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Resumo - Este artigo resulta de pesquisa descritiva realizada em uma 
Universidade Federal do sul de Minas Gerais. Por meio de questionário aplicado a 
professores da instituição que lecionam nos cursos de Física e/ou Matemática (nas 
modalidades bacharelado e licenciatura presencial e a distância) objetivou-se 
mapear a utilização da web 2.0 e das redes sociais pelo corpo docente na vida 
pessoal e no meio acadêmico. O estudo dialoga com pesquisa anterior, realizada 
na mesma instituição, com o intuito de mapear o perfil de utilização das redes 
sociais pelos acadêmicos dos referidos cursos. Os resultados mostram que a 
utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) pelos 
docentes pesquisados vem ocorrendo, mesmo que, em alguns casos, ainda de 
forma incipiente. Entretanto, há diferenças fundamentais entre o perfil de 
professores e estudantes no que se refere ao uso das redes sociais para fins 
pessoais e/ou didático-pedagógicos. Em última instância, o entrecruzamento dos 
dados das duas pesquisas aponta, de um lado, para essas diferenças; e, de outro, 
para a importância de conhecer e relacionar tais perfis no intuito de potencializar as 
vantagens que as tecnologias podem trazer à formação dos estudantes 
universitários. 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Redes 
Sociais. Educação Superior. TDIC. 

 
Abstract - This article results from descriptive research conducted in a Southern 
Federal University of Minas Gerais. Through a questionnaire applied to lecturers 
who teach courses in physics and/or mathematics aimed to map the use of web 2.0 
and social networking by faculty in their personal lives and in academia. The study 
make dialogues with previous research, conducted at the same institution, in order 
to map the usage patterns of social networking by students of these courses. The 
results show that the use of digital information and communication technologies 
(TDIC) by surveyed teachers has been taking place, even if, in some cases, still 
incipient. However, there are fundamental differences between the profile of 
teachers and students regarding the use of social networks for personal and / or 
pedagogical-didactic purposes. Ultimately, the interweaving of the data from the two 
surveys, indicates to these differences; and to the importance of knowing and 
relating these profiles in order to maximize the benefits that technology can bring to 
education of college students. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A disseminação das tecnologias digitais e sua inserção cotidiana na mediação (e, 
em alguns casos, na própria estruturação) das relações pessoais e profissionais já é 
fato. Nesse contexto, as redes sociais materializam um cenário de presença ubíqua 
das tecnologias e configuram-se como espaços de convivência, mas também como 
ambientes de troca de informações que possibilitam a aprendizagem.  

Lima Junior (2005, p. 14) aponta para a relevância de se empreender estudos 
sobre essa temática afirmando: “torna-se necessário perceber/compreender/refletir 
sobre os significados dessa emergência tecnológica, a fim de se poder entender 
quais as possibilidades que trazem ao se articular/interagir/situar com o mundo 
pedagógico escolar, especialmente o do currículo” [grifo do autor].   

Voltando-se para as interseções possíveis entre redes sociais e formação 
superior, este artigo resulta de um estudo descritivo realizado com fomento da 
FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) cujo 
objetivo foi investigar o uso e a participação de professores dos cursos de Física e 
Matemática (nas modalidades Bacharelado e Licenciatura) de uma universidade 
federal brasileira em redes sociais virtuais e a utilização dessas como recursos 
pedagógicos. Os resultados foram analisados quali-quantitativamente. A análise 
buscou, ainda, dialogar com resultados de pesquisa anterior, com propósitos 
semelhantes, realizada com discentes dos referidos cursos. 

Participaram desta pesquisa 32 docentes com graduação em Física ou 
Matemática, o que representa 34% do corpo docente dos cursos tomados como 
referência para o estudo. Ressalta-se que esse tipo de mapeamento se torna cada 
vez mais relevante considerando-se o avanço das TIC (Tecnologia de Informação e 
Comunicação) na educação e a necessidade de incorporação dessas às atividades 
acadêmicas devido às suas potencialidades e, especialmente, ao perfil dos 
estudantes, cada vez mais conectados. 

 
2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 
2.1 Buscando interseções: tecnologia, redes sociais e educação 
 
Tem-se reiterado, desde trabalhos anteriores, que parece equivocado pensar no 
advento das tecnologias como algo novo ou datado somente do século XX. Na 
abordagem conceitual de Vieira Pinto (2008), um dos grandes equívocos que 
costumam permear muitas discussões voltadas à tecnologia refere-se à falta de 
distinção entre os conceitos de técnica e tecnologia. Apesar de não ser o escopo 
deste texto aprofundar as diferenciações propostas pelo autor, interessa apontar, 
ainda que rapidamente, alguns aspectos que ajudam a sustentar a afirmação de que 
as tecnologias não são novas.     

Na concepção de Vieira Pinto (op.cit.), a técnica é imanente à espécie 
humana e o conceito de técnica, techne, já estava presente nas discussões de 
pensadores como Platão e Aristóteles.  A técnica advém da necessidade, e da 
capacidade humana, de produzir e inventar meios artificiais para resolver problemas.  
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A tecnologia, por sua vez, é definida pelo autor como a ciência da técnica e 
surge como exigência social numa etapa ulterior da evolução humana. As novas 
tecnologias nascem, de um lado, em decorrência da posse dos instrumentos lógicos 
e materiais indispensáveis para se chegar a uma nova realização; e de outro, de 
uma incessante exigência social de superação de obstáculos e busca de inovações. 
Daí nenhuma tecnologia se antecipar à sua época (VIEIRA PINTO, 2008). 
  Ainda nessa seara, as ideias de Lima Junior (2005) corroboram as análises 
de Vieira Pinto e, de certa maneira, endossam a ideia de tecnologia como constructo 
histórico-social que faz parte da evolução humana 

 
a tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente  ao ser 
humano que a cria dentro de um complexo humano-coisas-instituições-
sociedade, de modo que não se restringe aos suportes materiais nem aos 
métodos [...], muito menos à assimilação e à reprodução de modos de fazer 
[...], consiste em: um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-
se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está 
disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar 
respostas para os problemas de seu contexto, superando-os (LIMA 
JUNIOR, 2005, , p. 15)  [grifos do autor]. 

 
Como aparato tecnológico, as primeiras redes sociais surgiram, virtualmente, 

em 1997, com a criação do Sixdegrees, site que possibilitou a criação de perfis e 
publicações entre os contatos. O perfil de rede sociais conhecido hoje começou a se 
modelar em 2002/2003 com a criação do Friendster e posteriormente do MySpace. 
A partir daí, formou-se um novo contexto social que, com a adesão de milhões de 
pessoas mundo afora, apresentava características culturais bastante próprias. À 
medida que se conectavam, as pessoas criavam também uma identidade com essas 
novas ferramentas de interação (LORENZO, 2011).  

De acordo com Castells (1999, p. 385), a comunidade virtual é “uma rede 
eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de um 
interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 
comunicação se transforme no objetivo”. 

Essas redes sociais virtuais são, assim, recursos recentes das sociedades 
informatizadas e por isso requerem um olhar atento sobre as possibilidades e 
alcances para a educação. Mas, é importante lembrar que, mais do que utilizar o 
computador como ferramenta para educação, é essencial buscar alternativas 
tecnológicas que possam funcionar como mediadoras e transformadoras do 
processo educacional. 

Nesse sentido, é valiosa a colocação de Maciel (2006, p. 5): 
 

(re)significar o processo educativo precisa ter como eixo a concepção de 
um sujeito que, em redes as mais diversas, estabeleça novas formas de 
contato e expressão no mundo e do mundo, não mais como consumidor das 
produções, mas como autor/produtor. 
 

Por essa ótica, a cultura digital é um espaço aberto de vivência dessas novas 
formas de relação social. Se, por um lado, o incremento da internet vem trazendo 

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 – UNIREDE 

 
 

4 
 

inúmeras modificações na forma como se produzem conhecimentos, conceitos, 
valores e saberes; por outro, provoca alterações radicais nas relações entre as 
pessoas e as máquinas. Tais relações são constantemente (re)significadas, 
especialmente em decorrência da ubiquidade das tecnologias de informação e 
comunicação nas práticas sociais contemporâneas.  

Parece claro, então, que  
 
as redes sociais podem contribuir para a mobilização dos saberes, o 
reconhecimento das diferentes identidades e a articulação dos 
pensamentos que compõem a coletividade. Por isso é possível a escola 
fazer uso dessas redes sociais levando em consideração as intervenções 
intencionais dos professores, que podem funcionar como agentes capazes 
de contribuir para o aprofundamento das temáticas discutidas nesses 
espaços e orientar as discussões (SANTANA; ALVES, 2010, p. 233). 

 
De acordo com Daniel, Schwier, McCalla apud Passarelli (2009, p. 326), cinco 

elementos são fundamentais para a existência dessas comunidades: 
 

a participação vincula-se à satisfação de necessidades individuais; 
conteúdos específicos precisam ser dominados pelo grupo; os participantes 
compartilham interesses e objetivos comuns; os protocolos sociais são 
fundamentais para instituir rituais, normas e leis próprias à interação no 
grupo e, finalmente; o modelo aberto da Internet constitui ferramenta ideal 
para ancorar e mediar a interação e o compartilhamento de conhecimento. 

 
Permeados por essas condições, os espaços virtuais aos poucos passam a 

ser não mais apenas ambientes de relações sociais de amizade, mas também 
lugares de diálogo nos âmbitos comerciais e acadêmicos. Criam-se, ainda, novos 
modos de existir redesenhados por profundas alterações no espaço-tempo das 
relações humanas. Tudo isso tem impactos sobre a subjetividade, as relações, a 
formação e todo o processo educativo.  Dessa maneira, é inequívoca a 
multiplicidade de possibilidades a serem exploradas pelo potencial das redes sociais 
como espaços de aprendizagem.  
 
2.2 Percurso e escolhas metodológicas 
 
A pesquisa realizada configura-se como um estudo descritivo. De acordo com 
Vergara (2009, p. 47), esse tipo de estudo pode “expor características de 
determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer 
correlações entre variáveis e definir sua natureza”. 

Quanto à forma de abordagem do problema e ao tratamento dos dados 
coletados, o estudo pode ser entendido como quali-quantitativo; já que, por um lado, 
buscará traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los 
(LAKATOS; MARCONI, 2001). Por outro lado, pretende-se analisar qualitativamente 
as informações ligadas ao uso, feito pelos docentes, das redes sociais como 
instrumentos didáticos. 
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O lócus de pesquisa situou-se nos cursos de graduação em Física e 
Matemática de uma Universidade Federal do sul de Minas Gerais, tendo como 
sujeitos de pesquisa os professores que atuam nesses cursos e que são graduados 
nessas áreas. Os dados foram coletados nos meses de outubro e novembro de 
2013. 

O questionário foi utilizado como instrumento de coleta de dados. Os sujeitos 
de pesquisa responderam ao questionário impresso, entregue pelos pesquisadores 
e coletado em data pré-agendada com os docentes. As questões foram 
estratificadas por temas com vistas à melhor organização e análise das informações. 
A estruturação do instrumento abarcou as seguintes categorias: perfil da amostra; 
utilização da Web 2.0 e das redes sociais na vida pessoal: a) na área acadêmica, b) 
na educação a distância. 

Dentre a amostra possível de 41 docentes que se enquadravam no perfil 
estipulado, 32 professores responderam ao questionário, representando assim, 
aproximadamente 78% da amostra. Desses professores, 56% possuem o título de 
Doutor ou estão em processo de doutoramento; 68,75% são formados há menos de 
20 anos; 65,6% atuam como docentes no lócus da pesquisa há menos de 10 anos; e 
62,5% têm menos de 15 anos atuando como docentes. 

 
3. RESULTADOS E REFLEXÕES 

 
As primeiras perguntas do questionário foram feitas para localizar a amostra no 
lócus de pesquisa.  

 
 

Gráfico 1 – Lotação do Docente 

  
Gráfico 2 – Cursos em que lecionam os docentes 

 
Os resultados apontam que os docentes pesquisados têm lotação distribuída 

nos Institutos de Física e Química (IFQ) e de Matemática e Computação (IMC). 
Quanto à atuação na graduação, além dos cursos de Física e Matemática (que 
constituem foco deste estudo e parâmetro de seleção da amostra), 21% da amostra 
atua também em outros cursos da Universidade. Cabe salientar que o leque de 
outros cursos distribui-se essencialmente em formação na área de Engenharia. 

Na segunda categoria de questões, destinadas a mapear a utilização da Web 
2.0 e das redes sociais na vida pessoal dos sujeitos de pesquisa, foram feitas 6 
perguntas. Para o questionamento: “De qual(is) lugar(es) você acessa a internet?”, 
dentre as opções lan house, universidade, casa, hotel, celular, aeroporto e outros, o 
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maior acesso respondido foi nas universidades onde atuam, 36%, e em suas 
residências, com 33%. 

Para a pergunta “Você possui perfil em alguma rede social?”, o expressivo 
percentual de 50% dos docentes afirmou não possuir perfil em rede social. Para 
melhor interpretação dos desdobramentos que essa característica do corpo docente 
pode gerar, parece crucial o entrecruzamento desse dado com os resultados do 
estudo feito por Rodrigues e Lara (2013), que teve o mesmo lócus de estudo (cursos 
de Física e Matemática da universidade em questão) e objetivou mapear o perfil de 
utilização das redes sociais dos estudantes dos referidos cursos. A pesquisa de 
Rodrigues e Lara (2013) apontou que, dentre os estudantes dos cursos 
pesquisados, menos de 1% da amostra não possui perfil em rede social. Tal 
resultado demonstra uma diferença clara entre o perfil de professores e alunos e 
pode indicar um distanciamento de interesses desses sujeitos quando se trata do 
uso das redes sociais com fins pedagógicos.  

A questão “Caso não tenha perfil em rede social, por que não possui?” teve o 
intuito de melhor caracterizar o perfil dos sujeitos de pesquisa. No somatório das 
respostas obtidas, 35% dos entrevistados manifesta desinteresse pelo conteúdo ou 
pelas formas de interação das redes sociais, enquanto 42% não gostam da 
exposição provocada pelas redes sociais. Diferentemente dos estudantes 
pesquisados por Rodrigues e Lara (2013), os docentes parecem não gostar e/ou não 
se interessar pelas redes sociais especialmente em função de elementos que estão 
na própria constituição dessas redes: a interação e a exposição.     

 

 
Gráfico 3 – Razão de não possuir perfil nas redes sociais 

 
A questão seguinte indagou: “Quais ambientes/recursos da web 2.0 você 

utiliza?”. Na pesquisa com os discentes, realizada por Rodrigues e Lara (2013), 
Facebook, Orkut e Twitter foram apontados como os recursos mais utilizados pelos 
pesquisados. Neste estudo com o corpo docente, os recursos Skype e grupos de e-
mail tiveram maior indicação, conforme demonstra o Gráfico 4.  
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se interessar pelas redes sociais especialmente em função de elementos que estão 
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Gráfico 3 – Razão de não possuir perfil nas redes sociais 

 
A questão seguinte indagou: “Quais ambientes/recursos da web 2.0 você 

utiliza?”. Na pesquisa com os discentes, realizada por Rodrigues e Lara (2013), 
Facebook, Orkut e Twitter foram apontados como os recursos mais utilizados pelos 
pesquisados. Neste estudo com o corpo docente, os recursos Skype e grupos de e-
mail tiveram maior indicação, conforme demonstra o Gráfico 4.  
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Gráfico 4 – Ambientes/recursos da web 2.0 utilizados pelos docentes na vida pessoal 

 
Cabe salientar, ainda, que o Facebook aparece com resultado significativo de 

respostas, apesar de somente a metade da amostra possuir perfil nessa rede social. 
Tal resultado pode indicar que os docentes que têm perfil no Facebook fazem uso, 
de fato, da ferramenta; não tendo apenas realizado o cadastramento circunstancial 
na rede sem interesse de utilização posterior. A ferramenta Dropbox é outro recurso 
que aparece nas respostas e pode ser indício de uma prática que vem se tornando 
comum na educação superior: o compartilhamento, em nuvem, de material didático 
postado por professores e alunos para garantir armazenamento confiável de 
informações, acesso facilitado pelos usuários e produção colaborativa de material 
(WANG et. al., 2012). O Dropbox vem funcionando, assim, como um repositório de 
conteúdo e como ferramenta de autoria coletiva. 
 Relativamente aos motivos para o entrevistado utilizar a Web 2.0 na vida 
pessoal, as opções mais escolhidas foram, nesta ordem: “realizar pesquisas”, 
“manter contato com familiares e/ou amigos”, “como forma de entretenimento”, 
“armazenar arquivos” e “efetuar compras”.  
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  Gráfico 5 – Razão(ões) para o uso da web 2.0 na vida pessoal 
 
No estudo de Rodrigues e Lara (2013), os estudantes afirmaram que as 

motivações para uso da web 2.0 e das redes sociais estão associadas a 
entretenimento, mais do que aos interesses acadêmicos. “Como forma de 
entretenimento, os estudantes buscam, preferencialmente, músicas e jogos” 
(RODRIGUES; LARA, 2013, p.10). Cabe ressaltar que, neste caso, tanto estudantes 
quanto professores têm interesses pessoais supridos por meio do uso das 
tecnologias. Os docentes, entretanto, apontam duas motivações facilmente 
vinculadas às atividades acadêmicas realizadas via web 2.0: realizar pesquisas e 
armazenar arquivos.  
 Na terceira sessão do questionário, o intuito foi analisar o uso da web 2.0 e 
das redes sociais com fins pedagógicos, tanto na elaboração/execução das aulas 
quanto na exposição, armazenamento e compartilhamento de conteúdos. O gráfico 
6 apresenta o resultado das respostas à questão: “Você utiliza a web 2.0 para 
lecionar?” 

 
Gráfico 6 – Utilização da web 2.0 como ferramenta de ensino 

 
 Para a questão seguinte, “Qual(is) recurso(s) da web 2.0 você utiliza no meio 
acadêmico?”, as respostas mais presentes foram, nesta ordem: “sites autônomos”; 
“grupos de e-mail”; “dropbox”; e, com a mesma porcentagem de apontamentos,  
“skype” e “ambientes virtuais de aprendizagem”. Interessante notar que, enquanto 
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na vida pessoal, os sujeitos de pesquisa afirmaram usar mais o skype, quando se 
trata de atividades acadêmicas, eles afirmam utilizar mais sites autônomos, grupos 
de e-mail e dropbox. A opção ‘grupos de e-mail’ foi marcada tanto no uso pessoal 
como no acadêmico como sendo a segunda mais utilizada, mostrando assim, a 
grande versatilidade e usabilidade dessa ferramenta.  
 

 
Gráfico 7 – Recurso(s) de web 2.0 utilizado(s) no meio acadêmico  

 
O uso de sites autônomos, por sua vez, figura como prática comum entre os 

professores universitários; que criam seus próprios websites para depositar 
conteúdos, materiais complementares, exercícios e mesmo curiosidades sobre a 
disciplina ou área do conhecimento em que atuam. Trata-se de uma iniciativa 
importante no que concerne à facilitação do acesso aos materiais e conteúdos. 
Entretanto, cabe ressaltarmos que se trata também de uma forma de comunicação 
unilateral com os alunos, uma vez que o professor apenas deposita e altera o 
conteúdo do site e o disponibiliza aos estudantes, sem que exista a possibilidade 
desses, via web, registrarem suas impressões, dúvidas e reflexões.  

Diferentemente do que ocorre com as redes sociais, que permitem interação 
(tanto síncrona quanto assíncrona), esse tipo de organização/utilização da 
tecnologia com fins pedagógicos replica, em certa medida, o formato tradicional de 
ensino, alterando apenas os recursos. Nesse caso, não de estabelecem, por meio 
da tecnologia, interações e entrecruzamentos próprios do que Castells (1999) vem 
chamando de “sociedade em rede”. 

As respostas a essa questão mostram certa disparidade entre os interesses e 
usos da internet por docentes e discentes. O perfil dos estudantes (RODRIGUES; 
LARA, 2013) aponta para a preferência por recursos interativos e colaborativos, haja 
vista a utilização maciça das redes sociais virtuais para fins pessoais e acadêmicos.  

A questão seguinte corrobora nossa leitura dos dados feita até aqui ao 
demonstrar que os recursos apontados na questão anterior são utilizados pelos 
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docentes para, nesta ordem: pesquisa (25%); compartilhamento de conteúdos, notas 
e exercícios (50%). Assim, os resultados comprovam que a web 2.0 é uma 
importante ferramenta para a obtenção e transmissão de informações.  

 

 
Gráfico 8 – Usabilidade da web 2.0 na educação 

 
A quarta e última sessão do questionário visava a relacionar o uso da web 2.0 

e das redes sociais na área da educação por meio da educação a distância 
realizada em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Dos entrevistados, 53% 
responderam que não lecionam ou lecionaram disciplinas por meio de ambientes 
virtuais de aprendizagem.  

Relativamente às vantagens e desvantagens de se trabalhar na educação a 
distância por meio de AVA, o gráfico 9 demonstra que a principal dificuldade 
apontada pelos docentes é a falta de autodisciplina de estudo por parte dos alunos. 
Aspectos advindos da distância física entre alunos e professores (falta de 
visualização da linguagem corporal e contato restrito com os alunos) também são 
apontados como dificultadores do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, os 
docentes remetem a uma questão importante: a dificuldade dos alunos em utilizar os 
recursos do AVA. Tal apontamento indica a necessidade de capacitação prévia de 
estudantes e professores para uso de AVA e também desconstrói a ideia de que os 
estudantes das gerações mais novas têm domínio irrestrito das linguagens e 
ferramentas virtuais.  
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Gráfico 9 – Principais dificuldades de se trabalhar com EaD virtual 

 

O gráfico 10 apresenta as principais vantagens de se trabalhar com AVA do 
ponto de vista dos docentes.   

 

 
Gráfico 10 – Principais vantagens de se trabalhar com AVA 

 

Como se pode perceber, a principal vantagem apontada pelos entrevistados é 
a diversificação dos recursos pedagógicos, o que remete ao entendimento, por parte 
dos docentes, da relevância desse aspecto no processo de formação universitária.   

 Finalizando o questionário, a pergunta “Qual a sua opinião sobre o uso de 
redes sociais na educação?” solicitava resposta aberta dos sujeitos pesquisados. A 
maioria das respostas aponta para uma postura favorável dos docentes 
relativamente à utilização das redes sociais na educação. As respostas a seguir 
são ilustrativas das ideias apresentadas pelo grupo:  

 “Acho importante e é um recurso que deve ser explorado na educação”. 
 “São ferramentas auxiliares e que sem dúvidas ajudam aos professores e ao 

aluno no desenvolvimento do conhecimento promovendo com isso, o 
aprendizado”. 
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 “Motivação; facilidade de acesso e abrangência”. 
 “Tem um papel que merece uma investigação sociológica”. 
 “Pessoalmente faço pouco uso, mas reconheço que há um grande potencial a 

ser desenvolvido para aproveitamento na melhoria do ensino”. 
 “É mais uma ferramenta que pode se mostrar útil em algumas situações”. 
 “É uma boa ferramenta que facilita a comunicação extra-classe”. 
 “Quando se tem um foco bem definido, com processos de avaliação também 

envolvendo esse uso, com participação ativa dos alunos nas produções (não 
sendo só o professor "transmitindo" conhecimento), criando um ambiente de 
troca de conhecimento coletiva, acho muito saudável”. 

 “Creio que é uma ótima oportunidade de atingir o aluno no ambiente que ele 
costuma usar no dia a dia”. 

 
Essas respostas demonstram que, ainda que 50% dos docentes não 

possuam perfil em redes sociais, a maioria percebe e reconhece o potencial 
educacional dessas redes. Esse posicionamento vai ao encontro do pensamento 
apresentado pelos discentes pesquisados por Rodrigues e Lara (2013). Tendo feito 
aos discentes a pergunta: “Você considera que as redes sociais podem auxiliar na 
sua formação acadêmica? De que forma isso poderia acontecer?”, os autores 
apontam que  

 
Analisando as respostas, percebemos que o ponto convergente situa-se 
sobre dois elementos considerados importantes pelos acadêmicos e 
característicos das redes sociais: 1) a facilidade e abrangência no 
compartilhamento de informações e; 2) a possibilidade de aprendizagem 
coletiva/colaborativa (a própria rede como instrumento de construção de 
outras redes) (RODRIGUES, LARA, 2013, p. 14).  

 
Cabe ressaltar os comentários de docentes que possuem opinião negativa 

quando se trata da utilização da web 2.0 na educação: 

 “Em princípio, não seria interessante devido ao fato de o aluno entrar e perder 
o foco, vendo outros conteúdos mais atrativos”. 

 “Como não faço uso dela, fica um pouco difícil falar sobre essa questão. 
Entretanto, tenho dúvidas sobre a efetividade de sua utilização (preconceito)”. 

 “Eu não tenho. Pessoalmente, evito o uso desse recurso”. 
 
Esses foram os únicos comentários com esse ponto de vista. De todas as 

respostas, 56,25% foram positivas e apenas 9,38% apresentaram leitura negativa do 
uso da web 2.0 e das redes sociais por parte dos docentes. Vale ressaltar que um 
dos elementos levantados como “negativo” por um dos docentes vincula-se 
justamente às características interativas e comunicativas dessas ferramentas: a não 
linearidade da navegação (“o aluno entrar e perder o foco”).  

Os demais 34,38% das respostas apontam para certa indiferença por parte 
dos docentes. Os motivos dessa indiferença variam entre o desconhecimento sobre 
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o assunto e a falta de vontade ou de conhecimento para opinar. Seguem alguns 
comentários: 

 “Não conheço!” 
 “Não uso”. 
 “Sem comentários”. 
 “Não tenho opinião formada”. 
 “Pode até ajudar. Não sei...” 
 “Acho irrelevante”. 
 “Sem opinião formada”. 
 “Não tenho competência para opinar sobre este tema”. 

 
Portanto, mesmo tendo um alto percentual de pessoas que responderam 

negativamente ou indiferentemente, a maioria dos professores entrevistados 
pensam que a utilização da web 2.0 é um fator que potencializará o ensino. O que 
entra em acordo com os dados apresentados por Rodrigues e Lara (2013), segundo 
os quais de 49 alunos entrevistados, apenas 1 afirmou que as redes sociais não 
podem auxiliar a vida acadêmica de forma significativa. Tal constatação indica mais 
uma semelhança entre corpo docente e discente em relação à compreensão dos 
potenciais educacionais da web 2.0 e das redes sociais. 

 
4. CONCLUSÃO 
 
Finalizando este texto, entende-se que alguns pontos merecem ser retomados. O 
primeiro deles diz respeito a uma característica importante da utilização da web 2.0 
pelos docentes pesquisados. Enquanto que os recursos Skype e grupos de e-mail 
são mais utilizados pelos professores na vida pessoal; sites autônomos e grupos de 
e-mail figuram como os preferidos quanto à utilização no meio acadêmico. Contudo, 
a utilização dessas tecnologias volta-se principalmente para o compartilhamento de 
informação e pesquisa quando se trata de educação.  

Os recursos mais utilizados pelos docentes funcionam mais como repositórios 
de conteúdos e materiais, configurando-se como ferramentas pouco interativas do 
ponto de vista da relação professor-aluno, e replicam as formas mais tradicionais de 
ensino alterando apenas as tecnologias utilizadas. Tal constatação salienta um 
distanciamento entre docentes e discentes que pode interferir no processo de ensino 
e aprendizagem, uma vez que os discentes têm manifestada preferência pelo uso de 
ferramentas interativas para construção colaborativa do conhecimento, conforme 
aponta estudo de Rodrigues e Lara (2013).  

Outro aspecto que distancia docentes e discentes diz respeito às redes 
sociais.  Enquanto 50% dos docentes não têm perfil nessas redes, quase 100% dos 
discentes está vinculado a pelo menos uma rede social. As consequências desse 
dado para o uso das TDIC e dos recursos da web 2.0 na educação merecem mais 
aprofundamento e o olhar de pesquisas posteriores; mas, sem dúvida, remetem a 
uma diferença importante para se pensar a relação professor-aluno nos dias atuais.  
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Um outro dado que merece aprofundamento e pode trazer informações 
auxiliares à compreensão do aspecto anterior mostra que, ainda hoje, há docentes 
que não apoiam o uso da web 2.0 da educação e um percentual significativo não 
tem opinião formada a esse respeito, mesmo tendo alto nível de formação, atuando 
no ensino superior e vivendo numa sociedade em que as relações (sociais, 
profissionais, educacionais, comerciais etc) são constantemente mediadas pelas 
TDIC e pela web 2.0.  

Apesar dos afastamentos e dificuldades apontadas, ressalta-se que os 
professores, mesmo não sendo a maioria, utilizam as ferramentas da web 2.0. Pôde-
se comprovar que a maioria dos docentes, 56,25%, acredita que as ferramentas da 
web 2.0 podem ser grandes aliadas da educação, mas que esse potencial precisa 
ser melhor estudado.  

Com os resultados desse estudo, abrem-se novas possibilidades de pesquisa 
sobre a utilização das tecnologias na educação superior, uma vez que, traçado o 
perfil dos usuários, pode-se empreender estudos que visem a interpretações mais 
aprofundadas sobre a relação educacional de docentes e discentes mediada pelas 
TDIC e pelos recursos da web 2.0.  
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sobre a utilização das tecnologias na educação superior, uma vez que, traçado o 
perfil dos usuários, pode-se empreender estudos que visem a interpretações mais 
aprofundadas sobre a relação educacional de docentes e discentes mediada pelas 
TDIC e pelos recursos da web 2.0.  
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