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Introdução
O século XXI tem sido permeado pelo uso das novas Tecnologias da Informação e
Comunicação, vive-se um século da modernidade, da necessidade de se estar
conectado todo o tempo com as demais pessoas. Cada vez mais os usuários
buscam bem-estar para ter o que desejam, na hora que querem, onde quer que
estejam.
Este fenômeno também tem afetado a educação. As redes sociais digitais tem
proporcionado ao usuários características de aprendizado informal, onde a troca de
informações tem sido constante, por não seguirem um currículo pré-estabelecido de
ensino e por muitas vezes não contar com o auxílio de professores.
Entende-se como aprendizagem informal qualquer atividade que envolva a
busca por compreensão, conhecimento ou habilidade, e ocorre sem obedecer a um
currículo de uma instituição educacional, workshops ou cursos oferecidos por
agências sociais ou educacionais [Livingstone, 1999].
Assim, este trabalho buscou analisar o conceito de educação informal a partir
de postagens em uma página na rede social digital Facebook.

Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação: A Rede Social
Digital Facebook
Desde os primórdios da humanidade, o homem vem procurando meios para se
comunicar, seja pela escrita, pela fala, pelos gestos ou até mesmo pelo silêncio.
Entretanto, o homem sempre buscou inovar na maneira de se comunicar, e a partir
disso, desenvolveu tecnologias capazes de mudar até mesmo suas relações
interpessoais.
O surgimento das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação
(NTICs) trouxe uma enorme oportunidade de comunicação, podendo esta, ser feita
de maneira a romper as noções espaços-temporais. E não é preciso ter um contato
direto com pessoas de outros lugares, outras culturas, mesmo sendo apenas um
receptor de informações, os sujeitos que utilizam as NTICs estão integrados a todo o
mundo, pois através das informações que são distribuídas no ciberespaço, estas
passam a se tornarem integrantes do seu contexto social.
Esse ambiente virtual é o que Lévy (1998) chama de ciberespaço
[...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse
universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente como o
crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1998, p.17).
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Inserir-se no ciberespaço é também mergulhar em um espaço antropológico,
que ultrapassa fronteiras, por isso deve-se estar atento no que se fala, posta,
comenta, compartilha e curte. No ciberespaço, o cuidado deve ser redobrado, pois a
partir do momento que uma mensagem, foto ou vídeo é repassada, ela atinge
milhares pessoas, em poucos segundos, em diversos lugares do mundo.
Além disso, uma das formas de se comunicar através das NTICs é pelo uso
da rede social digital Facebook, a qual foi escolhida para a pesquisa. Nos dias
atuais, o Facebook é uma das maneiras mais comuns e práticas de entrar em
contato com outro indivíduo, porque é possível, por meio do seu uso, utilizar
aplicativos de diversos tipos, como os que possibilitam conversas em tempo real, por
vídeos, figuras, imagens, pesquisas, jogos on-line, compras e até mesmo o
aprendizado informal.

Educação a Distância e Aprendizagem Informal
Muitos estudiosos caracterizam a sigla EaD como Educação a Distância, entretanto,
Mill (2009), diz que na literatura, esse termo pode variar, dependendo da maneira
como a instituição de ensino conduzirá a forma de ensinar. Mill (2009) ainda afirma
que:
Por um lado, essa visão pode estar mais apoiada em uma visão tradicional
e ser tomada como Ensino a Distância, na qual o foco está na emissão de
conteúdos e no professor. O centro do processo está no ensino e
desvaloriza‑ se a aprendizagem (mesmo que involuntariamente). Por outro
lado, quando o termo EaD é entendido como Educação a Distância,
agrega‑ se nele uma visão mais sociointeracionista, destacando o processo
de ensino‑ aprendizagem, o estudante e a construção compartilhada do
conhecimento, possível pelas interações dialógicas entre os diferentes
participantes desse processo (MILL, 2009, p. 30)

Porém, antes de compreender o termo Educação a Distância, deve-se levar
em conta a educação online. A educação online envolve as formas e maneiras
metodológicas virtuais para o processo de ensino-aprendizagem. Barros et al. (2008)
afirma que quando nos referimos a educação online, "estamos nos referindo à
educação não presencial mediada por tecnologias digitais" (BARROS et al., 2008,
p.6).
Segundo Alves (2011), a educação a distância é uma "modalidade de educação efetivada através do intenso uso de tecnologias de informação e
comunicação, onde professores e alunos estão separados fisicamente no espaço
e/ou no tempo" (ALVES, 2011, p.83). Ainda sobre Alves (2011),
Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das
modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e
comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta
modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da
democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos,
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principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um
grande número de pessoas simultaneamente[...]. (ALVES, 2011, p.90)

Porém, deve-se levar em conta o documento dos Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a Distância - 2007 (BRASIL, 2007, p. 7), que diz que é
necessário compreender a educação como fundamento elementar, antes de se
pensar no modo de organização a distância. A EAD precisa, em primeira instância,
“ser entendida no contexto da Educação Geral, ou seja, não se trata de uma
educação diferente, mas um modo diferenciado de se fazer Educação” (FRANCO,
2004, p. 9).
Neste contexto surge o conceito de aprendizagem informal, que é
caracterizada por uma forma natural de estímulo ao conhecimento sem a
interferência de agentes externos, como professores, locais, horários e currículos pré
estabelecidos. As redes sociais digitais, por exemplo, possuem características
peculiares que proporcionam e estimulam esse tipo de aprendizado.

Metodologia
A pesquisa foi realizada na rede social digital Facebook, através da página "LÍNGUA
PORTUGUESA" com aproximadamente 958 mil usuários interligados. Este estudo
contou com a utilização da etnografia virtual nomeada por Hine (2000).
A etnografia virtual é um(a) método/metodologia de pesquisa em ambientes
virtuais. Segundo Hine (2000, p.8) a etnografia virtual permite refletir sobre
determinadas questões levando em consideração o ciberespaço: como os usuários
da Internet “enxergam” suas capacidades comunicativas e interativas; como a
Internet afeta as organizações e relações sociais, como espaço e com o tempo;
quais são as implicações para a autenticidade e segurança e se a experiência do
virtual é radicalmente diferente da experiência do real físico. Além disso, Hine (2000)
apresenta uma longa discussão sobre o encontro entre a etnografia tradicional e a
virtual, evidenciando possibilidades e apresentando práticas de pesquisadores de
diversos países, inclusive do Brasil.
É por essa razão, que na rede, o sujeito, deixam de ser observadores e
passam a ser também atores e criadores de sua própria rota online. De acordo com
Passarelli e Tavernari (2010) "ser sujeito na rede não é exprimir uma essência ou
uma natureza, mas um sujeito que seja processual, que está na rede e se expressa
em rede. A subjetividade na rede é um espaço de possibilidades para conversações
e intervenções sociais. (PASSARELLI, TAVERNARI, 2010, p.8)
Foi baseada nesta perspectiva que esta pesquisa foi efetivada. Por isso, este
estudo foi realizado em uma página na rede social digital Facebook, através da
visualização e monitoramento desses usuários, além de aplicação de um
questionário com dez perguntas para responsável pela página.
Sendo assim, direciona-se um olhar científico para as redes sociais digitais,
quer dizer, não a utiliza apenas como um ciberespaço para manter contato com os
amigos, conhecer novas pessoas, mas também a sua contribuição a produção de
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novos conhecimentos ou a sua modificação.

Resultados e Discussão
Ao aplicar o questionário foi possível saber a formação acadêmica da responsável
pela página, ela é formada em Letras (Português - Literatura) pela Universidade
Santa Úrsula (RJ) e concluiu o curso em 1997. Maria Céu, como é chamada, ao ser
questionada com que objetivo a página foi criada, disse:
"Sou professora particular de português e, diariamente,
preparava aulas para os meus alunos. Fazia vários exercícios
interessantes e achava um desperdício deixá-los armazenados
em uma pasta no computador. Pensei em começar a divulgá-los
na internet para outras pessoas e decidi criar uma página no
Facebook. Ali eu poderia disponibilizar as minhas explicações de
uma maneira mais lúdica e atrativa e, quem sabe, ajudar outras
pessoas com o ensino do português" (Responsável pela página
"Língua Portuguesa).
As publicações da página surgem da seguinte maneira:
"Elaboro as minhas publicações através das ideias que tenho
durante o dia e, principalmente, durante as aulas que dou aos
meus alunos. Que professor que não tem dúvidas ao ensinar?
Eu as tenho. Vou pesquisar, estudar e eis que surge uma nova
publicação para a página. Todas sempre baseadas na língua
portuguesa ou em algum tema referente a ela" (Responsável
pela página "Língua Portuguesa).
Vejamos algumas publicações que ela costuma postar em sua página e que
obtiveram muitas curtidas, comentários e compartilhamentos:
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Figura 1

Essa forma de aprender através da rede social digital Facebook, poder-se-ia
significar uma maneira de se educar a distância. O Facebook seria um ambiente
virtual de aprendizagem, ou seja, outro tipo de mídia, diferente do convencional para
ensinar. Segundo Grossi e Kobayashi (2013):
A Educação a Distância (EAD) vem ganhando espaço diante do processo
intenso de globalização e criação de tecnologias inovadoras nas diversas
áreas do conhecimento. O avanço das tecnologias da informação e
comunicação (TIC) impulsionam seu crescimento(1). Novas modalidades
educacionais desempenham papel relevante e inovador no cenário
educacional, contexto em que a EAD ocupa um espaço valorizado e de
grande importância na política e na economia, tornando-se uma valiosa
estratégia de sobrevivência para os profissionais (GROSSI e KOBAYASHI,
2013, p.757).

Além disso, as autoras ainda afirmam que, "acredita-se que a EAD é capaz de
explorar potencialidades dos sujeitos envolvidos, estabelecer comunicação
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multidirecional, novas relações e interações, além das trocas de experiências e
compartilhamento de saberes" (GROSSI e KOBAYASHI, 2013, p.757). Como podemos ver
a seguir nas seguintes imagens:

Figura 2
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Figura 3

É possível perceber quão grande é o alcance que essa página com quase um
milhão de seguidores consegue atingir. De acordo com Alonso (2010):
Se a aprendizagem, para ser validada socialmente, exige processos mais
“coletivizados”, no sentido de que ideias e conceitos sejam confrontados, para
nós, que trabalhamos com a EaD, mais do que se preocupar com a
instrumentalização de seus sistemas, haveríamos que pensar nas formas,
possíveis e passíveis, da convivência dos sujeitos. Isso como uma das
condições da formação. (ALONSO, 2010, p.1328)

No presente trabalho, podemos perceber a rede social digital Facebook como
um ambiente que, embora a página pesquisada seja mediada por uma professora,
ela proporciona uma gama de aprendizagens que acontece sem um planejamento
específico, sem um público alvo delimitado, as postagens acontecem
espontaneamente.
Com as postagens é possível ver a interação e a colaboração de outros
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usuários na aprendizagem, um excelente modo de contribuir com a aprendizagem e
torná-la eficaz. Essa nova maneira de aprender favorece a possibilidade de se
aplicar práticas pedagógicas diferentes que viabilizem a aprendizagem coletiva,
multiplicando assim a produção coletiva de conhecimentos, e potencializando o
processo de ensino aprendizagem. A responsável pela página diz que ainda não
percebeu se os usuários melhoraram a maneira de escrever:
[...] “mas posso afirmar que a maioria dos seguidores escreve
muito bem e, com todo o direito, cobram perfeição nas minhas
publicações. Se algo vai escrito de forma errada, fazem alguns
comentários rapidamente ou me escrevem por mensagem
privada. Aceito as correções e agradeço a todos que, gentilmente,
me alertaram sobre o erro.” (Responsável pela página "Língua
Portuguesa).
Entretanto, ela acredita que os seus seguidores conseguem aprender através
de suas publicações:
“Acredito que sim, pois tento fazer de uma maneira criativa e
lúdica que chame a atenção. O uso de imagens e,
principalmente, a minha preocupação em elaborar explicações
curtas e rápidas é sempre um atrativo a mais para a
aprendizagem.” (Responsável pela página "Língua Portuguesa).
Isso já mostra que a página vem mudando significamente a maneira como
alguns brasileiros veem a língua portuguesa e o melhoramento de sua escrita.
Alguns usuários enviaram alguns comentários, observemos alguns deles:
“Valeu, Céu, por resgatar (ao menos tentar) um de nossos
maiores valores, aos quais poucos dão devido valor e
importância, que é a nossa tão „violentada‟ língua portuguesa.”
A. E.
“É isso aí. Parabéns pelo trabalho de informação educativa!
Apoio sempre.” A. M.
“Parabéns pelo belo trabalho! As pessoas deveriam usar as
redes sociais em prol da sociedade, usar como serviços de
utilidade pública, na educação e outros, ao invés de postarem
besteiras.” W. S.
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“Parabéns, Céu! Sucesso sempre. Sua página é uma grande
ferramenta de ajuda e aprendizado para todos nós. Muito
obrigado.” P. M.
“Maria, é fantástico o trabalho que você faz nas redes sociais.
Estou aprendendo muito com seus ensinamentos e
publicações.” V. S.
“Olá, Céu! Você faz um grande favor pela preservação da
integridade da nossa língua que a própria instrução formal não
consegue alcançar. Gostaria que mais pessoas se
interessassem em saber mais sobre o nosso idioma escrito.
Parabéns! A. C. D. S. S.
Entretanto, mesmo com todos esses vestígios, a Maria Céu não acredita que
sua página pode ser um curso de educação a distância. Segundo ela,
“Não. Longe disso. Minha página é apenas um meio de fazer
com que as pessoas se interessem pela língua portuguesa,
aprendam algo novo e continuem o estudo por conta própria.
Minhas publicações servem para despertar o interesse pelo
nosso idioma, fazer com que algo esquecido lá atrás venha à
tona e assim estimular a pessoa a continuar estudando. Afinal, o
estudo da língua portuguesa deveria ser uma constante na vida
de todos nós.” (Responsável pela página "Língua Portuguesa).
Além disso, ela se não se considera uma professora de curso de português a
distância, e diz que:
“Apesar de, recentemente, eu ter feito umas videoaulas que
foram muito divulgadas na minha página, considero-me apenas
uma usuária que gosta de ensinar o que sabe. Sou professora,
mas o espaço da página não me permite expor de forma plena o
meu lado didático.” (Responsável pela página "Língua
Portuguesa).
Desta forma, observamos que neste espaço de aprendizagem a distância
existem também especialistas que buscam de modo dinâmico compartilhar seus
saberes. A professora entrevistada utiliza recursos tecnológicos para disseminar
informações relacionadas a disciplina que leciona, porém de modo informal,
dinâmico e com um alcance de aprendizes muito maior do que em um espaço físico.
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Conclusão
A partir deste trabalho, foi possível perceber a rede social digital Facebook como um
espaço de aprendizagem informal, onde os usuários aprendem através de uma
motivação intrínseca, além da pesquisa realizada permitir apontar elementos
importantes em relação à Educação a Distância, dentre os quais se destaca o
compartilhamento espontâneo de informações educativas em redes sociais digitais.
Observou-se como a procura em aprovação em concursos e as novas normas
da Língua Portuguesa, aliadas à interação que a rede social provoca, favoreceram
um maior êxito à página. Os usuários não só observam as postagens, como podem
comentá-las, curti-las e compartilhá-las com milhares de pessoas em qualquer lugar
do mundo, incorporando elementos dinâmicos ao processo de aprendizagem.
Nesse sentido, analisou-se esse novo ambiente de aprendizagem e suas
perspectivas em relação à aprendizagem informal, nos levando a pensar em seus
principais elementos pedagógicos que podem motivar a aprendizagem em
ambientes online. Assim, foi possível perceber, através da entrevista realizada, a
importância da aprendizagem informal como um processo de educação a distância
preocupado com a construção espontânea de saberes.
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