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Resumo 
 

As mudanças que a Educação a distância (EAD) vem sofrendo ao longo dos tempos até o 

modelo digital predominante atualmente instigam interesse no perfil do aluno EAD. 

Conhecer seus interesses e verificar o que sabem sobre esta modalidade, além de compor 

um breve panorama das mudanças e comparar com o ensino presencial e o ensino à 

distância é um objetivo desta pesquisa que se justifica ao apresentar pontos de vista sobre a 

EAD, tanto de professores como de acadêmicos e analisar alguns conceitos comumente 

difundidos, sua relação com recursos digitais de interação social, e demonstrar 

possibilidades das mídias sociais contribuírem com a construção do conhecimento. O texto 

é fundamentado nas teorias construtivista e sociointeracionista, além de conceitos de mídias 

sociais e cibernéticas de Recuero e Primo e busca firmar se os recursos técnicos do 

Facebook podem ser usados nos cursos de EAD. 
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Introdução 

A Educação a distância (EAD) vem se transformando ao longo dos tempos, desde 

sua introdução oficial como modalidade de ensino, até o modelo que predomina atualmente 

com o uso de diversos recursos tecnológicos digitais. Essas mudanças foram necessárias 

porque o perfil de alunos, ou aprendizes, e educadores também foi mudando com os novos 

recursos disponíveis. Este estudo faz um breve panorama destas mudanças e compara as 

noções e expectativas dos educadores e dos aprendizes em uma comparação entre o ensino 

presencial e o ensino à distância.  

A pesquisa se justifica no sentido de apresentar alguns pontos de vista sobre a 

educação a distância, observados por professores do ensino superior e acadêmicos. O 

objetivo é analisar alguns conceitos comumente difundidos e sua relação com a utilização 

de recursos digitais.  

Para isso o artigo apresenta como hipótese a existência de uma identificação dos 

novos aprendizes da EAD com os recursos tecnológicos de interação social, demonstrando 
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que existem possibilidades das mídias sociais contribuírem para a construção do 

conhecimento e da ciência.  

 Para fundamentar serão utilizadas as teorias da aprendizagem como o 

sociointeracionismo de Vygotsky, o construtivismo de Piaget. Os conceitos de mídias 

sociais e cibernéticas são fundamentados pelos estudos de Recuero e Primo.  

 Assim, o artigo busca atender a seguinte problemática: Serão os recursos técnicos do 

Facebook um caminho para a integração e identificação dos aprendizes de EAD como um 

apoio na construção de conhecimento?  

 Na intenção de atender a esta proposta problema, este estudo tem por objetivo geral 

compreender como os recursos das mídias sociais podem contribuir para a interação e para 

a construção de conhecimento da EAD. Em busca desta proposta, o artigo pretende 

Identificar as expectativas de alguns estudantes e professores com a EAD, em uma pesquisa 

de campo que apresente também indicadores de como as pessoas percebem a EAD e a sua 

relação com as mídias sociais.  

 

Metodologia 

 Para este desenvolvimento o artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica documental 

com dados primários e secundários, que busca elucidar as questões teóricas de 

fundamentação apresentando conceitos e definições de EAD, assim como das redes sociais, 

principalmente o Facebook, e na possibilidade de relação entre ambos.  

Para completar a pesquisa foi aplicado um estudo de campo de caráter conclusivo e 

descritivo e de observação com coleta de dados para documentação relacionada aos pontos 

de vista de professores e alunos da EAD e sua relação e expectativas com as redes sociais e 

o Facebook. Para isso foi desenvolvido um grupo focal com uma amostra selecionada 

voluntaria e aleatoriamente. Participaram do grupo 15 pessoas, das quais cinco são 

professores do ensino à distância. Três há mais de dois anos e dois a menos de dois anos. Já 

entre os alunos participantes havia três são ex-alunos de EAD. Todos os participantes 

possuem perfil no Facebook. O grupo foi realizado no dia 29 de maio de 2014 com um 

roteiro não estruturado. 

 As questões investigadas apontaram os recursos, ou moldes técnicos que a educação 

a distância pode utilizar para se aproximar da realidade do aprendiz. O artigo trará os perfis 

de alunos, suas diferenças e suas expectativas com relação ao ensino a distância, colocando 

em ênfase as mídias sociais nas quais o grande público está inserido. Esta demonstração de 
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integração e interação contribui para o campo científico ao trazer a luz uma maneira 

inovadora e, de certa forma, prazerosa de desenvolvimento do conhecimento. 

 

O contexto da EAD 

A internet e seu crescimento exponencial têm proporcionado grandes mudanças na 

maneira como as pessoas se relacionam. Mas, além disso, tem proporcionado grande 

facilidade no fornecimento de informações globalizadas e locais também. Com isso, temos 

que a Educação a Distância é não apenas um tópico a ser discutido, como também, uma 

realidade que se acentua nessas novas maneiras de socialização. 

Entende-se por educação a distância uma forma sistemática de auto estudo, em que 

o aluno se instrui a partir do material que Ihe é apresentado, com o acompanhamento e a 

supervisão de professores. É um sistema de transmissão de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, por meio da execução de tarefas pré-determinadas por uso de meios de 

comunicação de maneira industrializada com o intuito de levar à memorização. Nesse 

sistema as ações dos professores são executadas independentemente de uma análise das 

necessidades e reações dos alunos. 

A implementação e adaptação da Educação a Distância ao longo do tempo 

demonstra que o seu objetivo principal, desde as primeiras tentativas, sempre foi 

democratizar a educação de alguma forma. Mesmo com inúmeros fracassos, o contrapeso 

de sucessos nos leva ao que temos no momento: uma educação que utiliza recursos 

multimídia, principalmente digitais, para se incorporar ao dia a dia das pessoas, de tal 

maneira que se torne naturalmente rotineiro. 

Visto que sua adequação metodológica, ao longo dos tempos, foi bastante intensa 

por questões de desenvolvimento tecnológico em altíssima velocidade, atualmente, a 

Educação a Distância ainda é um recurso a ser explorado que depende muito de aceitação e 

credibilidade sustentada por instituições de renome.  

Porém as mudanças nas formas de ensino em geral, ferramentas de apoio utilizadas, 

flexibilidade de horário entre outras mudanças, deverão reinventar a educação nacional, 

tornando-a mais complexa e profunda cientificamente, necessitando de um aprendizado 

continuo. 

A EAD proporciona um aprendizado mais dinâmico, prático e prazeroso, onde o 

aluno tem um desenvolvimento acadêmico colaborativo, trocando informações e checando 

sua legitimidade de maneira independente. O ensino deve ser mais variado, flexível e 

adaptável aos diversos perfis e situações apresentadas pelo aluno.  
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O que observamos é que a integração das ferramentas tecnológicas ao cotidiano e ao 

ambiente social é cada vez mais intensa, e a EAD passa a ser uma modalidade formal, 

contribuindo paralelamente com o ensino presencial já estabelecido, talvez até superando-o, 

justamente por suas características específicas (agilidade, amplitude, alcance).  

Novas configurações multidisciplinares passam a assumir este cenário e, 

consequentemente, as instituições e seus educadores precisam repassar para os alunos 

estas diferentes concepções, para que estes aprendam a lidar bem melhor com as 

mudanças e incertezas do mundo globalizado, onde o conhecimento e a aprendizagem 

atuam como alavancas na geração de conhecimentos e competências. Essas 

multidisciplinaridades também suscitam uma nova postura dos educadores, que devem 

dominar as novas tecnologias e ter habilidades e atitudes diferenciadas para 

participarem deste novo momento de forma conjunta com as expectativas dos alunos. 

(MARQUES et. Al., 2013, p.2) 

O processo oportuniza materiais didáticos e conexões diversas (texto, hipertexto, 

recursos hipermidiáticos) cabendo ao aluno navegar pelos materiais, realizar as atividades 

propostas e dar as respostas, muitas vezes isolado, sem contato com o professor ou com 

demais participantes do curso. O que pode ser positivo e negativo, pois este isolamento 

exercita a autonomia e estimula a tomada de decisão. Por outro lado, a falta de comunicação 

com o professor e o demais participantes, impede o debate, os questionamentos e a reflexão 

e isto acarreta em um aprendizado limitado, frágil, incompleto. 

A construção coletiva de conhecimento é uma forma de aprendizagem. Os diálogos 

entre participantes, a troca de informações e experiências favorecem o desenvolvimento e 

aparentemente estimulam a busca por mais conhecimento. A importância do envolvimento 

ativo do aprendiz, o respeito pelo aprendiz e por suas próprias ideias, o entendimento da 

ciência enquanto criação humana e a orientação para o ensino no sentido de capitalizar o 

que os estudantes já sabem e dirigir-se às suas dificuldades em compreender os conceitos 

científicos em função de sua visão de mundo, são algumas das características perspectivas 

do construtivismo (PIAGET, 1977) inerentes ao processo da EAD que serão apresentados 

adiante.  

Diferentemente da educação formal, as novas tecnologias mudam os interesses dos 

aprendizes e, da mesma forma, mudam os modos de estudar e produzir conhecimento. O 

jeito de ensinar, neste caso, deve se adaptar às novas expectativas e anseios, além da 

agilidade. É neste ponto que se evidencia o grande desafio da atualidade: conhecer 

profundamente as novas expectativas e novos perfis de aprendizado e desenvolver com 

eficiência técnicas que confirmem a eficácia do ensino via ferramentas tecnológicas 

disponíveis. 
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O professor facilitador 

O desenvolvimento e as mudanças ocorridas ao longo do tempo nos mostram várias 

direções interessantes nos processos de ensino/aprendizagem, principalmente na educação 

superior a distância. Se observarmos os modos de troca de informação entre os professores 

e os alunos veremos que o processo citado é sempre comparado ao processo aplicado às 

crianças ou ao ensino presencial. Esses comparativos são quase inevitáveis, pois crescemos 

recebendo informações sob o apoio da pedagogia e do ensino presencial, mas estimulados 

pelo fácil acesso a informação e novos modos de educação é possível, nesse momento de 

adaptação do aluno, que se crie uma cultura de estudos na qual o aluno será o foco, será 

motivado, estimulado e possa fazer a sua própria busca de conhecimentos. A EAD precisa 

incorporar alguns fundamentos educacionais que ofereçam autonomia para o aluno com a 

mediação institucional e pedagógica de maneira flexível. (BELLONI, 2002) 

É importante analisar que a maneira como o adulto aprende e utiliza seus 

aprendizados é completamente diferente da maneira como as crianças fazem. Por isso 

podemos levar em consideração os aspectos apresentados nos conceitos de andragogia 

(FREIRE, 1980), onde o adulto precisa de um problema real e de auto realização para se 

motivar e buscar soluções para a construção do aprendizado. Neste caso a busca, a vontade 

de aprender nasce a partir de uma necessidade específica e o aprendizado é embasado em 

fatos reais, não apenas cases, mas também no que a pessoa já vivenciou, experienciou ao 

longo da vida. Ou seja, o aluno precisa enxergar algum tipo de aplicação prática do 

conteúdo, pois somente assim aquele estudo gera significado para ele, e cabe ao professor 

promover o contato com este conteúdo ou facilitar a percepção da aplicabilidade. 

Na EAD, em se tratando de ensino superior, o conceito de heutagogia (FREIRE, 

1980) vem a acrescer o que se explora em ensino (tradicional pedagógico, ou andragógico), 

pois trata de aprendizagem autodirigida, o que é extremamente necessário para o 

desenvolvimento de conhecimentos sob uma perspectiva de conhecimento compartilhado, 

em que o aprendiz é quem determina o que e como a aprendizagem vai se desenvolver. 

Desta maneira, temos um incentivo à reflexão pessoal, a interação com outros e a 

valorização das experiências. O adulto precisa saber o que está estudando, para que está 

estudando e se irá favorecer-lhe futuramente.  

 

Perspectivas das gerações X e Y. 

 É impossível analisar os aspectos educacionais da EAD sem versar sobre as 

mudanças decorrentes da tecnologia que refletem novos comportamentos sociais, seja nas 
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crianças, nos jovens ou nos adultos. Estas três gerações foram nominadas como gerações Z, 

Y e X respectivamente.  

 A explicação para este conceito de gerações aparece na gradual mudança e 

adaptação aos recursos tecnológicos que foram sendo inseridos ao cotidiano de tal forma 

que acompanharam, e ainda acompanham, o amadurecimento destas gerações. 

 Segundo Kerin (et. al, 2011) a cada geração podemos perceber características bem 

definidas e relações bem peculiares com as tecnologias, com o consumo e com o ambiente 

social provenientes de aspectos globalizados pela internet. Os autores apontam os nascidos 

entre 1946 e 1964 como babyboomers, uma geração marcada pelo consumo e pela busca de 

uma formação que trouxesse estabilidade, longevidade e facilidades para o lazer. Esta 

geração é seguida pela geração X, com integrantes nascidos entre 1965 e 1976, e que tem 

como principais características a autoconfiança, empreendedorismo, tolerância e bem mais 

educados e cautelosos do que a anterior, buscam mais estabilidade financeira do que 

experiências.  

 Porém a geração que segue é a que mais interessa ao tema deste trabalho, pois a 

geração Y, ainda segundo os autores, é a geração que está na fase adulta agora. Nascidos 

entre 1977 e 1994, possuem um perfil bastante peculiar, que foge totalmente aos citados. 

Estão totalmente ligados às tecnologias e seus avanços e se integram facilmente aos 

recursos oferecidos em velocidade correspondente aos novos lançamentos. Consomem 

informação muito rapidamente, música, cultura, jogos e comunicação sem fio. Relacionam-

se desta maneira também. O que nos leva a crer que os principais anseios desta geração 

podem estar também ligados a estes aspectos (tecnologia, agilidade e aplicabilidade).  

 A geração Z é a mais conectada entre estas, a mais preocupada com o ambiente e 

com a saúde e beleza do corpo e do rosto, participam de algum tipo de rede social e não 

conhecem o mundo sem a tecnologia digital móvel e a internet. São os que mais produzem 

conteúdos para a web e são conhecidos por sua ansiedade em zapear e mudar de fontes 

rapidamente, trocando do celular para redes sociais ou da TV para games e MP4s. 

Esse perfil é importante porque na EAD verificamos uma coincidência de perfis 

com o dessa geração, tanto X como Y, apesar da maior parte ser da segunda. Os alunos da 

EAD procuram estes cursos para atualização e muitas vezes já são formados, outros porque 

o mercado de trabalho exige e eles precisam de agilidade, mas a seu tempo. Os mais novos 

buscam a troca de informações de maneira rápida e querem aplicar o quanto antes.  
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Ao selecionar os participantes da pesquisa foi possível perceber que este perfil de 

gerações é destaque entre alunos (da EAD) e usuários das redes sociais, em especial o 

Facebook. Todos os participantes da pesquisa se enquadraram na faixa etária entre 25 e 45 

anos, a maioria (60%) entre 25 e 35, pertencem portanto a geração Y. Os demais entre 37 e 

45 anos enquadrando-se na geração X. E ao falarem sobre suas atividades cotidianas e suas 

relações com as tecnologias demonstraram certa intimidade. Os alunos da geração Y são 

mais ligados aos gadgets, e principalmente aos widgets, produtos tecnológicos e sistemas 

respectivamente, pois utilizam-nos diariamente. Porém, isso não garante a mesma 

intimidade com os sistemas de EAD, os chamados AVA.  

A utilização desses recursos não é o que define o perfil desta geração, os 

entrevistados apresentaram as características de agilidade, impaciência com informações 

mais demoradas e superficiais, preocupação com o meio ambiente, e a produção 

sustentável, com a responsabilidade das empresas e com a sociedade.  

Já os da geração X não possuem estes hábitos de maneira cotidiana, fazem sim, uma 

ou outra consulta às redes sociais e limitam o uso da tecnologia aos computadores do 

trabalho e celulares particulares.  

 

Os novos modos de aprendizagem. 

Juntamente com o perfil apontado foram percebidas e destacadas características de 

aprendizagem que se relacionam com as características subjetivas dos indivíduos, mas antes 

e necessário que se compreenda que a aprendizagem e suas correntes teóricas fornecem 

algumas referências possíveis de relacionar com o ensino a distância.  

Se comparado ao ensino tradicional serão encontradas várias semelhanças, apesar 

dos diferentes modelos utilizados. Enquanto no ensino tradicional, o trabalho é focado no 

alinhamento de objetivos e métodos de avaliação, onde o centro do aprendizado é o 

professor, em alguns modelos da EAD também ocorre o mesmo, apesar do perfil discente.  

O modelo de aprendizagem tradicional condiciona o aprendiz a responder a um 

estimulo e a fazer associações de conceitos, e o resultado final é como esse aprendizado 

será exposto no comportamento do aprendiz. Por ser uma teoria relacionada a um momento 

prático, precisa ser observada de maneira contextualizada. A centralização no professor na 

EAD acaba dificultando a adaptação do aluno ao contexto de educação proposto, mas 

muitos (40%) conforme a pesquisa, apontam ter dificuldade em estudar sozinho, ou em 

discernir o que deve pesquisar, a quem pode dar crédito e como aplicar os conteúdos. Estes 

se enquadram justamente na geração X.  
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Porém, existem alguns aspectos na EAD como objetivos e feedbacks claros e uma 

abordagem instrucional para cada unidade, que apesar de servirem como referência para o 

aprendiz e parecerem estruturados no ensino tradicional, são apenas pontos de mediação do 

professor. Isso ocorre, porque no ensino a distância o professor deve ser claro sobre o que 

quer em cada atividade, já que o contato em sala de aula é pouco ou inexistente. Mesmo 

assim, é possível atender as individualidades dos alunos, a partir do momento em que se 

sentem mais a vontade para questionar e tirar dúvidas.  

Para a geração Y essa ausência de contato com o professor pode ser favorável, pois 

ao sentirem-se desafiados apresentam interesse em buscar uma solução, e o desafio inicial é 

apesentado nas aulas. Segundo a Teoria construtivista (PIAGET, 1970) a evolução do 

conhecimento acontece em estágios e a participação do educador nesse desenvolvimento 

ainda é fundamental. O professor tem papel mediador e é quem instiga e estimula com 

situações complexas úteis ao dia a dia de forma provocar a reflexão, a pesquisa e o esforço. 

Sua concepção é voltada ao aprendiz e seus interesses, porém, na atualidade com a 

diversidade de possibilidades existentes, por consequência da tecnologia e da 

disponibilidade de informações que proporciona, essa mediação é simplista ou até restrita.  

 Nesse sentido o sociointeracionismo de Vygotsky (SANTOS, 2013) é referência ao 

atribuir influência do ambiente social e cultural no desenvolvimento do conhecimento, além 

do papel mediador do professor. Nessa teoria existe interação entre o aprendiz, a 

informação, a linguagem, o ambiente social e cultural. A interação é a protagonista da 

construção de conhecimento nesta teoria, pois é por interação que se estabelece contato com 

o que o autor chama de “Zona de desenvolvimento proximal” onde relaciona o que se 

consegue realizar sozinho com o que se é capaz de realizar com a ajuda de outra pessoa 

com experiência. É como se fosse a área onde se encontra “a próxima etapa” do 

conhecimento.  

 Vygotsky (1987) contribuiu, ainda, com a relação que apresenta entre linguagem e 

pensamento onde propõe que a abstração acontece por relações e sínteses. A interação entre 

professor e aprendiz e o meio ambiente ressalta a mediação proposta pelo autor na 

construção do pensamento e na síntese por meio da linguagem. 

Essa teoria se relaciona diretamente com os modelos de EAD mediadas por 

computador e internet. A geração Y acostumada com os recursos da rede e sua agilidade de 

pesquisa e interação sentem-se confortáveis com a integração de recursos e da produção de 

conteúdos colaborativos.  
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A integração das redes sociais no cotidiano:  

As redes sociais tem seu conceito a partir das relações entre as pessoas e não da 

internet, como nos habituamos. A rede, assim como uma teia em que se entrelaçam pessoas 

por relações profissionais, sociais e de vida, é o principal aspecto que traz legitimação ao 

conceito. Ele enfatiza os padrões de envolvimento de grupos e organizações, além das 

pessoas. (RECUERO, 2014)  

A estrutura em rede, no entanto, se replica no ambiente digital virtual e interessa por 

constituir-se em relações discursivas entre pessoas que fazem deste um dos principais 

ambientes de discussões e busca de informação da atualidade.  

A autora explica que na internet, as redes sociais representam um universo 

comunicativo, social e discursivo a ser explorado como parte de um novo cotidiano. Neste 

ambiente as conversas ficam arquivadas, registradas e podem ser resgatadas a qualquer 

momento. O modo como permitem visibilidade e articulação também são peculiares destes 

sites e permitem a manutenção de laços sociais estabelecidos pessoalmente “Assim, nessa 

categoria estariam os chamados fotologs (como o Flickr e o Fotolog, por exemplo); os 

weblogs (...); as ferramentas de microblogging atuais (como o Twitter e o Plurk) além de 

sistemas como o Orkut e o Facebook, mais comumente destacados na categoria.” 

(RECUERO, 2009, p.121) 

A definição das redes sociais da internet acentua que os usuários podem fazer a 

escolha sobre seu perfil, torna-lo público ou não, ou até em parte e assim apresenta apenas o 

que convém a exposição e navegação de outras pessoas.  

Para Telles (2011), as redes sociais são ambientes virtuais que possuem o objetivo 

de propiciar a interação entre as pessoas, por meio de perfis de usuário, onde é possível 

enviar mensagens, compartilhar fotos, textos e vídeos, e ainda interagir por grupos em 

comunidades temáticas onde cada rede social tem suas próprias regras (apud. MARINO et. 

al, 2013). 

Essa facilidade de interação e exposição de opiniões favorece também a 

aprendizagem, pois acentuam o lado colaborativo por meio de chats ou debates em fóruns 

de discussão, Blogs e demais recursos que permitem comentários de maneira fácil e 

interativa. E isso não apenas para redes sociais, porque estão no ambiente digital, mas por 

serem estas as principais vantagens desse ambiente.  

O diferencial do formato digital é que, além de integrar textos, estilos e linguagens 

provenientes de todo tipo de mídia (oral, escrita, audiovisual) para a base digital, ele 

facilitou imensamente a circulação e o manuseio dos textos. Podemos estipular que a 
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comunicação digital pauta-se em uma tripla integração ou convergência. (RECUERO, 

2014, p.5) 

Apesar da autora tratar da convergência digital, os pontos ressaltados contribuem 

para a compreensão do contexto geral das redes sociais que se apoiam nessa convergência. 

Ela explica que além dos formatos e linguagens (áudio, vídeo e tátil) que permitem 

combinações, recombinações e integração na hipermídia, há o ponto de compatibilização 

entre suportes que integrados ao meio digital, circulam entre todo tipo de mídias e gadgets, 

em favor da ampla disseminação de informações. Assim, é possível entrar no ambiente 

social da convergência digital, que apresenta tal integração e provoca a interação quando há 

o compartilhamento e a busca por respostas e comentários de forma a estabelecer 

relacionamentos.  

A ampliação dos contatos e o aprofundamento dos laços entre as pessoas é a 

principal característica das redes sociais. A possibilidade de compartilhar informações e de 

colaboração entre as pessoas oferece oportunidades de interesse pessoal, profissional e 

educativo.  

 

O Facebook 

O Facebook, atualmente a principal rede de relacionamentos sociais no Brasil, 

surgiu como uma oportunidade para que acadêmicos pudessem trocar informações, formar 

grupos de estudo, fazer debates e aprofundamentos nas suas produções acadêmicas, mas 

como sabemos extrapolou este nicho e alcançou um caráter de entretenimento para qualquer 

pessoa que tenha acesso à internet. Popularizou-se mais ainda com a mobilidade dos 

aparelhos de celular que possuem compatibilidade para este sistema.  

A facilidade com que faz associações entre pessoas com o mesmo interesse, com 

que resgata amizades do passado e possibilita integração profissional é o que a torna 

interessante para este estudo. Mas ao contrario de várias outras redes como o Mendeley, o 

Passei direto e o Ebah (as duas últimas brasileiras) que tem como público alvo a área 

acadêmica, as redes profissionais como o Linked in, e as redes de interesse amoroso, como 

Tinder, o Lovoo etc., o Facebook não se concentra em apenas um perfil de público alvo. As 

pessoas se encontram e estabelecem relações de todos os tipos, como se fosse um espelho 

da vida cotidiana.  

Os recursos que o Facebook apresenta são extremamente propícios a todo tipo de 

interação textual, pois contemplam a convergência das mídias, assim como a o ambiente 

digital da rede, e engloba todos os tipos de texto. 
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No âmbito da comunicação digital, a intertextualidade potencializa o uso de imagens, 

sons, músicas e texturas, multiplicando assim os signos da mediação e explorando a 

rica sensorialidade da experiência humana. O texto digital potencializa modos de 

comunicação e de aprendizado pluridimensionais, multissensoriais, para além da 

linguagem verbal. (RECUERO, 2014, p.6) 

 Conversar por bate papo, entrar em grupos com o mesmo interesse, ou apenas de 

pessoas com algo em comum, jogar online, fazer comentários sobre postagens dos outros, 

visualizar fotos, vídeos, links de blogs e páginas que interessam, música, enfim, tudo que é 

possível fazer na web é também possível fazer de maneira concentrada no Facebook.  

 A colaboratividade é a característica que mais se destaca dentre as demais do 

Facebook, quando o propósito é estabelecer relação entre a rede social e a EAD. Porém 

encontramos muitas outras possibilidades, que partem do uso de entretenimento para a 

educação. 

 

O Facebook e a EAD 

 São muitas as correspondências entre a EAD e o Facebook. As características de 

ambos são muito parecidas quando se fala em recursos. O fato de ambos dependerem da 

hipermídia para se estabelecerem é apenas o ponto de partida.  

 Na EAD o ambiente virtual de aprendizagem é caracterizado por um sistema onde 

os alunos poderão acessar os conteúdos disponibilizados pelos professores e tutores, além 

de trocar informações, tirar dúvidas, e desenvolver atividades e exercícios propostos pelo 

curso, ao qual chamamos AVA. O mais comum é o Moodle, que vem sendo atualizado. 

Neste sistema já existe, além dos recursos de chat, fóruns em vários formatos, fermenta 

wiki, conexões URL, postagens de arquivos em diferentes formatos, e-mails, suporte para 

áudio e vídeo etc., há também, inserido na sua documentação um pacote de integração com 

o Facebook, que permite associar as contas e fazer log-in em apenas uma delas, acessando 

mutuamente as duas. Assim, o professor pode abrir um Live Stream
3
 e inserir uma atividade 

diretamente no Facebook. 

 Além dessa há outras possibilidades que permitem a utilização do Facebook como 

uma ferramenta do AVA: o Moodle também oferece integração com o Twitter, permitindo 

que possa disponibilizar a feed de um usuário. Mas o interesse aqui é no Facebook, e nele 

também temos feed de notícias e timeline que se atualiza constantemente, e estas 

possibilidades são bastante interessantes para os cursos EAD.  

                                                 
3
 Segundo o tutorial do Facebook, o Live Stream Box, é uma ferramenta que habilita a conexão de usuários para que 

realizem publicações ou compartilhem em tempo real. Normalmente durante a participação em um (chamado) evento online 
(que poderia ser o momento em que todos os alunos acessam o AVA para uma atividade). 
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 A integração das redes com o AVA permite que as notícias interessantes ao curso, 

ou conteúdos em ênfase (Trending Topics) possam ser compartilhados nas Timelines dos 

alunos tanto no AVA como na sua rede social, seja dentro de grupo específico para o 

estudo, seja de maneira independente deste grupo.  

O mais importante é que o assunto que, muitas vezes, parece interessar apenas ao 

estudante do curso, pode cair em debate e se expandir para uma rede de amigos que não 

participam deste curso provocando interação e aprofundamento, além de oferecer uma 

perspectiva mais ampla sobre o assunto.  

A utilização do Facebook como um recurso da EAD ultrapassa a integração dos 

sistemas utilizados e pode ser colocada como uma integração ao cotidiano do aluno de 

maneira colaborativa.  

 

Analise dos dados da pesquisa 

O grupo pesquisado apresentou muita informação para esta pesquisa. Alguns tópicos 

sugeridos foram: a percepção de cada um sobre a EAD, o que ela representa e se sentiam 

credibilidade em seus cursos.  

Os alunos responderam que acreditavam nesta modalidade, mas que essa percepção 

só ocorreu após terem sua primeira experiência efetiva em EAD. Antes eles pensavam que 

seria mais fácil do que fazer um curso de graduação presencial, onde teriam muitos livros e 

horário restrito para participarem das aulas. Julgavam a EAD como fácil de cursar e até de 

burlar seus processos avaliativos, o que faria com que sua formação fosse mais rápida, mais 

fácil e financeiramente mais compensadora do que em um curso presencial. 

Porém, com a participação no curso, verificaram a necessidade de uma melhor 

gestão do tempo, tanto para suas atividades rotineiras como para suas tarefas do curso. 

Viram que a autonomia na busca por conteúdos é estimulada, o que faz com que 

aprofundem seu interesse por conteúdos acadêmicos e informações de cunho profissional 

aplicáveis no seu cotidiano. 

Já os professores se posicionaram de maneira bastante otimista, acreditam que a 

EAD é o caminho para a democratização da educação, porém percebem que esta 

modalidade ainda não é bem vista nem bem aceita. A Professora Fabiane Heisler relatou 

que alguns alunos não confiam na EAD, e entram no curso apenas para receber um diploma 

e não escondem isso, porém estes geralmente desistem logo nas primeiras fases. “Certa vez 

um aluno chegou a pedir que eu desse a ele meio ponto que faltava na nota para que ele 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014. 

 
 

 13 

passasse, afirmando que não mudaria nada mesmo porque na prova de exame ele iria colar 

mesmo, acredita?” disse espantada. 

Apesar de situações como esta, 100% dos professores entrevistados confirmam a 

percepção dos alunos apontada pela pesquisa sobre a EAD ser uma boa formação. A 

modalidade foi considerada mais difícil em comparação com os cursos presenciais, por 

exigir mais autonomia, mais organização, mais disciplina e mais pesquisa para construção 

do conhecimento.  

Outro ponto levantado foi o ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado para 

as aulas. Todos os participantes tiveram contato com o Moodle e deram este sistema como 

referência e contaram como utilizam o ambiente.  

Os alunos disseram que sentiram certa dificuldade para se adaptar ao ambiente, na 

verdade buscavam mais interação em tempo real, não imaginavam que a interação poderia 

acontecer de maneira mais espaçada, como nas redes sociais. Tiveram dificuldades também 

para compreender as etapas e encontrar as atividades, mas depois que perceberam a lógica 

sentiram-se confortáveis. Os que sentiram mais dificuldade, disseram que o uso do sistema 

não foi o único problema, e sim a adaptação ao processo da EAD, eles estavam 

acostumados com a sala presencial e sentiram muito estranhamento no ambiente virtual. 

Estes foram os alunos que abandonaram o curso nas primeiras fases.  

A adaptação dos professores foi mais fácil, segundo eles, pois tiveram treinamento e 

capacitação para o desenvolvimento do curso e para a tutoria. Inclusive ao falar sobre a 

rotina de uso do ambiente, onde precisam acompanhar os alunos, atender as demandas 

diárias, as dúvidas e demais apoio. Os professores acessam diariamente o ambiente virtual e 

até mais de uma vez ao dia, pois muitos acessam a internet dessa maneira, jornais e redes 

sociais estão no cotidiano.  

Os alunos, ao contrario, acessam uma vez por semana, ou até a cada quinze dias no 

início do curso, o que dificulta a comunicação, e cria aquele desconforto de não ter 

respostas as suas dúvidas de maneira imediata, citado pelos desistentes. Porém os que se 

adaptaram, perceberam que precisavam dessa rotina de acessos, e colocaram no seu dia a 

dia os acessos ao ambiente, e a partir da segunda fase começaram a acessar em média duas 

a três vezes por semana.  

Mas ao serem questionados sobre a sua rotina de acesso às redes sociais, confirmam 

visualizar pelo menos duas a três vezes por dia. Os professores possuem o mesmo tipo de 

acesso e confirmam acessar mais vezes por dia as redes sociais do que o AVA. 
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Um dos principais pontos do grupo focal foi sobre a integração do Facebook com o 

ambiente virtual, onde questionou-se se os participantes tinham algum tipo de 

conhecimento sobre essa possibilidade e o que pensavam sobre ela.  

Todos concordaram que não sabiam sobre essa possibilidade e ficaram muito 

entusiasmados com o recurso, explicaram que ficaria mais fácil a interação com as 

postagens dos professores.  

Os alunos acharam interessante, porque assim não esqueceriam das atividades e 

poderiam debater com outras pessoas mesmo que de fora do curso. Uma ex-aluna 

entrevistada do curso de Gestão comercial EAD, Ana Paula Kartax, contou que já no início 

do curso em 2012 a turma começou a utilizar o Facebook para marcar encontros de estudo, 

algumas vezes para debater dúvidas, e para fazer postagens sobre os conteúdos. No segundo 

semestre liberaram a entrada de pessoas que não fossem da turma, ou até de turmas 

diferentes e mais pessoas participavam das discussões. “Com tanta gente interessada 

começaram a compartilhar dicas da profissão e até oportunidades disponíveis, além de 

novidades, encontros e o que mais fosse interessante, o que despertou até a atenção de 

alguns empregadores e vários participantes do grupo conseguiram boas colocações” disse 

Ana Paula. Para ela seria “um conforto” poder interagir no AVA por meio do Facebook.  

Os professores disseram que seria muito agradável poder disponibilizar os 

conteúdos que fossem interessantes para todos por meio do Facebook, porque assim 

estariam oferecendo aquilo que está circulando de informação, e poderiam abrir para 

opiniões diferentes e até para outros profissionais as discussões. Acreditam que este tipo de 

oportunidade enriquece o conteúdo, o torna mais atraente para os alunos e torna, 

consequentemente, a aula mais participativa.  

 

Considerações finais 

A EAD e as redes sociais tem muitas características interessantes de serem 

exploradas em conjunto. A colaboratividade do ensino a distância e da construção de 

conhecimento das redes pode ser um incentivo a mais nas atividades desta modalidade. A 

possibilidade de um conjunto de diferentes usuários debatendo, buscando e interpretando 

informações sobre assuntos determinados a fim de construir o conhecimento de maneira 

conjunta é em especial a modalidade mais democrática da atualidade. 

A facilidade que a convergência digital oferece e a fácil adaptabilidade das novas 

gerações a estas tecnologias favorece o estímulo ao debate e a busca por informação rápida 

e aplicável. Claro que o papel de mediador, ou de facilitador do professor é fundamental, 
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pois há muita informação sem fundamento científico na rede, mas, ainda assim, a 

autonomia das novas gerações se acentua cada vez mais. 

Como visto, existe sim a possibilidade de tornar as potencialidades do Facebook em 

recursos de estudo e da formação acadêmica, justamente por seu caráter colaborativo, e da 

mesma forma, é possível utilizar o ambiente de aprendizagem para a disseminação de 

conhecimento construído.  

Não importa se é no Facebook, ou em outra rede social, o que importa é que o aluno 

quer sentir-se confortável para estudar, e a educação precisa acompanhar estas 

transformações e tendências do novo perfil acadêmico.  
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