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O aumento da presença digital e da popularidade das redes
sociais cresce a cada ano. Atualmente, estima-se que 3,2 bilhões de
pessoas utilizam ao menos uma rede social, somando mais de 40% da
população mundial. A participação do meio on-line não se restringe
a uma geração específica. Embora 90% dos millennials usem redes
sociais, quase 50% da geração dos baby boomers (pessoas nascidas
entre 1946 e 1960), que tendem a possuir maior aversão às redes,
estão cada vez mais integrados.
Em média, as pessoas gastam cerca de 2 horas por dia nas redes
sociais, e 54% das pessoas on-line utilizam as plataformas para
procurar novos produtos, conhecer novas marcas e realizar
compras. Esses números nos mostram o impacto que as mídias
digitais provocam na nossa vida. A cibercultura tem o potencial de
reestruturar não só os processos de socialização, mas também outras
áreas, modificando comportamentos, alterando a relação que criamos
com o mercado e impactando a educação. Neste e-book, vamos
falar exatamente sobre isso: como as principais redes sociais podem
ser utilizadas, de forma prática, como ferramentas de aprendizagem.
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As redes na
educação
Como vimos, as redes sociais oferecem um impacto significativo na nossa rotina.
Além disso, cada vez mais as novas gerações nascem imersas a essa cultura
digital. Essa presença on-line, como parte do processo de socialização, modifica
como os alunos se comunicam, a forma como aprendem e até mesmo a noção que
eles possuem de cultura. Por esse motivo, as redes sociais não devem ser ignoradas
ou negligenciadas por educadores.
Durante muito tempo, a abordagem popular era tentar eliminar esses elementos da
sala de aula, proibindo celulares, cortando o acesso à internet e punindo alunos que
utilizassem as redes sociais no ambiente escolar. Entretanto, é possível adotar
um direcionamento diferente em vez de tentar lutar contra o inevitável. Os
alunos vão discutir assuntos da escola fora da sala de aula por WhatsApp, utilizar o
YouTube para fazer pesquisas, reunir-se no Facebook a fim de fazer trabalhos em
grupo ou postar nos Stories do Instagram sua rotina escolar. Por isso, uma forma de
tentar transformar essa tendência em algo construtivo na sala de aula
é transformando as redes sociais em ferramentas educacionais.
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Como usar as
redes sociais na
aprendizagem
na prática
Existem diversas redes sociais e plataformas digitais que fazem
parte do cotidiano dos alunos e que podem ser aplicadas como
ferramentas na sala de aula. A seguir, vamos entender melhor
como funciona a dinâmica das redes sociais mais populares
da atualidade, qual o perfil majoritário do usuário de cada uma
delas e como é possível contextualizá-las na educação.
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Instagram
O Instagram é uma das redes sociais mais populares do
mundo, com cerca de 1 bilhão de usuários ativos por mês. A
dinâmica da plataforma é voltada para o compartilhamento de
imagens e vídeos. Eles podem ser publicados tanto no perfil do
usuário quanto no Stories, espaço no qual os conteúdos ficam
disponíveis por apenas 24h. Além disso, o Instagram permite que
o usuário faça lives, ou seja, compartilhe conteúdo ao vivo com
seus seguidores.
Por ser uma ferramenta versátil e com maior foco no audiovisual,
o professor pode utilizar a plataforma com o objetivo de inovar
em atividades rotineiras. É possível postar videoaulas, fazer lives
para tirar dúvidas ou até mesmo usar o Instagram como espaço
para a apresentação de trabalhos.
Uma forma bem interessante de lançar mão da rede social é
através dos studygram, um perfil voltado para estudo. Nele, os
alunos compartilham resumos das aulas, exercícios de reforço
ou materiais complementares, criando uma espécie de grupo de
estudos on-line.
O Instagram é mais popular entre jovens de 18 e 30 anos.
Por essa razão, seu uso na educação pode ser mais eficaz se
direcionado a alunos que estejam concluindo o ensino médio ou
a estudantes universitários.
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Twitter
O Twitter funciona como uma espécie de microblogging, no qual cada
postagem pode ter no máximo 280 caracteres. Por esse motivo, os
usuários compartilham pensamentos, notícias ou informações em geral
de forma simples e objetiva. Diferentemente do Instagram, o Twitter
possui um foco maior no conteúdo textual. No entanto, a plataforma
vem adicionando recursos visando possibilitar maior flexibilidade aos
usuários, como a publicação de vídeos e imagens, compartilhamento
de mensagens em áudio e os Fleets, funcionalidade bastante similar
aos Stories do Instagram.
O perfil do usuário que faz uso do Twitter é bastante variado, atingindo
faixas etárias entre 16 e 54 anos, podendo ser bastante versátil
para professores. Quando aplicado na educação, é viável que esta
rede social possa ser utilizada como um espaço para aprendizado
de línguas, para que os alunos entendam formas mais coloquiais do
idioma a ser estudado ao seguir perfis de personalidades nativas.
Outro uso bastante interessante do Twitter é na criação de debates,
trabalhando a argumentação e a objetividade dos alunos por meio do
mecanismo de Threads.
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Facebook
O Facebook foi pioneiro no ramo das redes sociais e,
embora sua popularidade tenha caído nos últimos anos, ele
ainda é acessado por um bom número de usuários. Esta
ferramenta é bastante versátil, com muitos recursos
populares. O Facebook permite a publicação de textos,
fotos e vídeos, realização de lives, criação de grupos e
páginas, além de ter boa dinâmica de interação entre os
usuários.
Sua popularidade é maior entre o público jovem adulto,
nas faixas etárias entre 18 e 34 anos. Na sala de aula, o
Facebook pode ser usado por professores para a realização
de lives e compartilhamento de informações em geral. Uma
boa estratégia é criar um grupo fechado da turma, com o
objetivo de reafirmar orientações de atividades, compartilhar
conteúdos complementares e tirar dúvidas sobre a disciplina.
Além disso, o Facebook é uma ótima ferramenta para
coleta de dados. Os alunos podem utilizá-los para divulgar
formulários e coletar impressões e informações dos usuários,
a fim de ampliar a argumentação empírica de
suas apresentações.
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YouTube
O YouTube é uma das maiores plataformas de entretenimento
do mundo, com milhares de vídeos publicados todos os dias.
Ainda que tenha outros recursos interessantes, como Stories
e Feed de postagens, o principal foco desta ferramenta é o
conteúdo audiovisual.
Assim como o Twitter, o perfil do usuário que utiliza o
YouTube é bem diversificado, porém sua popularidade é maior
entre jovens de 15 e 25 anos. Na educação, o YouTube pode
ser utilizado por professores para o compartilhamento de
videoaulas e resumos, facilitando o acesso dos alunos aos
conteúdos estudados em sala de aula. Outra possibilidade
da plataforma é usá-la para a apresentação de trabalhos, o
que facilita bastante a dinâmica de disciplinas EAD (Educação
a Distância). Mais uma vantagem que o YouTube traz: a
realização de lives, para aulas on-line ou para que o professor
possa tirar dúvidas dos alunos.
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TikTok
O TikTok tem se popularizado bastante, principalmente
entre o público adolescente. Nesta rede social, o conteúdo
possui uma pegada mais humorística e sua publicação é
totalmente audiovisual, no qual usuários podem compartilhar
vídeos de até 15 segundos.
Como o público principal são jovens entre 13 e 18 anos, o
TikTok é uma boa ferramenta para ser aplicada na educação
de base. É possível que professor utilize a plataforma como
um espaço para apresentação de trabalhos, solicitando aos
alunos que gravem algum experimento científico, por exemplo,
ou interpretem a sua visão dos fatos de algum acontecimento
histórico. Além disso, os memes que circulam no TikTok
podem ser aplicados nas aulas de Interpretação de Texto,
estimulando a criatividade dos alunos.
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WhatsApp
O WhatsApp é uma rede social voltada para a troca de mensagens
instantâneas. Através dele, é possível enviar vídeos, textos, áudios
e imagens aos usuários ou a um grupo de contatos.
A popularidade do WhatsApp é maior entre pessoas com mais
de 45 anos, embora uma boa parcela de jovens adultos lancem
mão do aplicativo. Assim como o Facebook, o WhatsApp pode
ser utilizado na educação para otimizar a comunicação entre
alunos e professor. Por meio de um grupo da turma, é possível
tirar dúvidas, compartilhar materiais e informações sobre uma
determinada atividade.
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Pinterest
O Pinterest é uma rede social bastante
similar ao Instagram. O principal foco da
ferramenta é a postagem de imagens e
vídeos. O grande destaque desta rede
social é a criação de pastas de fotos e
conteúdos que o usuário gosta através
dos Pins, recurso pelo qual é possível salvar
aquela foto no seu perfil.
Por causa disso, o Pinterest é considerado
um bom recurso na educação para a
criação de portfólios ou para organizar
organogramas e resumos sobre a disciplina.
Vale ressaltar que os usuários desta rede
social tendem a ser mais velhos, sendo mais
popular entre adultos de 30 a 49 anos.
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Telegram
O Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas, bem
próximo do WhatsApp. O grande diferencial dessa ferramenta
é ter uma quantidade maior de recursos. Nele, o usuário pode
segmentar as mensagens nos âmbitos pessoal, profissional e
estudantil. Afora isso, a interação é mais versátil com a elaboração
de grupos, o uso de emojis, chats secretos e criação de canais,
nos quais a comunicação geralmente é unilateral.
Esta rede social pode ser empregada para otimizar a
comunicação durante a disciplina, criar grupos de estudo,
organizar grupos de trabalho e se tornar um espaço para que
os alunos tirem dúvidas e solucionem problemas. Atualmente os
canais do Telegram são bastante usados na educação em relação
ao acompanhamento de notícias e dicas por nichos específicos,
como dicas de Redação para o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), cursos gratuitos ou Matemática Básica.
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LinkedIn
O LinkedIn funciona como uma rede social focada na vida
profissional dos usuários. Os perfis individuais seriam
currículos abertos, que exigem as experiências e a construção
de carreira daquele profissional, sua trajetória acadêmica,
habilidades e interesses em geral. Além disso, a plataforma se
apresenta como uma conexão entre empresas que procuram
por colaboradores e vice-versa.
A grande parte do público no LinkedIn é composta de
adultos entre 25 e 34 anos. A plataforma é bastante útil
quando o assunto é aprender mais de empreendedorismo
e para desenvolver conexões profissionais. Ademais, por
ser um espaço movimentado para quem busca recolocação
profissional ou construção de carreira, há muitos materiais
educativos, focados até no ponto de vista prático, que podem
ser utilizados pelo professor universitário como forma de
complementar as aulas e oferecer um direcionamento de
mercado aos seus alunos.
Outro ponto de destaque da ferramenta é o LinkedIn
Learning. Trata-se de uma plataforma secundária ao LinkedIn,
que avalia o perfil técnico do profissional e coloca à disposição
cursos e videoaulas para que ele possa se aperfeiçoar.
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Reddit
O Reddit é uma rede social estruturada por fóruns. Os usuários
criam uma teoria ou levantam uma questão para ser discutida
pela comunidade e publicam na ferramenta, gerando discussões
sobre o tema. Diferentemente das redes sociais mais populares,
o Reddit não exige login para a interação entre os usuários.
Qualquer pessoa com o link da discussão pode ler o que está
sendo pautado e dar a sua opinião.
Por esse motivo, o Reddit geralmente é considerado um bom
espaço que visa criar debates entre os alunos, assim como
com a comunidade on-line em geral sobre temas diversos,
inclusive os abordados em sala de aula. Outra vantagem que o
Reddit oferece aos professores são as discussões realizadas na
plataforma sobre educação no Brasil, ferramentas educacionais
e outros tópicos afins.
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Medium
O Medium não é exatamente uma rede social, mas uma
plataforma de blogging bastante popular. Seu grande
destaque é a praticidade que apresenta aos usuários na
criação de blogs customizáveis de forma rápida, sem a
necessidade da compra de um domínio ou da utilização de um
CMS como o WordPress.
Por ter essa versatilidade, o Medium pode ser utilizado pelo
professor como uma ferramenta de compartilhamento de
conteúdo e fomentação de discussão. Mediante ela, os
alunos podem postar seus trabalhos e ensaios sobre uma
determinada pauta, facilitando o compartilhamento e abrindo
a discussão para a comunidade.
Além disso, os conteúdos disponibilizados por autores
diversos no Medium podem ser utilizados para complementar
aulas e enriquecer as discussões sobre tópicos específicos.
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Redes sociais e o
futuro da educação
Como vimos, as redes sociais não são apenas espaços de lazer para os
alunos, mas também podem se tornar ferramentas importantes da educação.
É fundamental que os professores estejam abertos a novas abordagens
que envolvam tais tecnologias, uma vez que elas fazem parte da rotina dos
estudantes fora da sala de aula.
Essas plataformas são espaço para discussões sociais e impactam a relação
que os alunos constroem com o mundo, assim como a formação de sua
personalidade e definição de mundo.
Da mesma forma, é preciso adaptar o meio educacional não só ao digital, mas
também a essa nova cultura que promove interação social on-line, a fim de
explorar esses novos elementos que fazem parte da vida dos jovens desde o
seu nascimento, adicionando um potencial transformador à educação.
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Sobre o CER
Empreendedorismo não é só abrir uma empresa.
Desenvolver uma postura empreendedora permite que
as pessoas construam e executem seus projetos e se
tornem protagonistas da própria vida.
Nesse sentido, a disseminação de uma cultura
empreendedora é fundamental para o desenvolvimento
de competências-chaves para o futuro, como resolução
de problemas, negociação, trabalho em equipe,
julgamento e tomada de decisões, criatividade e
pensamento crítico.
Por isso, o Sebrae criou o Centro Sebrae de Referência
em Educação Empreendedora (CER), que tem como
objetivo produzir e compartilhar conhecimento, elaborar
estudos e fomentar o desenvolvimento de pesquisas e
ferramentas para difundir a Educação Empreendedora.

Trata-se de um ambiente em que a produção
de conhecimento será fomentada por parcerias
estratégicas com universidades, empresas, além
de centros de pesquisas e profissionais renomados
nacional e internacionalmente.
Queremos inspirar acadêmicos e empreendedores
por meio de um conteúdo de alta qualidade, capaz
de impactar positivamente o ensino empreendedor
e a cultura empreendedora no Brasil.
É aqui que você vai encontrar todo o conteúdo
necessário para inovar na sala de aula, inspirar
pessoas e difundir a Educação Empreendedora.

Temos como um dos nossos objetivos ser uma ponte
entre o universo acadêmico e o mercado.
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O que achou? Entre
em contato conosco.
Queremos conhecer a sua
opinião e as suas ideias!
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