

que os alunos conseguiram fazer uma distinção entre o uso do Facebook para ministrar um 

conteúdo pedagógico e uma aula dita formal. Observou-se que sobre as duas metodologias 

adotadas, uma poderia complementar a outra. As pesquisas de Gomes et al. (2010, 2011), por 

exemplo, diagnosticaram que os participantes de uma rede social educacional interagem de 

forma mais efetiva e sem a timidez que uma sala de aula poderia provocar em alguns alunos. 

Estes autores também ressaltam que os usuários sentem a necessidade de perceber a 

‘presença’ de seus colegas ao acessar a rede. 

Observar abaixo, no Exemplo 9, a pesquisadora em continuidade ao processo da 

investigação, fez mais uma vez a indagação sobre a diferença na realização de uma atividade 

pedagógica postada numa rede social em comparação com uma aula realizada com uma 

metodologia dita mais formal. 
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Exemplo 9 – Reflexões dos alunos. 

Pesquisadora arguindo sobre realizar as atividades pedagógicas numa rede social em 
vez de ser numa aula dita tradicional.  
 
… Então, se eu pudesse pensar um dia que a gente pudesse estudar uma coisa e agir 
com a outra. E o incrível que pareça é que por mais que uma se encaixe na outra, as 
duas são completamente opostas, então foi uma coisa interessante, foi uma coisa 
diferente, legal. Isso hoje porque as aulas, elas não foram só diversão, como também 
não foram só um ritmo rígido. Ter aula no Face é rápido é do agora. Podemos ver os 
assuntos rapidinho e passar pra outro 

 

Foi uma interatividade interessante, que eu acredito que quase todo mundo aqui 
deve ter uma rede social que usa constantemente na vida pra qualquer coisa, que seja 
pra conversar com um “crush”, ou que seja pra saber de notícias...Sabemos tudo 
ligeiramente. Aqui e agora! Melhor sim, aprendi mais! 
Enfim foi interessante esse tipo de coisa e a gente fez um vídeo que não fala, mas 
mostra a nossa aula de campo que a gente teve e a gente andou ao redor da escola, 
passou pela rua, mostrando a visão que a gente não tinha visto e que fazia parte do 
cotidiano, “entendeu”, o lixo, ele tava presente e a gente não percebia pelo simples 
fato que já virou, sinceramente, já virou cultura, normalidade”.  
 
Você anda você joga e “ah” - você pensa, “outra pessoa tá jogando, vem um gari e 
ele vai limpar, não tem problema, meu pai, minha mãe tá pagando imposto, não tem 
problema algum. Não vai ter problema”; mas agora, “vamo” fazer, “vamo” fazer 
uma análise, você mora “numa” rua e passou aquela famosa boca de lobo que é onde 
escoa a água pra não alagar, você joga uma latinha lá, o famoso ditado “jogue lixo 
no lixo”, se já tem lixo lá, obviamente outra pessoa vai jogar as pessoas tão 
seguindo. na verdade era jogue lixo no lixeiro… Então, vai acumulando, viu que tá a 
latinha, já é incentivo pra outra pessoa jogar, outra pessoa joga, joga, joga. Chove, o 
que que acontece? Alaga. A culpa é de quem? Prefeito? Não, não é. Isso não é culpa 
totalmente do prefeito, nem do gestor escolar, talvez o gestor geral, mas talvez sejam 
dos próprios cidadãos que não tem essa conscientização. 
 
E o grupo em rede, ele serve justamente pra isso, pra você não só ter monitoria, você 
pensa e discute, é melhor!!Ver o povo todo da sala. Como também você ter essa 
consciência e também, não, assim, reduzir a ignorância porque muita gente faz o 
quê? 
Faz as coisas e coloca a culpa em outras, mas talvez a culpa, o lixo, o alagamento e 
tudo mais não sejam culpa apenas de prefeito, não apenas de uma autoridade, mas 
venha realmente do povo que é o que faz a cidade. Poder dizer isso numa rede social 
e fazer a pesquisa, curtir e compartilhar o que nos leva a pensar e a aprender mais e 
assim é melhor ainda! 

 

Nas declarações dos alunos do Exemplo 9 ficou visto a distinção que estes fazem 

no que cerne as duas metodologias didáticas, sobre realizar as atividades pedagógicas numa 

rede social em vez de ser numa aula dita tradicional. 

Houve uma compreensão pelos discentes nas duas formas de prática pedagógica. 

Há um destaque no primeiro depoimento em que o aluno afirma que estas duas formas de 

abordagem poderiam ser utilizadas em conjunto. Foi falado do aspecto da possibilidade de 

interagir e discutir no espaço da rede, entendido como algo positivo.  

Segundo a autora Santaella (2013) no estudo do espaço em rede, os diálogos 

podem ser de fato desenvolvidos e estes se caracterizaram pela pluralidade de vozes.  
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No caso do projeto de intervenção os discentes puderam trocar ideias e conteúdos 

sobre o tema estudado e puderam opinar sobre como foi trabalhar neste espaço. Conforme a 

autora as redes sociais têm potenciais sócios técnicos e educacionais e pode ser vista como 

lugar de subjetivação e sociabilidade.  

Desta forma, acredita-se que o engajamento cognitivo discente foi possibilitado 

pela estada e estudo pedagógico em rede, visto como um lugar de troca, entretenimento e 

entrelaçamento de autoria de diversos conteúdos e agora como um ambiente de trabalho 

pedagógico.  

Ainda seguindo a trilha das reflexões feitas por Santaella (2013), visível em outro 

aspecto e revisto nestes diálogos citados nos depoimentos do Exemplo 8 (apresentados na 

forma de análise pelos alunos sobre o que significou trabalhar em rede social); neste caso, os 

alunos fizeram uma análise sob a ótica da questão temporal, chamada por esta autora de 

alwayson; em outras palavras, as redes são alimentadas pela troca e compartilhamento de 

informações em tempo real, num “presente sempre contínuo”.  

Os estudantes, de fato apontaram em suas falas alguns aspectos típicos da rede, o 

instantâneo e o rápido, características destes espaços sociais e virtuais vistas por estes como 

algo positivo. 

A seguir estarão postos as considerações sobre o engajamento crítico, uma 

subcategoria do engajamento cognitivo. 

 

5.2.3 Engajamento crítico 

 

Esta subcategoria se refere à emissão de opiniões importantes acerca de assuntos 

de fórum público. Engajamento que gera competência para aprender a participar da vida 

pública na emissão de opiniões importantes acerca de assuntos de fórum social ou 

comunitário.  

Para Santaella (2013), as práticas comunicativas nas redes sociais se legitimam 

como uma alternativa fértil e ampliam a capacidade de agenciamentos sociais. A autora 

destaca a relevância dos novos desafios trazidos pelas interações específicas destas 

plataformas no que concerne às habilidades cognitivas dos usuários e se refere às dinâmicas 

de interação nas redes sociais, que são constituídas de fluxos de informações internos e 

externos, indivíduos em busca do entendimento de um tema, emitindo suas próprias opiniões. 

Trata-se de promover "o saber como". 
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É salutar a importância do discente ter a possibilidade de emitir uma opinião 

estando em rede social! Esta categorização está posta no Exemplo 10: 

 

Exemplo 10 – Opiniões dos alunos. 

Alunos discutindo no Facebook sobre os aspectos de fórum público que foram 
observados e encontrados no entorno da escola no cumprimento da atividade em 
campo acerca das condições da coleta de lixo: 
 
Aluno 1: jogar lixo no lugar certo e obrigação de cada um, foi legal saber que a 
gente está fazendo bem não só pra nós, mas para todos. Os alunos das outras classes 
querem também saber como fazer para ficar neste grupo.  
 
Aluno 2 Foi bom , conseguimos relatos dos moradores da área ao lado da escola e 
conseguimos ver além do que sabíamos, acho q vamos fazer um abaixo assinado 
para tirar o lixo da escola. Ou vamos criar uma fanpage para pegar depoimentos na 
escola toda  
 
Aluno 3 foi ótimo pois nos podemos compartilhar várias opiniões das pessoas que 
aqui moram Aluno 4 foi surpreendente pois a gente pode se conscientizar a respeito 
da poluição que há em nossa cidade e refletir sobre como as pessoas estão cuidando 
da cidade  
 
Aluno 4; foi muito bom pois estamos interagindo coma natureza e no face. hum/! 
 
Aluno 5: foi Ótimoooooooo, a experiência em prática foi tudo de bom 
 
Aluno 6: Nossa! Mas me diz uma coisa...Não querendo ofender ninguém e nem 
querendo me achar...Mas assim não adianta vc estuda o ano todo para fazer coisas 
importantes, para seu futuro, se diz que “aprendeu” e não tem consciência de 
praticar um gesto bom??!! Temos que fazer algo! 
 
Aluno 7: Foi excelente conhecer as condições da escola e do entorno , conhecer o 
mundo a nossa volta , e não está tão bom assim , muita sujeira e lixo. Então vamos 
agilizar uma mudança 
 
Aluno 8: Foi bem legal a cidade de Aquiraz está precisando de uma limpeza 
descente, mãos a obra! 
 
Aluno 9: Uma vergonha! E agora? 
 
Aluno 10: Isso é uma vergonha mesmo aluno 9, isso é uma vergonha para o Brasil 
se não querem tirar zero estudem a natureza não tem nada haver com isso as revolta 
do povo , mas o povo não faz nada. 
 
Aluno 11: Foi bem colaborativo, além disso tivemos uma boa percepção do mundo a 
nossa volta 

 

Neste exemplo os estudantes puderam opinar de maneira crítica para aspectos da 

comunidade local no que cernia a questão do lixo e limpeza das ruas de sua comunidade. Um 

dos discentes afirma que foi importante ver além da escola e propõe fazer uma página no 

Facebook para colher assinaturas dos demais alunos da escola no sentido de realizar uma ação 

mais prática já que ficou constatado que havia lixo no entorno da mesma.  
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Este aspecto traz uma ressignificação para esta mesma opinião, estando o discente 

discutindo e emitindo parecer sobre determinado ponto de ordem pública numa rede social. 

Neste sentido o discente encontrou estratégias que o fizeram ter voz ativa, participativo e 

responsável na sua comunidade.  

No Exemplo 11 a seguir, serão mencionados aspectos que tratam do subitem do 

tema sustentabilidade – Tratamento do Lixo Urbano. 

 

Exemplo 11 – Opiniões dos discentes acerca do tratamento do lixo urbano. 

Aluno 1: Eu concordo pq pelo menos assim eles se conscientizam, ah! Eles os 
políticos ! 
 
Aluno 2 : Eu concordo sim pois quem sabe assim as pessoas entendam que jogar 
lixo na rua e errado 
 
Aluno 3: sim concordo porque so assim as pessoas podem ter respeito pela nossa 
cidade 
 
Aluno 4: concordo , pois assim as pessoas pensam duas vezes antes de jogar lixo em 
lugares inapropriados 
 
Aluno 5: também acho aluno 3,  pois as pessoas não vão jogar mais lixo no chão 
 
Aluno 6: eu tambem assim eles nao pensam em jogar lixo no chao,ate achar uma lata 
de lixo ele nao joga 
 
 Aluno 7: Sim,pois algumas pessoas só aprendem quando dói no bolso 
 
Aluno 8 Não, eu não concordo. Considerei uma forma de "extorquir o bolso" do 
cidadão pela sua ignorância pela qual ele não tem culpa, isso foi pela criação do 
indivíduo e ele acaba pagando por isso. O trabalho comunitário como punição é bem 
mais conscientizador, e sem gastos no bolso do cidadão que já é extorquido 
normalmente! 
 
Aluno 9: Realmente vc está certa aluna 8 .Um dia quando não houver mais 
corrupção saberemos para onde vai o dinheiro da multa 
 
Aluna 8:  Esse dia, teremos que esperar sentados se é que vai chegar. Porque enfim, 
a corrupção não existe apenas na política, ela está "grudada" no cotidiano. 
 
Aluno 10 : antes de ouvir a opinião da aluna 8  eu não pensava assim, mais não 
podemos confiar em um país tão corrupto, com tanto desvio de verba e roubalheira 
 
Aluno 11: concordo que e preciso educar mais a prefeitura tbm tem que se educar, 
andando pelas ruas de fortaleza a gente percebe que a varios locais da prefeitura com 
lixo na frente alguns hospitais e postos de saúde 
 
Aluno 12 quem não aprende com amor aprende com a dor 
 
Aluno 08 Até porque se não sabemos para onde vai realmente esse dinheiro, nossos 
impostos são prometidos que são investidos 100% na população, sabemos a 
realidade. Então já devemos imaginar sobre essa multa não é mesmo? 
 
Aluno 13 : deveria sim existir . se ele nao tem educacao em casa , ele nao tera na 
rua. ao inves de ele jogar lixo no chao , ele deveria ter educacao e jogar no local 
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certo. assim ele nao teria que tirar dinheiro do proprio bolso para pagar uma multa 
pela sua falta de educação 
 
Aluno 14 : Agora vamos ser cobrados por falta de educação já estamos batendo na 
mesma tecla a muito tempo ja deveriamos ter q se concientizar sobre o assunto agora 
vamos ter q pagar pelo lixo jogado por um lado acho interessante a ideia pq algumas 
pessoas vão pensar antes de agir mas por outro lado acho meio difícil 
 
Aluno 13 jogar lixo no lugar certo e obrigacao de cada um. vc n pode reclamar da 
prefeitura que a cidade esta suja , sendo ki vc mesmo suja sua cidade. a prefeitura 
faz sua parte fazendo a coleta diaria e o cidadao faz a sua parte jogando o lixo na 
lixeira. 
Aluno 15: nao porque do jeito que o dinheiro anda sendo desviado ninguem pode 
confiar a nimguem nem pra pagar idenizaçao ou multa 
 
Aluno 16: so deve ser uma postura do governo que, na verdade, já deveria existir nas 
cidades. Falta a cultura de se buscar e preservar uma cidade limpa e, sem uma 
consequência direta, como a multa, não vamos conseguir com que as pessoas deixe a 
cidade limpa. 
 
Aluno 17: concordo que e preciso educar, mas a prefeitura tbm tem que se educar, 
andando pelas ruas de fortaleza a gente percebe que a vários locais da prefeitura com 
lixo na frente alguns hospitais e postos de saúde. 
 
Aluno 18: eu também assim eles não pensam em jogar lixo no chão, ate achar uma 
lata de lixo, ele não joga. 
 
Aluno 08: Não concordo! Jogar lixo no lugar certo e obrigação de cada um. Vc n 
pode reclamar da prefeitura que a cidade esta suja, sendo ki vc mesmo suja sua 
cidade. A prefeitura faz sua parte fazendo a coleta diária e o cidadão faz a sua parte 
jogando o lixo na lixeira. 
 
Aluno 16: Discordo! Agora vamos ser cobrados por falta de educação, já estamos 
batendo na mesma tecla há muito tempo já deveríamos ter q se conscientizar sobre o 
assunto agora vamos ter q pagar pelo lixo jogado. Por um lado acho interessante a 
ideia pq algumas pessoas vão pensar antes de agir, mas por outro lado acho meio 
difícil. 
 
Aluno 19: e só deve ser uma postura do governo que, na verdade, já deveria existir 
nas cidades. Falta a cultura de se buscar e preservar uma cidade limpa e, sem uma 
consequência direta, como a multa, não vamos conseguir com que as pessoas 
deixem a cidade limpa. 

 

No Exemplo 11, os discentes emitiram seu parecer sobre um assunto de interesse 

coletivo atrelado ao tema do projeto de intervenção, sustentabilidade, neste caso sobre coleta 

de lixo e a possiblidade de aplicação de uma lei para multar indivíduos que venham a jogar 

lixo no chão.  

Nos comentários dos estudantes vê-se a criticidade de alguns discentes que 

debatem sobre a perspectiva da aplicação de multa e trazem para a discussão outros assuntos 

que remetem a temas como a corrupção e a falta de informação de alguns cidadãos. Possolli, 

Nascimento e Silva (2015) afirmam em sua pesquisa que é possível perceber a contribuição 

do Facebook; atestam que essas expressões configuram, quase sempre, publicações de autoria 
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própria, relevantes para a construção de conhecimento se materializam principalmente por 

meio de opiniões sobre assuntos profissionais ou em destaque na sociedade. 

O engajamento para a criticidade gera atitudes para aprender a participar da vida 

pública na emissão de opiniões importantes acerca de assuntos de fórum público. Banaji e 

Buckinghan (2013) apontam que para engajar os jovens na política e na vida civil é preciso 

achar novos meios de comunicação que transcendam os limites da comunicação tradicional, 

neste sentido, o uso das redes sociais pode ser um caminho.  

Os estudantes antes de suas postagens tiveram um debate em grupo e este aspecto 

foi visto pela pesquisadora como relevante para a emissão das opiniões dos discentes acerca 

do tema tratado no Exemplo 11. Segundo Machado (2005) é preciso buscar lançar um olhar 

sobre estas redes virtuais como espaços de construção e produção de discursos, manifestação 

das múltiplas “verdades” sociais e suas representações. 

No caso vivenciado pelos discentes na investigação, implicou desenvolver uma 

visão crítica baseada na reflexão e na argumentação, mas com uma atitude tolerante e 

dialogante com os outros. 

Na sequente seção será visto uma análise do engajamento cognitivo 

emancipatório. 

 

5.2.4 Engajamento emancipatório 

 

Refere-se ao engajamento do discente ao adotar posições ou realizar ações que 

foram além do que estava previsto na execução das atividades propostas. 

Segundo Costa e Junqueira (2003) rede está definida como um conjunto de pontos 

interligados que quer dizer, em outras palavras, um conjunto de nós (chamados de atores em 

rede) organizados de forma não hierárquica.  

Esta estudiosa atesta que o espaço da rede é um conjunto de pontos interligados de 

forma não linear, o que quer dizer, em outras palavras, um conjunto de nós e organizado de 

forma não hierárquica. Esse é um aspecto decisivo quando consideramos a rede como um 

padrão de caráter emancipatório.  

Neste sentido cada aluno ao se conectar, emitir uma opinião, compartilhar uma 

descoberta ou conteúdo e poderá ser um desses nós, e ao ser este nó, torna-se um importante 

ator perante os demais atores-participantes que estão na rede, neste caso os pares discentes.  
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No Exemplo 12, os alunos participaram estudando e respondendo a atividade que 

tratava de novos conceitos: chorume e percolação (subtemas do conteúdo 

lixo/sustentabilidade) assunto central do projeto de intervenção.  

O Aluno 1 do Exemplo 12 trouxe uma discussão para o grupo e apresentou um 

vídeo para a turma. Trouxe uma definição do conceito estudado e expôs aos colegas. Foi 

atuante na ação conceituando um assunto. 

Este discente participante pesquisou a informação e protagonizou uma reflexão 

para a turma toda. E este protagonismo desempenhado pelo próprio aluno fica visível quando 

este é o ator que apresenta a possibilidade de discussão com os pares e passa a desempenhar 

este papel. Nas demais interações os alunos mostram-se atores dos diálogos. 

 

Exemplo 12 – Elaboração de um conceito. 

Aluno 1: pessoal esta reportagem mostra o volume de chorume produzido em aterros 
sanitáriose uma nova tecnologia que transforma em água limpa. Como isso afeta a 
sustentabilidade? Vejam o vídeo  

 
 
Aluno 2: interessante como acontece essa transformação. Gostei do vídeo! 
 
Aluno 1: pesquisei e axei que seria bom para gente entender melhor! 
 
Aluno 3: pessoal esta reportagem mostra o volume de lixo que é jogado a toa. 
 
Aluno 4: A tecnologia sempre avançando, hei aluno 1,acho que afeta porque polui o 
ambiente.  
 
Aluno 5: Afeta e muito, mas acho que o que conta mesmo era se a gente pudesse 
educar as pessoas, aqui mesmo na escola , tá tudo errado, ninguém usa lixeira 
 
Aluno 6: Temos que pensar numa forma de trazer para escola uma nova forma de 
ver a sujeira que está em volta. 

 

O Aluno 1 traz para o centro da discussão um vídeo, fruto de uma pesquisa 

realizada acerca do conteúdo estudado. Os outros pares comentaram a postagem. Assim, 

baseado na não hierarquia da rede social este aspecto pode ser visto como uma das mais 

importantes propriedades distintivas da mesma, o discente se olha estando no foco da 

discussão, onde este naquele momento de inserção de um conteúdo é um dos nós importantes, 
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seja no compartilhamento de um vídeo, em um comentário, numa opinião ou numa ideia. 

Segundo Silva (2000), as redes sociais permitem interatividade e autoria.  

O aluno estando nesta posição incidirá numa postura de ser um nó importante, 

denotando um caráter emancipatório na situação. “Esse é um aspecto decisivo quando 

consideramos a rede como um padrão de operação de caráter emancipatório.” (COSTA; 

JUNQUEIRA, 2003, p. 17). Esta pesquisadora afirma que a rede social está fundamentada em 

práticas e princípios democráticos, emancipatórios e empoderadores. 

Para esta subcategoria fica evidenciado a perspectiva da autonomia vista na rede 

social e, neste sentido, Ribeiro e Ramos (2014) asseguram que a autonomia no Facebook está 

alicerçada na interação e reciprocidade das produções e que cada participante (seja aluno ou 

professor) tem a possibilidade de contribuir em rede, ao mesmo tempo em que se beneficia 

com as publicações dos outros participantes. Criando assim um contexto de construção e 

colegiado de saberes permitindo que todos os seus membros possam ser proficientes de 

conteúdos compartilhados e postados; desta forma o participante que contribui consegue 

protagonizar uma ação emancipatória. 

No Exemplo 13 um aluno elucidou e trouxe ao grupo, dentro do tema 

sustentabilidade, um conceito sobre o desperdício de produtos que poderiam ser 

reaproveitados. 

 

Exemplo 13 – Conceito sobre redução do lixo. 

Aluno1: reduzir significar diminuir o numero de desperdícios que podem ser 
reutilizado. reutilizar é reaproveitar o produto que podem servir para outras coisas e 
reciclar é justamente juntar aquele lixo que pode ser reaproveitado. assim sabendo 
que fazendo tudo isso já é uma forma de mudar o mundo. 

 
 
Aluno2: fiquei pensando no desperdício que temos no planeta, pessoas morrem de 
fome. O que poderemos fazer? Não aproveitamos nada, isso que ele falou de 
reaproveitar o lixo, aqui não tem isso não. 
 
Aluno3: bem pensado, mas temos que ver a realidade de Aquiraz. Tu falou tudo 
certo e sem ter colado, milagre! 
 
Aluno1: Quando vi o conceito achei importante pensar no desperdício, minha mente 
er f...meu irmão! 
 
Aluno4: a tia falou na aula sobre a redução do consumo , mas é difícil, sempre 
queremos comprar mais. Ninguém nem pensa nisso. Todo mundo compra e compra 
e nem quer parar! 
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Aluno5: acho que está sendo importante esses assuntos, pois mostra sobre a redução 
do consumo e para pensar aonde vai tanto lixo. Hei macho! Nem tinha pensado 
nisso! Aluno 6: Reduzir o consumismo de coisas desnecessárias , reutilizar o q vc 
tem ou comprou e reciclar é transformar tudo q foi usado em coisas novas 
 
Aluno7: lá em casa tem tanta coisa que não utilizam. Nem podia ser diferente, minha 
mãe adora gastar. 

 

Por meio do conceito apresentado pelo aluno que faz a 1ª postagem houve uma 

sequência de reflexões feitas por outros alunos do grupo. Neste sentido o aluno esteve à frente 

protagonizou e socializou um conceito e teve a iniciativa de postar e provocou uma discussão 

pelo grupo. Costa e Junqueira (2003) apontam que as relações num padrão de rede são 

relações não lineares. Em particular, uma influência ou uma mensagem, pode viajar ao longo 

de um caminho cíclico, que poderá se tornar um laço de realimentação. No Exemplo 12 a 

mensagem foi realimentada pela capacidade do aluno que fez a postagem na emancipação de 

seu raciocínio. 

No trecho seguinte, apresentado no Exemplo 14, a Aluna 1 apresenta uma ideia e 

faz a proposta para a turma. O engajamento emancipatório é verificado à medida que a aluna 

consegue protagonizar sua ideia e compartilhar com seus pares discentes, que por sua vez 

emitem postagens de comentários e pareceres sobre o que foi pensado pela aluna. 

 

Exemplo 14 – Elaboração de uma ideia. 

 
Aluno2: Seria bem legal elaborar uma parodia de uma música, uma música que a 
gente pode transformar em algo que fale da sustentabilidade e trate dos problemas . 
Acho que está sendo importante esses assuntos, pois mostra sobre a redução do 
consumo e para pensar pra onde vai tanto lixo!  
 
Aluna1: pessoal achei bom trazer a ideia ao grupo, temos que escolher a música e 
não pode demorar, dia 23 está próximo. Vocês concordam?  
 
Aluno2:Sim, Seria uma forma de aprender brincando e a gente ainda publica aqui no 
face Pegamos uma musica e transformamos ein parodia e assim fica fácil de 
aprender E educativa ao mesmo tempo 
 
Pesquisadora: bem pensado, dia 23 teremos a apresentação. Podem se articular! 
 
Aluno3: bem pensado, não devemos levar mais pelo lado da peça devemos apenas 
conscientizar os alunos de forma clara e séria como foi discutir coisas que a gente 
nem sabia. Não adianta fazer a peça somente por fazer temos que pensar. 
 
Aluno1: tem que ser uma coisa bem feita, fiquei pensando no desperdício que temos 
no planeta. Temos que ver a chance de entender que a escola está esperando algum 
resultado do curso de monitores e o que vamos mostrar? 
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Aluno4: Vamos mostrar o que aprendemos aqui  
 
Aluno5: a gente fez os vídeos e isso vai cair na rede! Kkkk 
 
Aluno6: Td fk interessante com a tecnologia, antes pra mim sustentabilidade era 
uma coiza muita chata e aburrecida mas agr n!!eu reconheço q sustentabilidade er 
muito importante para o mundo e as pessoas. Topo fazer a peça. 
 
Aluno7: Sustentabilidade é um assunto muito importante, pois também é um meio 
de salvar o mundo. A ideia da paródia é boa mesmo hein! 
 
Aluno8: sustentabilidade é vida. Vai dar tempo? Vamos fazer só a paródia. 

 

A Aluna 1 do Exemplo 14 apresentou ao grupo a ideia da realização de uma 

palestra em formato de peça teatral com a criação de uma paródia. Com esta postagem a aluna 

demonstrou autonomia e emancipação, pois se sentiu capaz de trazer um diferencial para os 

seus pares. 

As redes sociais, segundo Recuero (2011, p. 24), são compostas de dois 

elementos: os atores sociais e suas conexões.  

Uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social a 
partir das conexões estabelecidas entre diversos atores. A abordagem de rede tem 
seu foco na estrutura social onde cada um é ator e participante ativo da rede. 

 

Ficou a indicação de mais uma instância do engajamento emancipatório, pois 

pode ser percebida a iniciativa da aluna de realizar uma atividade não prevista no 

planejamento original da atividade proposta. Sob este prisma percebe-se a presença do 

engajamento cognitivo-emancipatório porque gerou uma ação criativa pela discente enquanto 

ator da rede; a aluna foi além das ações planejadas na atividade e na sequência, os demais 

alunos (atores também) puderam comentar e até concordar com a ideia apresentada. 

A ação da Aluna 1 fica condizente para o conceito mencionado pelos estudiosos 

Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), que atestam ser o engajamento cognitivo discente um 

investimento psicológico do estudante em busca do entendimento e aprendizagem na 

execução de uma tarefa ou atividade.  

Estes estudiosos do engajamento atribuem que o engajamento cognitivo é 

marcado pelo esforço empreendido pelo discente para atingir níveis mais elevados e 

diferenciados de compreensão sobre determinado assunto e o caminho trilhado e esta 

ocorrência pode estar relacionada a outras formas de reinterpretação de temas estudados, 

pesquisados e aprendidos, numa reanalise e numa ressignificação importante.  

No próximo trecho será apresentado mais um episódio na rede social retratando a 

subcategoria do engajamento cognitivo emancipatório.  
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Um aluno posta um vídeo e encontra a interação e atenção dos seus pares 

discentes. 

 

Exemplo 15 – Elaboração de um conceito. 

Aluno 1: ei galera , olha o que eu achei! Uma forma divertida de entender 

 
 
Aluno 2: concordo com isso, adorei ver a turma da mônica 
 
Aluno 3: divertido e muito interessante esse vídeo 
 
Aluno 4: mostra o assunto de forma criativa 
 
Aluno 5: reduzir- é diminuir o que que está em excesso para que não acumule! 
 
Aluno 5: reutilizar- é aproveitar aquilo que ainda serve por mais um tempo pra não 
aumentar o lixo! 
 
Aluno 5: reciclar- é aproveitar a matéria prima do lixo pra criar novos objetos! 
 
Aluno 6: adorei o video, reduzir,reutilizar,reciclar são muito importantes que fazem 
com que melhoramos o meu ambiente e reduzimos maiso lixo que consumimos. 
 
Aluno 7: reduzir-é tornar menor aquilo que estar em quantidade alta. 
 
Aluno 1: que bom que entenderam! 
 
Aluno 8: eh o que agente acha que pode ter alguma coisa que serve para fazer algo 
muito criativo e reaproveitável. 
 
Aluno 9: ações práticas para reciclar : separar em casa o lixo orgânico do lixo 
reciclável. este último deve ser encaminhado para pessoas que trabalham com 
reciclagem ou empresas recicladoras. 
 
Aluno 10: E dessa maneira podemos salvar nosso planeta!!  

 

No Exemplo 15, o Aluno 1 protagonizou a ação de postar o vídeo e os colegas 

puderam manter dialogo a respeito da postagem. 

Partindo desta avaliação pode ser feita uma associação sobre o que a autora 

Santaella (2014) afirma acerca de algumas participações na rede social, que significam buscar 

novos modos de distribuir conhecimento dentro dos processos inaugurados na troca de 

conteúdos via rede, lugar de trocas e transações no lugar de transmissões.  

Neste sentido, os discentes mobilizaram algumas habilidades cognitivas, puderam 

analisar o vídeo trazido pelo colega de grupo e em seguida discutiram o assunto e opinaram 
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via rede social, espaço que oportuniza emissão de comentários e opiniões. Neste sentido é 

possível refletir seguindo a premissa de Rheingold (1996) o qual atesta que rede social 

emerge a partir da iniciativa de um agente articulador para um tema importante. Este agente 

pode ser um indivíduo ou um fato trazido também por um participante, que dará o impulso 

inicial a formação do grupo, captando outros agentes que participarão da atividade em 

questão, num verdadeiro sistema de nodos e elos em movimento. 

Machado e Tijiboy (2005) afirmam que nas estruturas em forma de redes, os 

relacionamentos se configuram de forma não hierárquica (poder diluído), funcionando como 

um sistema descentralizado, complexo, híbrido, com alto grau de autonomia e emancipação 

para o usuário, facilitador da criação de novas ordens e formas, baseado em auto regulações, 

com estímulo a multi-lideranças.  

Estes autores seguem afirmando que ainda não está desvelado o fim e o potencial 

dessas grandes redes sociais virtuais e que há muito a se pesquisar, mas atestam que sem 

dúvida elas afetam e promovem outros modos de relação. Estes esclarecem em seus estudos 

que esse tipo de proposta de trabalho discente em rede, exige maior autonomia e maior 

responsabilidade dos alunos por terem que assumir a direção das suas aprendizagens, tendo o 

professor ou pesquisador como um agente coparticipante. 

Na abrangência do que foi apresentado neste capítulo fica enfatizado que o 

engajamento discente permeado pelo uso de uma rede social aconteceu, haja vista que os 

estudantes se engajaram na realização das atividades, compartilhando informações, analisando 

e construindo conceitos. O engajamento comportamental discente foi visto por intermédio da 

frequência e uso dos recursos e esta ação considerada favorável e positiva. No que cerne ao 

engajamento cognitivo foi possível à construção de subcategorias elucidadas para 

comunicação emancipação e protagonismo dos discentes, estas analisadas como relevantes 

para poder se afirmar categoricamente que houve engajamento dos estudantes. 

No próximo capítulo, serão postulados as conclusões da pesquisa, destacando suas 

contribuições para o uso de redes sociais para o engajamento de estudantes no contexto 

educativo. Serão ainda abordadas as limitações do estudo e sugestões para estudos futuros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo pesquisou a relação existente entre as tipificações do engajamento nas 

dimensões comportamental e cognitiva dos estudantes exercendo atividades de cunho 

pedagógico na rede social virtual chamada Facebook. 

O uso do Facebook e outras redes sociais por discentes e docentes e seus 

potenciais didático-pedagógicos estão sendo progressivamente investigados. Produções 

científicas acerca da relevância das redes sociais na educação são recentes, caracterizando um 

campo de pesquisa que necessita de mais aprofundamento.  

Na experiência desta investigação, buscou-se outra forma de agenciar as 

atividades pedagógicas aplicadas na escola, neste caso essas foram postadas na rede social 

Facebook em busca de compreender como se processaria o engajamento discente, tipificados 

em dois construtos, comportamental e cognitivo. 

A análise foi realizada por meio da quantificação de dados e por intermédio da 

caracterização de estratégias pautadas na construção de categorias de análise; assim foi 

possível entender e obter os resultados esperados pela pesquisadora acerca do tema da 

investigação sobre engajamento discente no uso de redes sociais em contexto escolar. 

O diagnóstico dos dados acerca da atuação dos dois grupos de alunos monitores 

investigados nos mostrou uma clara compreensão dos estudantes sobre os objetivos das 

atividades. Este resultado positivo na execução das atividades propostas está atrelado ao fato 

destas atividades estarem inseridas no Facebook, espaço contribuiu de fato como um 

diferencial importante para a promoção do engajamento dos estudantes.  

Houve uma frequência de acessos à rede elucidando o engajamento 

comportamental que tem como principal veia de análise o aspecto quantitativo visto por 

intermédio de números absolutos considerados elevados. 

A quantificação dos acessos de entrada na rede, as postagens, as curtidas, os 

conteúdos compartilhados e os comentários apontaram para uma frequência de ações 

comportamentais realizadas pela participação efetiva dos alunos (na totalidade das duas 

turmas) ao responderem as atividades pedagógicas propostas. Nesta medida o engajamento 

comportamental foi visto como relevante na investigação. 

No entanto, na observância dos dados quantitativos da amostragem levantada, 

ficou visível que o engajamento comportamental não dá conta de elucidar o significante da 

participação dos discentes. Este aspecto só foi desvendado quando foi possível imergir nos 

diálogos e postagem analisados sob o prisma do engajamento cognitivo. Neste sentido, fica 
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visível que o construto do engajamento comportamental pode ser considerado limitado, pois 

não leva em consideração a qualidade das participações e sim a sua quantificação. Entende-se 

que mesmo mediante uma avaliação restritiva, estas quantificações não podem ser 

descartadas, são também relevantes para a investigação. 

Sob este prisma, alguns autores não diferenciam explicitamente a relevância de 

um tipo ou outro de engajamento, consideram que todos podem ser igualmente importantes e 

complementares entre si para o processo de aprendizagem discente (FREDRICKS; 

BLUMENFELD; PARIS, 2004). Segundo essa visão, os diferentes aspectos do engajamento 

contribuem sinergicamente para o sucesso do processo de aprendizagem, reforçando a 

consistência da abordagem multidimensional do termo (APPLETON; CHRISTENSON; 

FURLONG, 2008). Desta forma, pode se afirmar que o pressuposto comportamental é 

condição necessária, mas não suficiente, para que o engajamento cognitivo possa acontecer. 

No que cerne ao estudo e pesquisa acerca do construto engajamento cognitivo, 

os resultados possibilitaram a ampliação e refinamento deste construto pela pesquisadora. 

 O engajamento cognitivo foi pontuado e identificado por meio de quatro 

subcategorias de análises visando à ampliação teórica deste tema: o engajamento discente na 

busca da informação para a comunicação, presente na perspectiva do discente habilitado 

para buscar informações relevantes ao que este quer pesquisar, publicar e socializar; 

enfatizado pelo engajamento visto na visão do próprio aluno por intermédio de uma ação 

reflexiva sobre a atuação pedagógica discente realizada na rede social; seguido do 

engajamento crítico, visível na ação do aluno para aprender a participar da vida pública na 

atuação de assuntos de fórum público e comunitário, trazendo a perspectiva do ativismo em 

rede e por último, o engajamento emancipatório na atuação do alunado posicionado 

individualmente no foco da discussão em rede, emitindo opinião ou trazendo um conceito. E 

nesta não hierarquia o discente visto como um ator em rede, desenhado na perspectiva da 

descentralidade em rede, típica destes espaços sociais. Neste sentido, dentro destas quatro 

subcategorias fica amplificado, apurado e aprimorado o conceito do engajamento cognitivo 

associado ao tema das redes sociais.  

A comunicação entre os pares, a autonomia dos discentes nas discussões e a 

construção de conceitos aplicados ao tema da sustentabilidade ambiental foram também 

contundentes para o entendimento das características de um aluno engajado cognitivamente.  

Estas características possibilitam ao discente analisar, pensar e agir sobre os 

conceitos estudados, ampliados pela facilidade, potencial e contribuições que a cultura 

colaborativa e participativa das redes sociais pode trazer para a aprendizagem.  
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Os resultados da investigação do engajamento cognitivo mostraram que o 

Facebook pode ser utilizado como ambiente de aprendizagem. Suas características 

possibilitam esse engajamento, pois propiciam o compartilhamento e discussão de pesquisas 

realizadas e sua aceitação por parte de outros membros do grupo. E esta aceitação pode 

acontecer em tempo real. Estes espaços fazem parte da rotina dos jovens e assim precisam ser 

compreendidas e revistas nos espaços da educação formal. 

O crescimento da atuação dos alunos foi exponencial, ou seja, uma informação 

postada refletia-se em mais comentários e novas contribuições de qualidade e origem 

diferenciadas. Cada discente membro de um grupo de trabalho em rede pode contribuir e 

aprender com seus pares. Esta não hierarquização da rede foi fundamental para a 

comprovação do engajamento cognitivo.  

Somado ao fato da importância atribuída ao discente que estando ator em rede na 

emissão de uma opinião ou no compartilhamento de um conceito, ressignifica o seu 

entendimento sobre os temas estudados. A produção e troca de conteúdos, a autoria, a não 

hierarquização dos pares e o protagonismo foram pontos que representaram muito bem a 

estruturação do engajamento cognitivo. 

Outro aspecto relevante para comprovação deste engajamento na pesquisa está 

associado ao exercício reflexivo, neste caso positivo, feito pelos discentes sobre como foi 

trabalhar no Facebook, espaço peculiar e pertinente á sua realidade, ou seja, os alunos já são 

familiarizados com as redes sociais, estes já sabiam utilizar essa ferramenta, isso foi ponto 

favorável e facilitador da exploração dos seus recursos. Tal “favorecimento” remete a um 

conceito bastante relevante abordado por Campello (2005): a usabilidade para a 

aprendizagem. O conceito de usabilidade pode ser descrito como ‘o quão é fácil utilizar um 

sistema’. 

Observou-se e ficou comprovado no que foi chamada de reflexão sobre a ação, a 

real valorização e diferenciação versada nos depoimentos dos alunos que atestaram ser 

positiva a experiência da metodologia pedagógica, permeada pelo uso da rede social em 

comparação ao modelo de uma aula chamada de tradicional. 

Assim conclui-se por intermédio destes aspectos que os objetivos especificados 

nesta investigação foram alcançados. As subcategorias de análise desenvolvidas e a própria 

construção do projeto de intervenção conseguiram caracterizar que a aplicação pedagógica 

com temas curriculares numa rede social é possível.  

A pesquisa elucidou que as redes sociais não constituem um fim em si mesma, 

mas são um meio com características próprias e distintas de ambientes virtuais de 
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aprendizagem principalmente porque trazem à possibilidade da descentralidade, do poder 

diluído e a não hierarquia. Estas características trazem e colocam o aluno como ator e no 

comando do seu próprio engajamento na construção de um conceito.  

Mediante estes aspectos ficou visto que este ambiente pode favorecer outras 

formas de abordagem pedagógicas com inserções e intervenções que podem ser feitas pelo 

professor na busca de um diferencial na abordagem curricular. 

As redes sociais vistas como novos instrumentos que podem servir para 

potencializar os processos na área de educação, abrindo novas possibilidades para 

complementar o ensino formal (SILVA; COGO, 2007). 

É possível, portanto, ampliar os tempo e espaço educativos da escola. Dessa 

forma o aluno não ficará limitado apenas ao tempo das aulas ou a trabalhos realizados em 

sala, terá oportunidade de ampliar suas pesquisas e discuti-las.  

Conclui-se que as redes sociais podem ser espaços de identificação do sujeito, 

neste caso, os discentes regidos por interesses típicos de uma rotina de uso que já está atrelada 

ao seu dia a dia e neste sentido a escola não deve e nem pode perder este gancho. 

Segundo Pêcheux (2008) as instituições de ensino são vistas como espaços 

discursivos, estabilizados, administrativos e educacionais, nos quais, através de regras, 

normas, técnicas materiais, supõe-se que o sujeito sabe do que se está falando, pois quem lhe 

fala está estabelecido como detentor do saber e responsável, por diversas ordens. É esta ordem 

que as mídias sociais podem ajudar a desconstruir e isso atrelado ao sentido da transformação 

de velhas metodologias. É com esse sentido estabilizado do saber, da arte, da cultura, que as 

redes sociais podem mexer.  

É digno de menção que será preciso pesquisar e encontrar diretrizes para esta 

desconstrução da escola. Silva (2012) reflete que a sala de aula ainda se utiliza de métodos e 

estruturas distintas da realidade do aluno. Esta investigação mostrou que as redes podem 

servir de aliado no processo pedagógico. 

Neste caminho reflexivo, a escola enquanto instituição deverá analisar a 

relevância do seu papel social e encarar o grande valor das mudanças que já estão 

acontecendo e vieram para ficar, ou seja, a escola poderá formar as novas gerações para uma 

cidadania responsável e é preciso colocar a realidade destas mudanças na diretriz de sua 

institucionalidade.  

As redes sociais não são a descoberta e nem o único caminho para esta 

reorganização, estas constituem mais um ponto dos aspectos trazidos pela própria tecnologia e 
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neste sentido, também constituem mais uma diretriz de trabalho para colocar a escola 

condizente com seu tempo.  

Com base nas constatações feitas, é possível conceber outras iniciativas de 

pesquisas acadêmicas que poderão contribuir significativamente para as discussões propostas 

para este tema.  

Será importante a pretensão da realização de novas pesquisas investigativas na 

escola em um tempo cronológico de experiência mais longo e na utilização de grupos focais 

de estudo de caráter qualitativo na aplicação de atividades pedagógicas com o uso de redes 

sociais em âmbito pedagógico e curricular. Novos e outros estudos serão necessários para que 

se possa verificar, com maior aprofundamento como as redes socais podem influenciar nas 

práticas pedagógicas. 

Outra possibilidade de pesquisas futuras identificadas a partir do presente trabalho 

poderá incluir o estudo do engajamento tipificado como emocional, visto que não foi possível 

incluí-lo neste estudo. 

O engajamento emocional é um construto mais difícil de ser observado. Como 

comenta Harris (2008, p. 74), muitas pesquisas medem outras tipificações do engajamento 

discentes, mas não verificam engajamento emocional na aprendizagem, pois esse é uma 

experiência particular e interna do aluno.  

Apesar do reconhecimento da importância do engajamento emocional para a 

aprendizagem dos estudantes e sua inter-relação com o engajamento comportamental e 

cognitivo, esse estudo não se deteve na construção de indicadores para essa faceta do 

engajamento, uma vez que nenhum instrumento de coleta de dados foi desenhado 

especificamente para acessar estados afetivos na execução das atividades feitas pelos alunos 

no Facebook. 

Há um entendimento desta pesquisadora que investigar a dimensão emocional do 

engajamento dos estudantes poderia ter enriquecido esta pesquisa, já que alguns estudiosos do 

tema engajamento discente reconhecem que, comportamento, emoção e cognição não são 

processos isolados, mas que apresentam uma inter-relação dinâmica. Fredricks, Blumenfeld e 

Paris (2004) argumentam sobre a importância de considerar o caráter multidimensional do 

engajamento. Esses pesquisadores defendem que comportamento, emoção e cognição não são 

processos isolados e sim inter-relacionados dinamicamente. No entanto, é possível afirmar 

que a ausência deste ponto não comprometeu a análise.  

Em trabalhos futuros será possível criar instrumentos de coleta que possam 

permitir investigar o engajamento emocional dos estudantes de maneira adequada. 
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Este tema, segundo a literatura regente, requer um tempo cronológico hábil maior 

para aplicação de construtos e entrevistas de ordem psicológicas acerca dos aspectos 

emocionais que podem ser componentes do favorecimento do engajamento e aprendizagem 

discente. 

No que cerne aos aspectos limitadores da pesquisa na investigação realizada, a 

pesquisadora teve que elaborar e aplicar o curso de formação para a turma de alunos 

monitores, cujos participantes compuseram o grupo pesquisado. Sob esta análise foi 

encontrado um limitador de tempo cronológico, pois o tempo hábil da pesquisa teve que ser 

dividido entre as ações do curso de formação de monitoria para atuação discente no ano 

seguinte e também ao cumprimento do cronograma letivo da escola, exercício 2015.  

Por outro lado, esta ação foi analisada como algo importante para a escola 

enquanto instituição, visto que estes alunos foram preparados neste curso para atuar como 

monitores junto aos professores das disciplinas formais para as aulas com o uso da tecnologia.  

Outro aspecto digno de nota se refere à falta de estudos acadêmicos do tema da 

investigação sobre realização de atividades pedagógicas numa rede social. Não foi encontrada 

uma literatura vasta para o pressuposto engajamento discente no uso de redes sociais em 

contexto escolar.  

Os textos encontrados se referiam a aplicação de experiência discente em rede 

social mais voltada para o ensino superior e neste caso, esta investigação teve em sua 

metodologia o segmento do Ensino Fundamental. Este aspecto também denota o caráter 

inédito desta pesquisa. 

Por fim, a investigação mostrou que as redes sociais podem de fato contribuir para 

a criação de espaços para mobilização dos saberes e para o engajamento discente.  

No paradigma de uso das redes em contexto escolar, é possível haver o 

reconhecimento das diferentes identidades e a articulação dos pensamentos que compõem um 

grupo, feitos por intermédio de um planejamento pedagógico e sob esta ação, fica factível a 

escola fazer uso destas redes para atividades curriculares; levando em consideração as 

intervenções intencionais dos professores que podem funcionar como agentes capazes de 

contribuir para o aprofundamento das temáticas discutidas nesses espaços na orientação das 

discussões, auxiliando no aprofundamento dos temas, na síntese de ideias, no levantamento de 

aspectos significativos, na análise crítica dos dados e nas atividades curriculares a serem 

desempenhadas por estes grupos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

1. Qual seu nome completo _____________________ E-Mail____________________  

2. Sexo? M [_] F [_]  3. Idade? __________ anos 

4. Ano do Ensino Fundamental? [_] 8º Ano [_] 9ºAno  

5.Quais desses equipamentos você possui? Marque com X 

[_] Câmera digital  

[_] MP3 ou MP4  

[_] Celular simples (com câmera, rádio, mp3, etc.). 

[_] Smartphone 

[_] Tablet ou ipad 

[_] Computador (PC)  

[_] Notebook /laptop 

 

6. Você acessa a internet PRINCIPALMENTE:  

1. [_] em casa?2. [_] na escola?3. [_] em uma lan house ou espaços públicos (bibliotecas 

municipais, por exemplo)? 

 

7. Há quanto tempo você já usa a internet? 

[_] há cerca de 1 ano[_] há cerca de 2 anos[_] há cerca de 3 anos 

[_] há cerca de 4 anos[_] mais de 4 anos 

 

8.A conexão que você usaa Internet é: 

 [_] banda larga?[_] banda larga 3G? [_] banda larga 4G? 

 

9. Quantas vezes por semana você a usa?[_] até 2 vezes?[_] até 4 vezes?[_] todos os dias? 

 

10. Quanto tempo em média você se conecta a Internet por dia? 

[_] menos de 1 hora [_] até 3 horas[_] até 5 horas[_] até 8 horas 

 

11. Quais as redes que possui cadastro 

[_] Facebook 

[_] Google Mais 

[_] Linkedin 
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[_] Twitter 

[] instagram 

[] Snapchat 

[] Youtube 

[] Outra.Qual? ______________ 

 

 

12.Você acessa esta rede (escolhida na questão anterior): 

[_] raramente 

[_] algumas vezes (1 a 2 vezes por semana) 

[_] sempre (várias vezes durante a semana) 

 

13. Você considera seu conhecimento sobre tecnologia  

[_] regular[_] bom[_] ótimo[_] excelente 
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APÊNDICE B – RESUMO DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS DE ALUNOS 

MONITORES (TURNO MANHÃ) 

 

1. Nome (Oculto) 

2. Endereço de e-mail (Oculto) 
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22. Agora, assinale, conforme a classificação indicada, a sua frequência de uso de computador 

para a execução das atividades abaixo: 

 

Frequência do uso do computador para E-Mails 

 

 

Frequência do uso do computador para Jogos  

 

 

Frequência do uso do computador para Compras on-line 
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Frequência do uso do computador para Acesso a redes sociais (Facebook ou outra rede) 

 

 

Frequência do uso do computador para acesso a Internet 

 

 

Frequência do uso do computador para acesso a Vídeos 

 

 

Frequência do uso do computador para manuseio de fotografias digitais 
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Frequência do uso do computador para Música 

 

 

Frequência do uso do computador para pesquisas e consultas escolares  

 

 

Frequência do uso do computador para uso de Processador de texto 

 

 

Frequência do uso do computador para Programas Gráficos 
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Frequência do uso do computador para planilha de cálculo 

 

 

Frequência do uso do computador para Banco de dados 

 

 

Frequência do uso do computador para apresentação em slides 
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24. Assinale as afirmações abaixo que se aplicam às TDIC (Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação) no seu dia a dia COMO ESTUDANTE. (pode escolher mais de 

uma opção) 
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APÊNDICE C – RESUMO DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS DE ALUNOS 

MONITORES (TURMA TARDE) 

 

1. Nome (Oculto) 

2. Endereço de e-mail (Oculto) 
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22. Agora, assinale, conforme a classificação indicada, a sua frequência de uso de computador 

para a execução das atividades abaixo: 

 

Frequência do uso do computador para E-Mails 
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Frequência do uso do computador para Jogos  

 

 

Frequência do uso do computador para Compras on-line 

 

 

Frequência do uso do computador para Acesso a redes sociais (Facebook ou outra rede) 

 

 

Frequência do uso do computador para acesso a Internet 
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Frequência do uso do computador para acesso a Vídeos 

 

 

Frequência do uso do computador para manuseio de fotografias digitais 

 

 

Frequência do uso do computador para atividades com música 

 

 

Frequência do uso do computador para pesquisas e consultas escolares  
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Frequência do uso do computador para uso de Processador de texto 

 

 

Frequência do uso do computador para Programas Gráficos 

 

 

Frequência do uso do computador para planilha de cálculo 

 

 

Frequência do uso do computador para Banco de dados 
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Frequência do uso do computador para apresentação em slides 

 

 

 

 

24. Assinale as afirmações abaixo que se aplicam às TDIC (Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação) no seu dia a dia COMO ESTUDANTE. (pode escolher mais de 

uma opção.) 
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25. Ao realizar uma atividade pedagógica o que você prefere (pode escolher mais de uma 

opção) 
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154 

APÊNDICE D – FOTOS DA VIVÊNCIA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Aula de Campo – Pesquisa sobre situação do lixo na escola 

 

 

 

Aula de campo – Entrevista com moradores da comunidade 
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Alunos Trabalhando no Projeto de Intervenção 

 

 

 

Aula de Campo:situação da coleta de lixo no entorno da escola 

 

 

 

Pesquisa em campo – Alunos afirmam: não dá para curtir! 
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Alunos pesquisando assunto do projeto de intervenção – Sustentabilidade 

 

 

 

Gravura encontrada pelos alunos 
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Apresentação de trabalhos pelos discentes 

 

 

Apresentação de trabalhos pelos discentes 

 

 

Apresentação de trabalhos pelos discentes 
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APÊNDICE E – ESTRUTURAÇÃO DOCURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS 

MONITORES 

 

 

Duração  20 horas Aula  

Número de 

Encontros  

05 Encontros   

Dias da Semana  3ª e 5ª Feiras  

Nº de Módulos  03 Módulos  Módulo I: Apropriação Tecnológica 

Módulo II: Conhecendo alguns recursos 

tecnológicos associados ao tema 

sustentabilidade.  

Módulo III: Prática - Monitoria na Escola  

Nº de Turmas  02 Turmas (Manhã e 

Tarde) 

 

Horários  07h: 30min às 11h: 

00min (Manhã) 

13h: 30min às 17h: 

00 min (Tarde) 

 

Datas Encontros 

Presenciais  

21/08 

25/08 

27/08 

01/09 

03/09 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Projeto – Sustentabilidade Ambiental e a Tecnologia 

 

Prezado (a) Pai/Mãe/Responsável, Seu filho está sendo convidado a integrar-se como 

participante da pesquisa: ENGAJAMENTO DISCENTE NO USO DE REDES SOCIAIS 

EM CONTEXTO ESCOLAR realizada pela mestranda, Maria Bernadete Oriá de Melo, 

aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), sendo orientada pelo Prof. Dr. José Aires de Castro Filho.Esta 

pesquisa tem a participação de alunos do 7º ao 9º ano um projeto envolvendo a formação de 

alunos monitores, sustentabilidade e o uso da tecnologia com a devida autorização da direção 

da escola. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para 

que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.O objetivo geral desta pesquisa 

é analisar o engajamento discente de alunos monitores do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal de Aquiraz em uma atividade pedagógica com o apoio de redes sociais virtuais. Os 

alunos monitores que participarão dessa pesquisa cursam do 7º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental, com os seguintes objetivos específicos:  

(a) Caracterizar os tipos de engajamento discentes que possam surgir da experiência de 

aprendizagem com apoio de uma rede social;  

(b) Identificar as estratégias de engajamento utilizadas pelos alunos na rede social 

durante a realização de atividade pedagógica;  

(c) Verificar como o engajamento discente se processa, a partir do uso de redes sociais 

numa atividade pedagógica. 

A pesquisa será feita na escola de Ensino Fundamental Ernesto Gurgel Valente, 

localizada no Município de Aquiraz, estado do Ceará. Para isso, as atividades da pesquisa 

serão fotografadas e gravadas. O uso destas ações é considerada segura, pois os rostos e 

nomes dos alunos não serão expostos e nem revelados.  

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 85-999865954 / 85-

3279.7991 dos pesquisadores Maria Bernadete Oriá de Melo e Prof. Dr. José Aires de Castro 

Filho; Não será cobrado nenhum valor para sua participação, assim como não haverá 

pagamento por contribuir com o estudo. Sua participação na pesquisa será de fundamental 

importância, para que possam ser atingidos os objetivos do estudo, colaborando com a análise 

dos dados e publicação dos mesmos posteriormente.  

Os resultados serão publicados, mas sem identificar as crianças que participaram 
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da pesquisa. Se tiver alguma dúvida, você poderá perguntar aos pesquisadores. Nós, Maria 

Bernadete Oriá de Melo e José Aires de Castro Filho - pesquisadores assumimos o 

compromisso de cumprir os termos da Resolução no 466/12 trata das diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, está disponível no site 

www.conselho.saude.gov.br 

Atesto que a qualquer momento, você poderá recusar esta autorização e, também 

poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. Fica garantido 

que as informações conseguidas através da participação não permitirão a identificação de seu 

filho, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações 

só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto.  

Para informar qualquer questionamento durante sua participação no estudo, dirija-se 

ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará. 

O Estudo obedece às normas nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional 

de Saúde - Ministério da Saúde.  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 

na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ situado 

na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário de 

funcionamento: das 08h: 00-12h: 00 horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ 

é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento 

dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não”, portanto poderá haver 

desistência. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento li e concordo em participar da 

pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____de _________de __________.  

Assinatura do (a) menor 

________________________________ 

Assinatura do (a) responsável 

_______________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

http://www.conselho.saude.gov.br/

