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RESUMO 

Falar das novidades quando elas estão acontecendo, quando vivencia-se e utiliza-se 

não é uma tarefa fácil. Entretanto discutiremos neste trabalho assuntos relacionados às redes 

sociais na internet no sentido de contribuir com a pesquisa e com a educação, principalmente 

referente a sua utilização como prática educativa no IFPA – Campus Castanhal. Essa 

Instituição originou-se da antiga Escola Agrotécnica Federal de Castanhal - Pará, a qual fazia 

parte de uma rede educacional.  As Escolas Agrotécnicas, em sua maioria eram estabelecidas 

nas regiões interioranas do país e sempre viveram às margens das tecnologias digitais, hoje 

com uma realidade muito diferente. Falamos de nossa vivência no Campus Castanhal, 

discutimos a utilização das redes sociais na internet pela comunidade do Campus e as 

possibilidades de utilização das imagens fotográficas como práticas educativas e de memória, 

conteúdo este muito utilizado nas redes sociais. 

  



 

 

ABSTRACT 

Speaking of the news when they are happening, when experience is used and if it is 

not an easy task. However this paper will discuss issues related to social networking sites in 

order to contribute to research and education, especially regarding its use as an educational 

practice in IFPA – Campus Castanhal. This institution originated from the former Escola 

Agrotécnica Federal - Pará, which was part of an educational network. Agro-

technical Schools, were established mostly in the interior regions of the country and have 

always lived on the banks of digital technologies, today with a very different reality. We talk 

about our experience in Campus Castanhal, discussed the use of social networks on the 

Internet by the campus community and the possibilities for use of images as educational 

practices and memory, this content often used in social networks. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Em 1992 ingressei na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, atual Instituto Federal 

– Campus Castanhal como professor de Matemática. Em 1996 conclui o curso de Informática 

e a partir desse momento comecei a ministrar aulas de Informática para as turmas do curso de 

agropecuária existentes nessa época. Em 2000 afastei-me do Instituto para exercer a função de 

Diretor de Informática da Universidade Federal do Amapá, me aproximando ainda mais das 

Tecnologias e Redes Digitais. Retornei ao Campus Castanhal no final de 2007, onde 

professores estavam desenvolvendo pesquisa sobre a História da Escola Agrotécnica Federal 

de Castanhal, sendo que em 2008 orientei estagiárias e participei das digitalizações das fontes 

iconográficas que os pesquisadores haviam conseguido em suas pesquisas no sentido de 

resgatar a memória do Instituto. Dessa forma começou meu envolvimento com a História e 

Memória da Educação, aliando-se as tecnologias digitais. Na Educação já milito há bastante 

tempo, desde 1996, quando me formei em Licenciatura em Matemática. Assim, a escolha do 

tema está diretamente ligada as minhas atividades, como também, foi a forma que encontrei 

para contribuir com o Instituto, no sentido de pesquisar as redes sociais na internet e verificar 

de que forma elas influenciam no processo educativo e na memória do Campus Castanhal. 

Portanto, a pesquisa desenvolvida teve como foco o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal, antiga Escola Agrotécnica Federal de 

Castanhal – PA (EAFC-PA), a qual foi fundada em 01/12/1921, na ilha de Caratateua, em 

Outeiro, distrito de Belém do Pará, como Patronato Agrícola Manoel Barata11, autorizada 

pelo Decreto Nº. 15.149 e onde desempenho minhas atividades profissionais. 

Desde sua fundação até Junho de 1972 a EAFC-PA foi sediada em Outeiro, tendo 

diferentes denominações: Aprendizado Agrícola do Pará, Escola de Iniciação Agrícola 

Manoel Barata, Escola de Mestria Agrícola Manoel Barata, Ginásio Agrícola Manoel Barata e 

Colégio Agrícola Manoel Barata.  

A mudança do Colégio Agrícola Manoel Barata (CAMB) para Castanhal – Pará foi 

autorizado pelo Decreto Lei nº 70.688, de 08/06/1972 e aconteceu no dia 18 de junho de 

                                                 
1 O nome Manoel Barata foi dado em homenagem ao político abolicionista e republicano Manoel de Mello 
Cardoso Barata, ou como ficou mais conhecido Manoel Barata, que nasceu em quatro de agosto de 1841 e 
faleceu alguns anos antes do patronato agrícola ser fundado, em 13 de Outubro de 1916. 
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1972. Através do Decreto Lei nº 83.935, de 04/09/1979, Art. 1º, seu nome foi alterado para 

Escola Agrotécnica Federal de Castanhal - Pará. Naquele momento, a escola passava a 

atender apenas alunos do antigo 2º grau. 

No ano de 2008, através do Decreto Lei nº 11892, de 29/12/2008 a Escola Agrotécnica 

Federal de Castanhal - PA passou a ser denominada de Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal (IFPA - Campus Castanhal) o qual se deparou 

diante de uma nova realidade, ou seja, conforme descrito no decreto nascia uma nova 

instituição com a integração da Escola Técnica Federal de Castanhal-Pa, a Escola Agrotécnica 

Federal de Marabá e o Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica – CEFET-PA. 

Para uma instituição que abrigou órfãos e desvalidos nas primeiras décadas do século XX, que 

aprendiam algumas técnicas voltadas para o trabalho no campo, atualmente, com estudantes 

de graduação e pós-graduação, representa uma pequena parte da nova realidade, sem perder 

sua originalidade de ensino agrícola na Amazônia paraense.   

O breve relato da história e das transformações que o Campus Castanhal-Pará 

vivenciou nestes 90 anos, mostra a relevância desta Instituição para a formação das 

populações rurais espalhadas por toda região amazônica e também para o desenvolvimento 

desta pesquisa.  

Por outro lado, fazendo uma reflexão sobre a utilização das ferramentas que as 

Tecnologias Digitais dispõem atualmente, percebe-se que já não se discute se as instituições 

devem ou não utilizá-las, pois as mesmas são uma realidade na vida social e ignorá-las seria 

negligenciar a evolução de tais ferramentas. No caso do Campus Castanhal, apesar de seus 90 

anos, somente há cinco anos conseguiu estruturar a sua rede lógica, para que a maioria dos 

servidores, docentes e discentes pudesse ter acesso a Internet, pois anteriormente era restrito 

aos serviços administrativos.  

O link de Internet que hoje existe é razoável e é patrocinado pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa – RNP, com isso o Campus Castanhal está sentindo o gosto do que é 

trabalhar em rede. Nesse sentido, está sendo implantada uma série de melhorias no campo da 

Informática, como a atualização de seu parque computacional, a implantação de um Sistema 

de Gerenciamento Acadêmico, de laboratórios de informática, de curso técnico em 

informática, de equipamentos digitais para uso pedagógico e a melhoria no site da Instituição.  
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Nestes cinco anos, alunos, professores e técnicos do Campus Castanhal estão tendo 

maior oportunidade e mais facilidade de acesso às redes digitais, e consequentemente, estão se 

inserindo no mundo virtual, período este em que as redes sociais na internet se popularizam. 

Ferramentas como Orkut, Facebook, Blogs, Twitter e outras, estão atraindo essas pessoas, que 

criaram seus perfis, comunidades, blogs, enfim, estão utilizando essas ferramentas e 

interagindo com a comunidade “agricolina”, como são denominadas em algumas 

comunidades virtuais, pelas quais circulam informações como fotografias, mensagens, textos, 

vídeos e outros dados.  

Diante desse contexto e partindo do pressuposto que muitos servidores, alunos e ex-

alunos do Campus Castanhal utilizavam e mantinham um perfil nas redes sociais da Internet, 

fez-se o seguinte questionamento:  

• Quais as possibilidades e limites de utilização das Redes Sociais na Internet 

como práticas educativas no Instituto Federal – Campus Castanhal? 

Outro fato que observou-se durante as aulas no Campus Castanhal, é que muitos 

alunos criaram seus perfis nessas redes sociais, entretanto, não se sabe com que objetivo. 

Assim surgiram outros questionamentos: Qual o perfil de utilização da Redes Sociais na 

Internet no IFPA – Campus Castanhal? Será que ao criar um perfil nas redes sociais existe a 

intenção educativa? Essas pessoas que possuem esses perfis nas redes sociais levam em 

consideração a questão educativa? Que tipos de fontes estão disponibilizadas nessas redes que 

poderiam contribuir para o processo educativo e a construção da memória do Instituto?   

Enfim, esses foram alguns questionamentos que delinearam este trabalho e teve como 

objetivo principal:  

• Investigar as redes sociais na Internet como fonte de pesquisa das práticas 

educativas digitais do Instituto Federal – Campus Castanhal, através de 

informações que circulam nessas redes, no sentido de contribuir não só para a 

questão educativa, como também para áreas de estudos virtuais.  

Os objetivos específicos desenvolvidos neste trabalha foram:  

• Conhecer o que são redes sociais na Internet e identificar atores sociais como 

alunos, ex-alunos e servidores do Campus Castanhal que pudessem contribuir 

com o desenvolvimento desta pesquisa;  
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• Traçar um perfil de utilização das redes sociais na internet no Campus 

Castanhal; 

• Interagir com os atores sociais de forma a construir um relacionamento através 

das redes sociais na internet no sentido da obtenção de dados relacionados com 

o processo educativo e a memória do Campus Castanhal;  

• Obter fontes que subsidiassem a pesquisa, como fotografias, filmes, 

documentos, textos, relatos, entre outras que circulam nas redes sociais. 

Portanto, esta pesquisa poderá contribuir de forma significativa na questão educativa e 

memória de instituições educacionais através das redes sociais na internet, como também 

sensibilizar e subsidiar outros pesquisadores propensos às novas metodologias, pois entende-

se que as tecnologias digitais e da comunicação alteraram muito as relações até hoje 

estabelecidas entre o ser humano, seu cotidiano e as suas práticas educativas. 

Metodologia 

 A partir da interação com alunos, ex-alunos e servidores do IFPA – Campus Castanhal 

através das tecnologias digitais, principalmente a internet (Sites, E-Mail, Msn, Skype, etc) e 

mais especificamente as redes sociais na internet, como Orkut e Facebook é que se deu esta 

pesquisa. Foram essas ferramentas que deram suporte para a construção desta dissertação. 

Criou-se contas no Orkut, Facebook, Msn Live e e-mail no sentido de interagir e 

identificar as pessoas que fizeram parte desta pesquisa. As entrevistas foram realizadas por 

esses meios. Inicialmente não foram especificadas quantas pessoas iriam ser entrevistadas e 

de que forma. No decorrer da pesquisa e na interação através das redes sociais é que foram 

identificados os sujeitos e realizadas as entrevistas. Utilizou-se a pesquisa qualitativa (Ludke, 

1986), mais especificamente Etnografia Virtual (Hine, 2005), Fragoso (2009) e outros autores 

que tratam do tema. As falas dos entrevistados foram diluídas de acordo com os temas 

tratados no decorrer do trabalho. 

Estrutura formal do texto  

O primeiro capítulo contextualiza o local da pesquisa, problematiza, traça os objetivos 

e o percurso desenvolvido nesta dissertação no sentido de dar uma visão geral sobre o 

trabalho. 
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O segundo capítulo traça a trajetória do ensino agrícola no IFPA – Campus Castanhal 

desde 1992, mostrando as várias fases de mudança que o Campus Castanhal sofreu devido às 

legislações e o tipo de ensino proporcionado por essa rede de educação no Brasil, registrando 

a dualidade do ensino profissional até a sua integração mais recentemente.  

As Redes Digitais construídas no Campus Castanhal, a partir de 1992, também foi 

evidenciada, mostrando seu percurso de implantação, dificuldades, projetos de curso de 

informáticas, o início da disciplina informática, a implantação das redes digitais e a internet. 

O terceiro capítulo fala sobre as redes sociais na internet, sua definição sobre a 

perspectiva de alguns autores, como Recuero (2009), Castell (1999), Lemos e Levy (2010), 

Cardozo (2008) e outros, como também o tipo de redes sociais e os sites de redes sociais. 

Traça também um panorama geral sobre as redes sociais no mundo e no Brasil, onde as redes 

sociais na internet encontraram “seu berço esplêndido”, transformando-se no país que mais 

acessa as redes sociais proporcionalmente, principalmente o Orkut, que surgiu em 2004, como 

o mais acessado entre os mais jovens, o Facebook, entre os mais velhos e mais recentemente o 

Twitter, expandindo-se muito entre todas as idades. 

Fala também sobre as redes sociais no Campus Castanhal, pois é o local onde 

pesquisou-se as redes sociais como prática educativa. Sem fugir à realidade brasileira, a 

maioria dos alunos utiliza as redes sociais, mais especificamente o Orkut, e nela deposita uma 

quantidade muito grande de informações, principalmente as fotografias.  

Ainda neste capítulo discute-se o tema Educação e Redes Sociais na Internet, levando 

em consideração a visão de alguns autores sempre associando as práticas educativas às 

tecnologias digitais no Campus Castanhal.  

Por fim, o último capítulo trata da metodologia utilizada neste trabalho na visão de 

alguns autores que tratam da Etnografia (Ludke, 1996) e da Etnografia Virtual, Hine (2005), 

Fragoso (2009) e outros. Fala também sobre as práticas educativas na visão de alguns autores 

como Camila Santana (2008); Rogério Santana (2011), Basei (2007), Gadoti (2011), 

Bragança (2011) e outros, associado às práticas educativas digitais relatadas pelos professores 

do Campus Castanhal. Outro assunto também discutido neste capítulo foi a imagem 

fotográfica enquanto construção da memória, pois esta pesquisa mostra que a fotografia é a 

principal informação postada nas redes sociais pelos alunos do Campus Castanhal. Discute 

também sobre a fotografia enquanto ferramenta pedagógica, pois a fotografia digital circula 
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nessas redes com muita frequência, devido a facilidade de serem reproduzidas através de 

câmaras fotográfica, celulares, webcam, enfim, nos equipamentos digitais atuais. 

Finaliza apresentando os dados pesquisados no Perfil Oficial do Orkut do Campus 

Castanhal e discutindo os mesmos, principalmente a fotografia, como forma pedagógica. E 

apresenta os resultados desta pesquisa falando das perspectivas quanto a utilização das 

tecnologias digitas nas práticas educativas e suas limitações, mais especificamente as redes 

digitais (redes sociais na internet).  
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2 - TECNOLOGIAS DIGITAIS NO IFPA – CAMPUS CASTANHAL  

2.1 - Vivenciando o IFPA – Campus Castanhal 

 Ao terminar o curso de Licenciatura Plena em Matemática, em 1986, ingressei no 

mercado de trabalho, através da rede particular de ensino. Trabalhei durante um ano e seis 

meses. Logo após fui para Macapá, estado do Amapá, como professor de Matemática do 

Centro de Estudos Supletivo Emílio Médici. Nessa escola trabalhava com classes do supletivo 

de 1º e 2º graus, onde os alunos tinham a faixa etária bastante elevada. Além disso, duas vezes 

por mês, era designado pela Secretaria de Educação, para ministrar cursos de atualização para 

professores de cursos supletivos do 2º grau em uma cidade próxima de Macapá, chamada 

Ferreira Gomes. Como recém-saído de uma graduação, naturalmente senti algumas 

dificuldades, pois esses alunos de uma forma ou de outra haviam sido, até certo ponto, 

“excluídos” do ensino regular e na maioria das vezes por causa da Matemática e da Língua 

Portuguesa.  

 Na escola “Emílio Médici” havia uma discussão sobre a educação oferecida naquela 

instituição, pois além das turmas normais existentes tinha o atendimento individualizado, que 

na época, 1998, era denominado de “Ensino Individualizado”, ou seja, o ensino centrado na 

pessoa, que segundo os pressupostos, obedeciam alguns princípios básicos como: a 

valorização do ser pessoal em todas as suas dimensões; o dever de invocar e favorecer o 

processo perfectivo das modalidades humanas; não bastava tornar-se o melhor, mas era 

preciso também transformar os demais; dar primazia ao ser pessoal sobre o fazer; ao 

formativo sobre o informativo, entre outros. 

 Em 1992 fui trabalhar no Instituto de Educação do Amapá - Macapá-Ap, instituição 

que trabalhava com a formação de professores ao nível de 1º grau, sendo que, nesse ano, foi 

iniciada a reformulação do projeto pedagógico para curso de magistério, onde foi reconstruída 

a grade curricular e implementado o 4º ano, do qual participei. Nesse projeto tive a 

oportunidade de discutir sobre Educação Matemática, que até essa data, só havia escutado 

falar em algumas palestras e em congressos. 

 O grupo formado por professores de Matemática reunia-se uma vez por semana para 

discutir e formular o projeto definitivo, de forma que o novo currículo permitisse a formação 

de educadores que possuíssem um domínio técnico, científico e pedagógico, comprometido 

com as transformações estruturais de nossa sociedade.  
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 Partindo daí, discutimos sobre vários teóricos, como Vygotsky, Piaget, Marx, Paulo 

Freire, entre outros. O cerne da discussão centrava-se no papel da educação como construção 

de um novo projeto histórico, pois esses autores apontam que não há prática pedagógica 

neutra, haja vista que qualquer que seja a prática, ela se fundamenta numa teoria. Então, toda 

prática pedagógica é política. Por isso ela supõe sempre uma visão de mundo, de sociedade e 

de homem. Decorre daí que a prática pedagógica traz no seu bojo um projeto histórico, uma 

teoria do conhecimento, a opção por uma concepção de educação e uma concepção 

metodológica. 

 No campo da Psicologia, as obras de Vygotsky (1987, 1988) ampliaram nossa 

compreensão sobre os processos de aprendizagem, mostrando que, para além das relações 

entre professores e alunos ou das iniciativas estritamente escolares, o conhecimento só ganha 

sentido no contexto sociocultural, no circuito determinado de valores, de significados, de 

expectativas, de possibilidades de interação e de práticas culturais historicamente construídas. 

 Nessas discussões, observamos que na construção de uma sociedade a educação não é 

a única força ou instrumento de transformação do mundo em que vivemos, mas é 

profundamente necessária para promover2 essas mudanças. 

 No final de 1992 fui transferido para a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, que 

fica localizada no Município de Castanhal, a 63 km de Belém – Pará, hoje, Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal e em 1993 comecei a 

ministrar aulas de Matemática até 1996.  

 Ao chegar a Castanhal, num primeiro instante, fiquei um tanto decepcionado, já que as 

discussões mencionadas nas escolas por quais passei, não eram praticadas na Escola 

Agrotécnica Federal de Castanhal. Pensei: - Regredi! A partir desse momento procurei 

entender as Escolas Agrotécnicas, para isso busquei informações a respeito de sua 

implantação, levando em consideração o contexto histórico em nível nacional e local, bem 

como as suas metodologias, filosofias e suas práticas educativas, objeto deste trabalho. 

                                                 
2 Segundo Francisco Gutiérrez, que cunhou a palavra “ecopedagogia” no início dos anos 90, promover é 
“facilitar, acompanhar, possibilitar, recuperar, dar lugar, compartilhar, inquietar, problematizar, relacionar, 
reconhecer, envolver, comunicar, expressar, comprometer, entusiasmar, apaixonar, amar” (1996: 36). Em 
Gadotti, (1993). 
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 Vivenciar a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal nos primeiros anos, não foi uma 

tarefa fácil, pois as discussões sobre educação eram raras, a disciplina era rígida, os horários 

inflexíveis, o currículo totalmente engessado e as metodologias extremamente tradicionais. A 

comunidade escolar era alijada das decisões administrativas, pois a gestão não era 

participativa, o que causou grandes conflitos na comunidade escolar por toda década de 90, 

enfim, foram dias difíceis, mas de luta pela democratização da instituição. 

 Para melhor explicar essa fase, buscamos informações nas legislações que moldaram o 

sistema de ensino das Escolas Agrotécnicas, e o ponto de partida foi Lei 4024, de 20 de 

dezembro de 1961, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação, em que o Ensino 

Técnico foi estruturado em três graus: o ensino médio passou a ser ministrado em dois ciclos: 

Ginasial e Colegial, abrangendo, entre outros, os cursos secundários técnicos e de formação 

de professores para o ensino primário e pré-primário. Para o ensino técnico de grau médio a 

referida Lei fixou normas para o funcionamento dos cursos: Industrial, Agrícola, Comercial e 

Secundário. 

 Com a promulgação da Lei 5692/71, Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º Graus, que 

constituiu uma tentativa de estruturar a educação de nível médio brasileiro, como sendo 

profissionalizantes para todos, foi criado o Plano Nacional de Ensino Agrícola - 

PLANETAGRI, em nível Federal, que instituiu uma rede de trinta e seis Escolas Agrotécnicas 

Federais, além de outros mantidos por Universidades e Secretarias Estaduais de Educação. 

 Em 1992, existiam quarenta e uma Escolas Agrotécnicas Federais, distribuídas por 

todo país, estas funcionando no regime de “Escola Fazenda”. Através da Lei nº 8731, de 16 de 

novembro de 1993, as Escolas Agrotécnicas Federais tornaram-se Autarquias, cabendo a 

SEMTEC - Secretaria de Educação Média e Tecnológica, as atribuições de estabelecer 

políticas para Educação Tecnológica e exercer a supervisão do Ensino Técnico Federal. 

 Quanto ao tema “Escola-Fazenda”, foi objeto de estudo realizado pela Fundação 

Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional, onde foram 

tratados os detalhes sobre a sua concepção, planejamento e implementação. Esse estudo foi 

reformulado e atualizado pela Coordenação Nacional de Ensino Agropecuário - COAGRI, à 

luz das experiências vividas pelos estabelecimentos de ensino agrícola que adotam o sistema 

de escola-fazenda.  
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 Como uma fazenda, esse tipo de escola vivia em função de seu solo, do clima da 

região onde se encontrava, das suas culturas, criações e produtividade agropecuário. A 

comunidade educacional de uma escola-fazenda - os alunos, os professores, o corpo técnico-

administrativo deveria viver uma autêntica experiência de interação recíproca entre a teoria e 

a prática, simulando e criando, na própria escola, as possíveis situações que o técnico em 

agropecuária poderia encontrar quando formado, na prática profissional. Isso implica numa 

escola cujas atividades curriculares estavam centradas nas ações, no Fazer e no Produzir. 

 Sobre essa concepção, os objetivos gerais de uma escola-fazenda, segundo o manual 

da Coagri, podem ser assim resumidos: a) Formar o técnico em agropecuária, a partir de uma 

vivência real com os problemas e soluções das atividades agropecuárias; b) Amparar o técnico 

em agropecuária na iniciação e estabelecimento de uma vida profissional, dentro de um 

espírito de cooperativismo e de uma visão da pecuária como atividade de produção; c) 

Estender a ação educacional e os serviços da escola à comunidade imediata, iniciando troca de 

experiências sobre os problemas e soluções das atividades agropecuárias da região. 

 De acordo com a proposta feita em estudo realizado pela Fundação Centro Nacional 

de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional - CENAFOR, a escola-fazenda 

era formada por quatro áreas distintas, que deveriam funcionar integradas e perfeitamente 

interligadas: salas de aulas; laboratórios de práticas e produção; programa agrícola orientado e 

cooperativa-escolar agrícola. 

 As Unidades Educativas de Produção (UEP) funcionavam como laboratório de ensino 

das disciplinas de Formação Especial e eram também responsáveis pelo processo produtivo da 

escola. Cada UEP possuía um complexo formado pela sala ambiente, cercada pelo meio 

natural (Projetos Agropecuários de Agricultura ou Zootecnia) o que favorecia a integração 

entre a teoria e a prática.  

 A Cooperativa-Escola, com estatutos próprios, era administrada por uma diretoria 

eleita em Assembléia Geral formada por alunos, contando com um professor orientador para 

assessorá-la. A cooperativa tinha por finalidade viabilizar os princípios cooperativistas e 

firmar a Escola em sua ação educativa, realizando a comercialização dos produtos 

agropecuários excedentes já, que, originalmente, a produção gerada era utilizada para 

abastecer o próprio refeitório dos alunos. 
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 A maioria dos colégios do sistema federal de ensino agropecuário, nessa época, 

incluindo a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, se enquadrava a esse modelo.  

Soares (2010) ao analisar a organização do Sistema Escola-Fazenda, caracteriza a 

prática mecanicista3 e enfatiza que a estrutura organizacional das EAFs propiciou uma 

interdependência das atividades escolares com as atividades de produção, destacando que o 

aluno ao ter, nas disciplinas específicas, uma carga horária de prática, superior três vezes à 

teórica, permanecia no campo de produção, realizando tarefas eminentemente manuais. 

A formatação da organização escolar que foi implementada direcionava o processo 

educativo para os objetivos da produção e colocava a técnica como o ponto central do 

trabalho docente, adequando-se assim aos pressupostos tecnicistas4 e ao caráter 

desenvolvimentista inculcado5 pela ideologia dominante à época. Esse foi o cenário 

encontrado em 1992. 

A Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, em 1996, possuía um território de 

área contínua com 271 ha, dos quais 70% já eram explorados, abrigando as instalações físicas 

da administração, cooperativa escolar, lavanderia, prédio de aulas, laboratórios, quadra de 

esportes, refeitório, alojamentos de alunos, instalações zootécnicas, tanques de piscicultura, 

áreas cultivadas com pastagens, horta, cultura de subsistência, pomares e bosques, etc. Dentro 

da área da escola, funciona também o Centro de Biotecnologia, em convênio com a 

Universidade Federal do Pará - UFPa, ocupando 25 hectares. 

                                                 
3 O livro Ideologia e Currículo (1982), de Apple, mostra uma preocupação com a concepção mecanicista e 

determinista dos vínculos entre produção e educação. Apple vê o currículo relacionado com as estruturas 

econômicas e sociais mais amplas. A seleção que constitui o currículo é o resultado de um processo que reflete 

os interesses dominantes. 

4 Para Saviani, o tecnicismo é baseado "no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de 

maneira que o torne objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a 

objetivação do trabalho pedagógico". 

5 “Chamo de concepção crítico-reprodutivista a tendência que, a partir das análises dos determinantes sociais da 

educação, considera que a função primordial da educação é dupla: reprodução das relações sociais de produção e 

inculcação da ideologia dominante.” (Saviani, 1986) 
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 Existiam nesse ano na EAFC, 360 alunos matriculados nas três séries do único curso 

regular oferecido pela escola: O Curso Técnico em Agropecuária. Esses alunos eram de 

ambos os sexos e estavam distribuídos em três regimes de matrícula: o internato, semi-

internato e o externato. Em sua maioria pertenciam ao sexo masculino possuindo apenas 41 

alunas. É importante ressaltar que apenas o sexo masculino tinha direito ao internato, o que 

constituía um total de 163 alunos. 

 A média de idade dos alunos da primeira série era de 18 anos, da segunda série era de 

20 anos e da terceira série era de 21 anos. Esses alunos eram oriundos de vários municípios do 

estado, como também dos vizinhos estados do Amapá e Tocantins. As turmas tinham em 

média trinta alunos e esta diversidade de localidades refletia na formação de turmas 

heterogêneas pedagogicamente e na situação sócio-econômica. 

 A situação sócio-econômica possuía também características marcantes, segundo dados 

estatísticos da época, 80% dos alunos eram filhos de pequenos agricultores, funcionários 

públicos estaduais e municipais com renda inferior a três salários mínimos e famílias 

numerosas, o que levava a escola a assumir a manutenção desses alunos quase que 

integralmente no que diz respeito à alimentação, pois eram em sua maioria internos e semi-

internos. Destacavam-se apenas 20% com situação familiar economicamente estável, esses 

eram alunos provenientes de Belém e da cidade de Castanhal, onde fica localizada a escola. 

 As atividades dos alunos eram sistematizadas na forma de rodízio durante o dia, ou 

seja, a metade dos alunos da Escola passava as manhãs nas salas de aula, estudando as 

disciplinas do chamado Núcleo Comum (Português, Matemática, História, Geografia, 

Química, Física, etc..) enquanto a outra metade permanecia distribuída nas UEPs (salas 

ambientes e projetos agropecuários - campo), realizando as práticas das disciplinas 

profissionalizantes (Agricultura, Zootecnia, Topografia, Mecanização Agrícola, Irrigação e 

Drenagem, Construções e Instalações Rurais, etc). À tarde as turmas se revezavam: as que 

estavam no campo (UEPs) vinham para a sala de aula das disciplinas do Núcleo Comum e as 

que estavam na sala de aula, iam para o campo (UEPs). Outro fato a acrescentar é que na 

metade do ano havia uma inversão dos turnos, uma vez que os alunos alegavam que quem ia 

para o campo na parte da manhã tinha mais proveito na aprendizagem que o pessoal da tarde, 

em virtude do clima ser mais ameno pela parte da manhã. 

Borges (2007) descreve como eram organizadas as grades curriculares nas Escolas 

Agrotécnicas nesse período: “a grade curricular era organizada por áreas do conhecimento e 
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por disciplinas isoladas, menosprezando os saberes sobre o homem e a sua existência, bem 

como os valores contemporâneos da humanidade”.   

Quanto às aulas comenta Borges:  

“As aulas, com essa orientação, tornam-se repetitivas e pobres. O conhecimento, 
dividido por disciplinas, formava especialistas em suas áreas, mas com muito pouco 
conhecimento sobre a Filosofia, a Didática, a Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento, que são dimensões importantes e imprescindíveis para a formação 
docente. Dessa maneira, a escola oferecia aulas curtas, entre quarenta a cinqüenta 
minutos, com conteúdos descontextualizados e fragmentados” (BORGES, 2007).  

Referindo-se ao professor, Borges comenta que conforme a visão da escola tradicional 

devia ‘dar’ a matéria pronta, e não havia tempo para argumentações e discussões, e muito 

menos para se construir um conhecimento novo ou para se desenvolver as habilidades de 

elaboração do pensamento crítico, da expressividade e da criatividade. 

 Nesse contexto, reforça-se a idéia de que o sistema de escola-fazenda aplicava a teoria 

tradicional de ensino, que para Giroux (1993),  

“Essa teoria ignora não apenas os princípios latentes que moldam a gramática 
profunda da ordem social existente, mas também aqueles princípios subjacentes ao 
desenvolvimento e à natureza de sua própria visão de mundo. As escolas nessa 
perspectiva são vistas meramente como locais de instrução. É ignorado que elas são 
também locais culturais e políticos, assim como é ignorada a noção de que elas 
representam arenas de contestação e luta entre grupos culturais e econômicos que 
têm diferentes graus de poder. Geralmente os tradicionalistas educacionais ignoram 
essa questão.” (GIROUX, 1993) 

 Em 1996, foi introduzido no currículo da EAFC a disciplina de Informática em todas 

as turmas do Curso de Agropecuária, como havia concluído o curso superior nessa área, e a 

escola não possuía professor, assumi as turmas de informática.  

 Nesse mesmo ano, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN) nº 9.394/96, a qual dedicou o Capítulo III exclusivamente para Educação 

Profissional e que trouxeram mudanças significativas, principalmente com a publicação do 

Decreto nº 2.208 em 1997, que regulamentou os artigos da LDBN. 

Conforme Moura (2007), com a publicação do Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 

1997, o governo federal da época, fez prevalecer o seu intuito de separar o ensino médio da 

educação profissional sem ter que enfrentar o desgaste de tramitar qualquer Projeto de Lei. O 

Decreto deu algumas orientações quanto ao currículo da Educação Profissional de Nível 

Técnico, entre elas: (1) organização curricular própria e independente do ensino médio, 

podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este; (2) estabelecimento pelo 

MEC de diretrizes curriculares nacionais; (3) realização de estudos de identificação do perfil 
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de competências necessárias à atividade requerida, ouvido os setores interessados, inclusive 

trabalhadores e empregadores; (4) os currículos do ensino técnico eram estruturados em 

disciplinas e módulos; (5) os módulos tinham caráter de terminalidade para efeito de 

qualificação profissional; (6) havia aproveitamento de estudos de disciplinas ou módulos 

cursados em uma habilitação específica para obtenção de outra habilitação. 

A partir desse instrumento legal, segundo Moura (2007), o ensino médio retoma 

legalmente um sentido puramente propedêutico, enquanto os cursos técnicos, agora 

obrigatoriamente separados do ensino médio, passam a ser oferecidos de duas formas. Uma 

delas é a Concomitante ao ensino médio. Nesse caso o estudante podia fazer ao mesmo tempo 

o ensino médio e o curso na mesma instituição (concomitância interna) ou em diferentes 

instituições (concomitância externa). A outra forma é a Subsequente, destinada a quem já 

concluiu o ensino médio e, portanto, a educação básica. 

Outra consequência que o Decreto 2.208/97 gerou relativo à educação profissional, foi 

a extinção do curso técnico integrado, modalidade de ensino praticada nas Escolas Técnicas, 

Agroténicas e CEFETs e que visava a formação de técnicos de nível médio, uma das 

atividades nas quais essas escolas demonstraram, durante décadas, terem bastante sucesso. 

Esse novo modelo de educação profissional do país, que tem como um dos seus 

pressupostos teóricos o modelo de competências e habilidades, foi organizado para atender 

tanto a alunos egressos dos diversos níveis de ensino e aos trabalhadores, independentemente 

de sua escolaridade, tinha, entre os seus objetivos "formar técnicos de nível médio e 

tecnólogos de nível superior para os diferentes setores da economia; especializar e aperfeiçoar 

o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; qualificar, requalificar e treinar jovens e 

adultos com qualquer nível de escolaridade, visando à sua inserção e melhor desempenho no 

exercício do trabalho." (MOURA, 2007). 

 Na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, essa reforma só veio se tornar realidade, 

a partir de 2000, depois de muita resistência por parte dos professores e do corpo técnico, 

quando todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos foram reformulados, na promessa de que o 

governo federal iria instrumentalizar a instituição com laboratórios, contratação de pessoal, 

equipamentos e o que mais fosse necessário para o funcionamento dos cursos. 

 Assim como foram reformulados os projetos dos cursos já existentes, foram criados 

outros cursos do Pós Médio, como foi o caso do Curso de Informática, do qual participei da 
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sua elaboração. Entretanto, esse curso depois de implantado formou apenas duas turmas e foi 

extinto, devido principalmente à falta de professores e de laboratórios. Isso mostra que a tão 

prometida infraestrutura para funcionamento do curso não foi efetivada pelo governo federal. 

A outra causa da extinção do curso, foi a falta de afinidade nessa área, pois em seus 78 anos 

de existência, à época, era a primeira vez que a Escola ofertava um curso fora da área de 

Agropecuária.  

Os currículos, como consequência dos Projetos Pedagógicos, também foram 

reformulados, todos no formato das competências e habilidades imposto pelo governo federal, 

através do decreto 2.208/1997.  

Nesse sentido, Apple (1982) afirma que o currículo não pode ser simplesmente 

deduzido do funcionamento da economia e que se deve levar em consideração exatamente 

uma visão crítica em relação às demandas de mercado dirigidas ao currículo e à necessidade 

de uma formação voltada para o desenvolvimento do cidadão. 

Por outro lado Giroux (1983) vê o currículo por meio da noção de “política cultural”. 

O currículo envolve a construção de significado e valores culturais, não está simplesmente 

envolvido com a transmissão de conhecimentos, mas é um campo onde, ativamente, se 

produzem e se criam significados sociais. Assim, reformular um currículo simplesmente não 

garante o sucesso de sua implementação. 

Em 2003, com o novo governo federal, há uma retomada na discussão acerca do 

Decreto nº 2.208/97, principalmente no que se refere à separação obrigatória entre o ensino 

médio e a educação profissional. 

Segundo Frigotto (2005) esse processo resultou em uma significativa mobilização nos 

setores educacionais vinculados ao campo da educação profissional, principalmente no âmbito 

dos sindicatos e dos pesquisadores do domínio da educação e trabalho. Desse modo, durante o 

ano de 2003 e até julho de 2004 houve grande efervescência nos debates relativos à relação 

entre o ensino médio e a educação profissional. 

Com a publicação do Decreto 5.154/2004, restabelece a garantia e reinstaura um novo 

ponto de partida, de tal forma que o horizonte do ensino médio seja a consolidação da forma 

básica unitária e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura, numa relação 

mediata com a formação profissional específica que se consolida em outros níveis e 

modalidades de ensino.  
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Gramsci (1968) propõe a escola unitária, de cultura geral, humanista, formativa, que 

equilibre de forma equânime o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. 

Esta escola deve fundamentar-se na igualdade e no estabelecimento de novas relações entre o 

trabalho intelectual e o trabalho industrial. Essa escola, dizia Gramsci, deve integrar as 

funções e os dispersos princípios educativos da desagregação escolar atual e deve se 

apresentar ao mesmo tempo como escola de cultura e de trabalho, isto é, da ciência tornada 

produtiva e da prática tornada complexa. 

Para Gramsci, a escola unitária deveria funcionar em estreita relação com a vida 

coletiva. Assim, dizia ele:  

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre o trabalho 
intelectual e o trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda vida social. O 
princípio, por isso, refletir-se-á em todos os organismos de cultura, transformando-
os e emprestando-lhes um novo conteúdo. (GRAMSCI, 1968). 

Para Saviani (1989), “a noção de politecnia deriva basicamente da problemática do 

trabalho... o conceito e o fato do trabalho como princípio educativo geral”. E continua, “a 

noção de politecnia se encaminha na direção da superação entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, entre instrução profissional e instrução geral”. 

Saviani também se refere ao conceito de politecnia e comenta,  

A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno. Diz respeito 
aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho. Politecnia, nesse sentido, 
se baseia em determinados princípios, determinados fundamentos e a formação 
politécnica deve garantir o domínio desses princípios, desses fundamentos. 
(SAVIANI,1989). 

Nesse sentido, a formação politécnica propiciará ao educando trabalhador “um 

desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática 

produtiva moderna na medida em que ele domina aqueles princípios, aqueles fundamentos, 

que estão na base da organização da produção moderna” (Saviani, 1989). 

Para Frigotto (2005), a educação politécnica não é aquela que é possível em outra 

realidade, mas uma concepção de educação que busca a partir do desenvolvimento do 

capitalismo e de sua crítica, superar a proposta burguesa de educação que potencialize a 

transformação estrutural da realidade. O ensino médio integrado é aquele possível e 

necessário em uma realidade conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos 

trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este 
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projeto para o nível superior de ensino – mas que potencialize mudanças para, superando-se 

essa conjuntura, construir-se em uma educação que contenha elementos de uma sociedade 

justa. 

Em 20 de dezembro de 2008, com a promulgação da Lei nº 11.892, que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica e cria os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal - Pará passou 

a ser denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus 

Castanhal, que abreviadamente chamamos de IFPA - Campus Castanhal.   

O artigo 2º da Lei de Criação do IFPA preconiza que os institutos devem oferecer 

ensino básico, profissional e superior. Com essa prerrogativa, o IFPA - Campus Castanhal 

iniciou em 2010 dois cursos de nível superior: Engenharia Agronômica e Tecnologia em 

Aquicultura, começando uma nova etapa, agora não só com cursos técnicos, mas também se 

inserindo no mundo dos cursos superiores, que ampliam as perspectivas de implantação de 

uma educação profissional unitária e politécnica; entretanto, não deverá esquecer o contexto 

histórico que o moldaram e que dele deve-se tirar lições para escrever o futuro da Educação 

Profissional. 

Portanto, repensar a história do IFPA – Campus Castanhal é buscar caminhos que leva 

a novos desafios, agora mais complexos, que requer uma nova postura para o enfrentamento e 

para a construção de uma nova educação profissional unitária e politécnica, tendo como 

articuladores da organização curricular a ciência, o trabalho, a cultura e as tecnologias 

digitais. E aos educadores, ensina Giroux, “precisamos buscar nossa própria história, tentar 

entender como as questões de classe, gênero e raça deixam suas marcas sobre como nós 

agimos e pensamos”. Logo, deve-se lutar para tornar possível a democracia escolar, a altura 

dos desafios do tempo atual. 

 Assim, a minha vivência no IFPA – Campus Castanhal se deu juntamente com todas 

essas transformações, principalmente as ligadas às tecnologias digitais, pois desde 1996 

venho militando nessa área onde o Campus Castanhal construiu sua própria história com 

muita dificuldade, sempre atropelada pelas promessas vazias da infraestrutura necessária para 

alavancar o desenvolvimento tecnológico no Instituto, tema do próximo item. 
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2.2 - Processo de construção e implantação das tecnologias digitais no IFPA 

Em 1990 se deu o meu primeiro contato com as tecnologias digitais aplicadas a 

educação. Isso aconteceu em Macapá - Amapá. Devido a política do MEC, em 1989 foi 

fundado o Programa Nacional de Informática na Educação - PRONINFE. Sua proposta 

principal consistia em desenvolver a informática educativa no Brasil, “através de atividades e 

projetos articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica, sólida e 

atualizada” (Moraes, 2007), destinando-se ao uso dos sistemas públicos de ensino.  

O Projeto possuía um modelo funcional e geograficamente descentralizado, 

funcionando através de centros de informática na educação espalhados por todo o país. Esses 

centros tinham como papel divulgar e fazer a análise dos projetos educacionais, seus objetivos 

e resultados, além de formar professores dos níveis fundamental, médio, superior, nas áreas de 

educação especial e pós-graduação, priorizando a pesquisa sobre a utilização da informática 

educativa. 

Assim a Secretaria de Educação do Estado seguindo a política do MEC, convocou 

professores nas escolas públicas, no sentido de ministrar cursos aos mesmos, com objetivo de 

formar multiplicadores. Houve muita resistência por parte dos professores. Eu aceitei o 

desafio e me inscrevi no treinamento. Ao chegar ao laboratório de informática, especialmente 

montado no Núcleo de Tecnologia do Amapá, aprendemos a linguagem de programação 

Logo. 

A linguagem Logo
6 foi desenvolvida na década de 60 no MIT - Massachussets 

Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos - pelo 

matemático Seymour Papert. Em meados da década de 70 começou a ser testada fora dos 

laboratórios, e difundida em todo o mundo, e apontada por especialistas em educação como o 

melhor e mais importante software educacional. 

O Logo é uma linguagem de programação voltada para o ambiente educacional. Ela se 

fundamenta na filosofia construtivista e em pesquisas na área de Inteligência Artificial. A 

linguagem é usada para comandar um cursor, normalmente representado por uma tartaruga, 

com o propósito de ensinar ao cursor novos procedimentos além dos que ele já conhece, afim 

de criar desenhos ou programas. O grau de sofisticação desses desenhos ou programas 

                                                 
6 http://algol.dcc.ufla.br/~bruno/wxlogo/docs/oquee.html 
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depende do nível do usuário que pode ser tanto uma criança de 8 anos como um adulto, e 

podem ensinar ao cursor como desenhar um simples quadrado ou como plotar um gráfico 

complexo. 

  Logo propõe uma metodologia de ensino que busca, através de uma linguagem 

semelhante à natural, facilitar a comunicação entre o usuário e o computador e proporcionar a 

criação de modelos através de formas geométricas e do raciocínio lógico. Propõe também, que 

o aluno seja ativo construtor de seus próprios conhecimentos, desenvolvendo assim sua 

capacidade intelectual. O professor deve permitir a reflexão do aluno, ao contrário do modelo 

tradicional onde reina o autoritarismo. O aluno através do erro é condicionado a refletir novas 

formas de resolução do problema, ou seja, ele tem a chance de aprender com seus próprios 

erros e é estimulado a tentar. 

"Quando acontece um erro, este torna-se um objeto de análise para que seja 
identificado e reformulado, desencadeando aprendizagem e desenvolvimento. Esse 
processo estabelece um ciclo de descrição-depuração - reflexão-depuração, que foi 
implantado na programação de computadores." (PAPERT, 1985) 

No Logo se considera o erro como um importante fator de aprendizagem, o que 

oferece oportunidades para que o aluno entenda porque errou e busque uma nova solução para 

o problema, investigando, explorando, descobrindo por si próprio, ou seja, a aprendizagem 

pela descoberta. 

A Escola Agrotécnica Federal de Castanhal em 1992, não possuía nenhum laboratório 

de informática, a realidade da Escola quanto às tecnologias digitais, era muito diferente das 

minhas experiências anteriores. A questão da informática educativa se quer era discutida, já 

que a escola era desprovida de equipamentos de informática. Portanto não havia com que se 

preocupar nesse sentido. 

Os primeiros equipamentos de informática a chegarem na EAFC-PA foi em 1995, 

como relata Édila Lobo: “Entrei na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal em fevereiro de 

1995, naquele tempo o único computador que havia na Escola era um XT, tela preto e branco, 

sistema operacional DOS, editor de textos WordStar”. 

O IBM Personal Computer XT7, ou simplesmente XT, foi lançado em 12 de agosto de 

1981. Era uma máquina avançada, projetada para uso comercial. Ele tinha 8 slots de expansão 

(ISA, 8 bits), um Disco Rígido (HD) de 10 Megabytes e suportava 256 Kb de memória 

                                                 
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC#IBM_PC-XT 
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diretamente na placa-mãe. Ele vinha originalmente com 128 KB de memória, um acionador 

de disco flexível de 360 KB 5 1/4 e um microprocessador Intel 8088 operando a 4.77 MHz. O 

sistema operacional normalmente vendido com ele era o PC-DOS 2.0. Os oito slots eram uma 

melhoria sobre os cinco do IBM PC embora três eram tomados pelo adapdador de disco 

flexível, pelo adaptador de disco rígido e pelo adaptador da porta serial. Modelos posteriores 

vieram com 256 KB de memória padrão e eventualmente modelos com 640 KB e disco rígido 

de 20 MB foram vendidos. 

 

Figura 1: IBM Persoanal Cimputer XT 

Fonte:  wikipédia.org 

Segundo Édila, a partir de 1995 houve muitas mudanças, foram comprados cerca de 

30 computadores, marca IBM. Naquele ano, Édila Lobo e Francisco Fonseca Filho eram os 

responsáveis pela informática na EAFC, foram eles que organizaram as primeiras aulas de 

informática para os alunos do 3º ano do curso de Agropecuária. Ressaltando que nessa época 

não existia uma disciplina formalizada no currículo dos cursos. Eram curso livres.  

A sala de aula de informática funcionava na sala da UPD. “Fizemos da UPD um 

laboratório e as aulas foram dadas na sala onde hoje fica o Setor de Compras. Passamos a 

ministrar aulas de informática também para os funcionários, escolhemos pessoas dos setores 

mais estratégicos, tais como Chefia de Gabinete, Recursos Humanos, Coordenação Geral de 

Atendimento ao Educando – CGAE, Departamento de Ensino.”, comentou Édila. 

Em entrevista efetuada pelo Orkut, perfil criado especificamente para interação com os 

alunos, ex-alunos e servidores do Campus Castanhal e execução desta dissertação, Pedreliano 

Neto, que estudou na EFAC, comenta o seguinte a respeito das aulas de informática nesse 

período:  

Pedreliano José de Souza Neto Não era disciplina! Eram aulas com o Francisco 

(acho que sim), e foram em 1996. 4 set 
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 Quanto aos conteúdos ministrados nos cursos livres de informática, Pedreliano 

comentou: 

Pedreliano José de Souza Neto MS DOS, e o laboratório era no prédio 

administrativo!! A sala era um tanto simples e pequena!!! 4 set 

Na mesma direção a ex-aluna Marcilone Nogueira comenta: 

 ♥ஜஜஜஜMarciloneஜஜஜஜ♥ ♥ஜஜஜஜNogueiraஜஜஜஜ♥ Tivemos em 96 aulas de introdução a 

informática, a sala era no prédio administrativo e tinha aproximadamente 10 computadores, 

uma vez por semana. 16:18 

Nesse período não existia professor efetivo de informática na Escola. Os técnicos 

responsáveis pela Informática, Édila Lobo e Francisco Fonseca Filho, eram os instrutores dos 

cursos livres.  

Em 1996 conclui o curso na área de informática, até então ministrava aulas de 

Matemática. Fui convidado pelo Diretor de Ensino para ministrar aulas da disciplina 

informática, que no próximo ano passaria a integrar a matriz curricular de todos os cursos. 

Assim, em 1997 todas as turmas do Curso de Agropecuária passaram a ter aulas de 

informática. Como comenta o ex-aluno Lucas Soares: 

lucas soares eu estudei de 94 a 97, a disciplina de informática só foi em 97 inclusive o 

senhor era o instrutor, já o laboratório era no prédio administrativo, as disciplinas eram MS 

DOS, WINDOWS 3.11, as funções do botão iniciar, formatação de texto ou seja era só o 

básico!!!! 4 set 

 Nesse ano, foram estruturados os laboratórios de informática I, II e III, através de um 

convênio com o CEFET - Belém. Inicialmente o Laboratório I começou a funcionar com 10 

computadores marca IBM, comprados em 1995, ligados em redes com um servidor. Para 

ministrar aulas da disciplina Informática, tínhamos que dividir as turmas, duplicando a carga 

horária do professor, uma vez que as turmas eram compostas, em média, por 30 alunos. 

Os conteúdos da disciplina informática eram basicamente a manipulação da máquina, 

através de seu Sistema Operacional, Windows 3.1 e editores de textos e planilhas do pacote 

MS Office.  

Esse conteúdo foi pensado nos alunos, que nunca manusearam um computador, pois a 

maioria dos educandos vinha de outras cidades do interior do Pará, sem oportunidade e 
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nenhum contato com o computador. As aulas eram um tipo de alfabetização digital. A 

proposta pedagógica não levou em consideração os paradigmas educacionais relacionados à 

informática educativa muito discutida na época. 

Nesse período, muitos movimentos surgiram na informática educativa, e um deles se 

destacava por defender o uso do computador como instrumento, ou seja, focava-se no ensino 

e aprendizado da computação:  

Sob essa perspectiva, uma vez que o contexto social necessitava 
de profissionais com conhecimentos de informática, era preciso que as instituições 
de ensino formal se preocupassem em ensinar esse instrumento, (focando-se no 
equipamento e no uso dos softwares de mercado – processadores de texto, planilhas 
eletrônicas, navegadores, etc). (CHAVES, 2010).  

Portanto, a disciplina de informática EAFC-PA nasceu nessa linha de pensamento. 

Entretanto, defendeu-se outra linha de pensamento, ou seja, a utilização do computador como 

ferramenta. 

Valente (1993) define bem essas correntes e diz: na educação, o computador tem sido 

utilizado tanto para ensinar sobre computação, como para ensinar praticamente qualquer 

assunto. Quando o computador ensina para o aluno, assume o papel de máquina de ensinar e a 

abordagem educacional é a instrução auxiliada por computador. Essa abordagem tem suas 

raízes nos métodos de instrução programadas tradicionais, porém ao invés de papel ou livro, é 

usado o computador. Os softwares que implementam essa abordagem são divididos em 

categorias: Tutoriais e Exercícios – e – Prática; outros softwares que ensinam são os Jogos 

Educacionais e Simulação. Neste caso a pedagogia utilizada é de exploração auto dirigida ao 

invés da instrução explicita e direta. 

 Outra abordagem é o Computador como Ferramenta, que procura alterar o paradigma 

educacional, centrado no ensino, para algo que seja centrado na aprendizagem e na construção 

do conhecimento. 

 Como ferramenta educacional o computador não é mais o instrumento que ensina o 

aprendiz, explica Valente (1993), mas a ferramenta com o qual o aluno desenvolve algo, e, 

portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estarem executando uma tarefa por intermédio do 

computador, estas tarefas podem ser a elaboração de textos, usando os processadores de 

textos; pesquisa em banco de dados já existentes ou a criação de novos bancos de dados; 

resolução de problemas de diversos domínios do conhecimento e representação desta solução 

segundo uma linguagem de programação; controle de processo em tempo real, como objetos 
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que se movem no espaço ou experimentos em laboratórios de Física ou Química; produção de 

música; comunicação; controle administrativo; uso de redes de computadores como a internet, 

etc. 

 As possibilidades do uso do computador como ferramenta educacional cresceram 

bastante nos últimos anos e o limite dessa expansão é desconhecido. Cada dia surge novas 

maneiras de usar o computador como recurso para enriquecer, favorecer o processo de ensino 

– aprendizagem e as práticas educativas. Nesse sentido a aprendizagem é colocada em 

evidência. 

O Laboratório de Informática II começou a funcionar em 1997, com a compra de 

novos computadores IBM. O laboratório III começou a funcionar em 1999 com computadores 

comprados pelo PEP – Plano de Educação Profissional, que por vários anos subsidiou a 

manutenção e compra de equipamentos de informática no Campus Castanhal, uma vez que 

oferecer cursos livres de Informática à polução local era uma de suas diretrizes. 

Com recursos do PEP, foram comprados novos equipamentos de informática, montado 

laboratórios, contratados professores, tudo para serem utilizados em cursos livres, entretanto 

os alunos do Campus Castanhal utilizavam esses laboratórios para a disciplina de informática, 

sem os quais era impossível ministrá-las apenas com um laboratório, pois a quantidade de 

alunos era muito grande, uma vez que nos anos seguintes alunos da 1º, 2º e 3º séries já tinham 

em seu currículo a disciplina informática. 

Em 1996 chega a Internet no Campus Castanhal através de um contrato com a empresa  

LinkNet, a qual fornecia um link 128 kbps que era distribuído no Prédio Administrativo e nos 

laboratórios. Os alunos só acessavam a internet nos horários de aula, pois foi acrescentado na 

disciplina informática os conteúdos de navegação na internet e utilização de e-mail. Os 

professores não tinham acesso à internet no prédio de aula. Quando os professores se 

interessavam em utilizar os laboratórios, tinham que agendar e quase sempre os laboratórios 

estavam ocupados. O que dificultou muito as práticas educativas associados às tecnologias 

digitais, pois isso desestimulava os professores. Os horários eram quase todos preenchidos 

com a disciplina informática e os cursos livres do PEP. 

Assim foi até o ano de 2000, quando as matrizes curriculares de todos os cursos foram 

reformuladas e projetos para outros cursos foram elaborados, como foi o caso do Curso de 
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Técnico em Informática, do qual fiz parte, sendo que a sua implementação só aconteceu no 

ano de 2001. 

O curso de Técnico em Informática com Habilitação em Análise e Programação de 

Computadores tinha a duração de um ano e meio, era o carro chefe dos cursos recém-criados, 

pois se tratava de um desafio para a equipe pedagógica da Escola, haja vista que até aquele 

momento, só oferecia cursos na área agrária e o curso de informática fugia totalmente das 

experiências adquiridas até aquele momento.  

No projeto pedagógico previa a montagem de um laboratório com 30 computadores de 

forma que os alunos fossem atendidos individualmente. Entretanto foi montado um 

laboratório com 20 computadores para iniciar a primeira turma. Os problemas começavam a 

surgir, pois a proposta inicial era um computador por aluno, já que nesse ano foram 

matriculados 28 alunos, dos quais se formaram 19. 

 
Fotografia 1: Laboratório de informática em 2005 

Fonte: João Canto 

O curso começou a funcionar com professores contratados, o que se tornou outra 

dificuldade, pois o salário desses professores era bem inferior aos dos professores efetivos. 

Fora que para conseguir um professor de informática nessa época, era extremamente difícil, 

principalmente pelo fato de que a maioria vinha de Belém, à 60 km de Castanhal, e as 

instituições de ensino superior só formavam técnicos sem nenhuma experiência pedagógica.  
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O Curso formou cinco turmas encerrando suas atividades em 2005. Os laboratórios 

utilizados pelos alunos estavam totalmente sucateados, devido a falta de manutenção e a 

compra de novos equipamentos.  

Márcia Brito, Coordenadora de Ensino da EAFC nesse período, relatou que as maiores 

dificuldades em administrar o processo pedagógico do curso de informática foram: 

a) A dificuldade de infraestrutura quanto a materiais para a realização de aulas práticas 

dos estudantes; 

b) Falta de professores de informática no quadro de docentes efetivos  da EAFC, 

sendo necessário, para suprir demanda, realizar contratação de professor “horistas” 

para  ministrar as aulas, havendo certa descontinuidade no processo, uma vez que estes 

professores não podiam permanecer na instituição por muito tempo e se integrar mais 

efetivamente nas atividades pedagógicas do curso. 

De acordo com um levantamento feito na Secretária do Campus Castanhal sobre o 

Curso Técnico em Informática durante os anos de 2001-2004, foram matriculados 149 alunos 

dos quais concluíram 94, logo a evasão foi de 55 alunos, o que corresponde a 37%. 

Tabela 1: Dados de ingresso e conclusão de todas as turmas, no período de 2001 a 2005. 

Habilitação Ano de 
ingresso 

Alunos 
matriculados 

Ano de 
conclusão 

Nº de 
concluintes 

Análise e Programação de 
Computadores 

2001 28 2002 19 

Projeto e Adm. De Redes 2002 30 2003 22 

Análise e Programação de 
Computadores 

2003 31 2004 20 

Projeto e Adm. De Redes 2003 29 2004 19 

Análise e Programação de 
Computadores 

2004 31 2005 14 

Fonte: Secretaria do IFPA – Campus Castanhal 

Segundo Márcia Brito, a última turma de Técnico em Informática que ingressou foi na 

habilitação Análise e Programação de Computadores que funcionou até 2005. A 

descontinuidade do Curso Técnico em Informática, aconteceu pelos seguintes motivos: 

a) decisão da gestão que na época investiu em demanda da área da agropecuária, a 

vocação primeira da instituição; 
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b) falta de professores suficientes na instituição que atendesse às turmas específicas de 

Informática e aos demais cursos ministrando aulas de Informática Básica; 

c) pela infraestrutura insuficiente para a execução do curso na época. 

Em 2004, foram montados da EAFC dois servidores com o Sistema Operacional 

Linux, os quais hospedaram a primeira versão do Site do Campus Castanhal. Esse site foi 

construído pelo Técnico Administrativo Frank Guedes e era hospedado em uma empresa 

terceirizada. A segunda versão foi implantada em 2005, com um novo layout, novas 

aplicações e a sua atualização facilitada, como também seu acesso, pois segundo Geovane 

Lamarão, nessa época, foi realizada a aquisição de servidores DELL Xeon, o que levou a 

Escola a ter seus servidores de aplicativos, banco de dados e o sitio de internet www.eafc-

pa.gov.br revitalizado pela equipe de analistas e professores da própria Escola, João Canto, 

Geovane Lamarão, Jorge Valente e Édila Lobo. 

 
Figura 2: Segunda versão do Site da EAFC implantada em 2005 

Fonte: João Canto 

Essa versão do Site do Campus Castanhal só foi substituída em 2009, em sua terceira 

versão, utilizando a plataforma Joomla, transformou-se em um site dinâmico, podendo ser 

atualizado de qualquer lugar, onde exista um computador conectado à internet. Mudou 

também o endereço, agora www.castanhal.ifpa.edu.br, pois a Escola Agrotécnica Federal de 

Castanha foi transformada em Campus do IFPA. 

Em 2006, novos profissionais foram contratados para área de informática, como o 

analista de sistema Jorge Valente, o qual tomou posse no dia 26 de abril. Jorge Valente 

comentou a questão da informática, quando ali chegou: “A situação dos equipamentos de 

informática (microcomputadores), tanto para uso das atividades administrativas e 
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educacionais não atendiam as demandas. Os equipamentos utilizados nos laboratórios para as 

aulas de informática eram no total de treze (13) para turmas formadas por quarenta (40) 

alunos, tinham a configuração de: CPU 800mhz, RAM 64 KB, HD 20 GB e marca 

GATEWAY, já os utilizados pelos técnicos administrativos eram uma miscelânea formados 

por equipamentos GETEWAY e microcomputadores sem marcas, mais conhecidos pelos 

especialistas da área de tecnologia da informação como “CHING LING” que são 

equipamentos montados com peças de baixo desempenho, ou seja, peças adquiridas no 

mercado informal.” 

Com relação ao acesso à Internet continuava a ser provida por um servidor de 

Castanhal com nome fantasia de LinkNet a que disponibilizava o acesso através de antenas 

com visada, com um link de 128Kbs, depois passando para 512Kbs com um custo mensal por 

volta de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Quanto ao acesso à Internet por alunos e professores, Edivaldo Moura, servidor do 

instituto admitido em 2004, comentou: “Em 2004, só havia internet no único laboratório de 

informática e nos setores administrativos e pedagógicos (e não em todos). Os estudantes 

precisavam acessar ou durante as aulas ou em horários que o laboratório ficava à disposição 

deles. E esses horários não eram muitos. Era mais comum os estudantes procurarem Lan 

House para digitarem seus trabalhos e para fazerem pesquisa. Os servidores tinham, 

logicamente, mais facilidade. Mas, os professores ainda não dispunham de uma Sala de 

Professores com computadores interligados na rede. Isso só veio a acontecer em 2005, se não 

me falha a memória.” 

Geovane Lamarão, que foi professor de informática do Campus Castanhal nesse 

período, recorda que os alunos acessavam à Internet apenas no laboratório de informática 

localizado no prédio administrativo. Os professores e técnicos administrativos não possuíam 

acesso à Internet. Este cenário mudou com a implantação da rede de computadores através da 

fibra óptica interligando todos os prédios. A sala dos professores ganhou computadores de 

ultima geração todos com acesso à Internet e os alunos passaram a ter, no Prédio da 

Biblioteca, um laboratório para pesquisa e estudo. 

O laboratório de informática do prédio da Biblioteca funcionava e ainda funciona 

como uma Lan House, onde os alunos através de um servidor são registrados para acessarem 

a internet por um determinado tempo.  
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Fotografia 2: Laboratório de informática Biblioteca do Campus 2005. Autor: Edivaldo Moura. 

Fonte: Perfil Orkut João Canto 

Essa fotografia foi postada por Edivaldo Moura no perfil do Orkut criado para esta 

pesquisa e sobre ela Edivaldo comentou: “Ah, eu encontrei essa foto em meus arquivos. Ela é 

de 2005. Fiz ela pouco tempo depois que o laboratório de informática que ficava nos fundos 

da antiga biblioteca (baixos do prédio da CGAE) foi construído. A data que fiz essa foto foi 

30 de setembro de 2005, ainda na gestão do professor Antonio Cardoso.” 

Os serviços utilizados pela administração, segundo Jorge Valente, eram 

disponibilizados pelo Serviço de Processamento de Dados da União – SERPRO e até hoje 

utilizam os mesmos sistemas com poucas alterações: SIAFI, SIASG e os serviços fornecidos 

para realizar os pregões eletrônicos através do sitio comprasnet.gov.br.  

Em 2006 existia somente um laboratório com 13 microcomputadores e alguns setores 

da área administrativa possuíam equipamentos para desempenharem suas atividades. O total 

de microcomputadores não chegava a cinquenta (50) unidades. Em 2007 foram adquiridos 

setenta (70) novos microcomputadores, baseados nos processadores Intel e produzidos pela 

Itautec com a seguinte configuração: processador dual core, disco rígido 160 GB, monitor 

TRC 17 polegadas e com 1GB RAM. Foram adquiridos também dois notebooks com 

descrições semelhantes porém produzidos pela LENOVO. Em 2009 foram adquiridos 

cinquenta (50) microcomputadores baseados nos processadores Intel e produzidos pela Itautec 

com a seguinte configuração: processador core dois duo, disco rígido 500GB, monitor LCD 

17 polegadas e com 4GB RAM, também foram adquiridos dez (10) notebooks com descrições 

semelhantes porém também produzidos pela LENOVO.  
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Em junho de 2005, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)8, através de um 

convênio do Ministério da Educação, começou a prover internet para os Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs).  No ano seguinte foi a vez da Escolas Agrotécnicas 

Federais e nesta segunda fase foi incluída a EAFC – PA.  

As Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) de todo o Brasil ganharam a conexão 

gratuita à internet. Inicialmente, 27 escolas Agrotécnicas, de um total de 36, tiveram acesso. 

As demais receberam o sistema de conexão fornecido pela RNP, mais conhecida como 

internet acadêmica brasileira, posteriormente. O acesso foi feito, dependendo da região, via 

satélite ou por cabos de fibra ótica. 

Em matéria publicada no site da EAFC – PA9 em 12.06.2006, replicada no site da 

RNP, noticiava o seguinte:  

“A RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), instituição na qual oferece os 
serviços básicos de conectividade com alta largura de banda, com uso de tecnologias 
como o IPv6 e multicast, segurança, videoconferência e telefonia pela Internet (voz 
sobre IP), visitou a EAFC para a implantação da RNP, através da Gerente de 
Relacionamento com Clientes, Srª Ana Beatriz Zoss. Dentre todas as instituições da 
Rede de Tecnologia, A EAFC teve o privilégio de ser a primeira a receber a visita da 
Gerente, que se mostrou muito satisfeita com a estrutura de Ensino e Pesquisa, 
sobretudo pelos projetos agropecuários desenvolvidos na instituição, assim como a 
próspera construção do primeiro hospital veterinário da região que tem como sede a 
Escola Agrotécnica.” (www.rnp.br, 2006) 

Assim, no final de 2006, o acesso à Internet da EAFC-PA passou a ser fornecido pela 

Rede Nacional de Pesquisa – RNP, através do convênio RNP/MEC. O acesso inicialmente foi 

gerenciado pela POP-RNP-UFPA com uma largura de banda de 2MB/s através de fibra ótica 

e atualmente a velocidade é de 4MB/s e sem nenhum custo para o IFPA Campus Castanhal.  

O acesso à Internet continuava sendo somente para o laboratório de informática e no 

prédio da administração geral: gabinete da direção geral, diretoria de administração e 

planejamento, auditoria interna, setor de compras, setor financeiro e recursos humanos. Os 

demais prédios não possuíam acesso devido a falta de conexão física (infraestrutura para 

interligar os prédios), sendo que no final do ano de 2006 e início de 2007 foi contratada uma 

empresa para interligar os prédios com tecnologia baseada em fibra óptica.  

                                                 
8 Site da RNP. www.rnp.br 

9 Site www.eafc-pa.gov.br, substituído pelo site www.castanhal.ifpa.edud.br 
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Com referência a esta nova etapa de conexão de internet e rede da EAFC-PA, Jorge 

Valente comentou: “Com este novo link e com a criação do Backbone10 interconectando os 

prédios do Campus, toda a comunidade sentiu os efeitos. Com os novos recursos disponíveis 

tornou possível realizar aulas mais interessantes com o acesso aos sites e serviços 

disponibilizados na Internet, os professores e estudantes ficaram mais entusiasmados e 

interessados.”  

A infraestrutura implantada na época atendeu às necessidades de interligar os 

principais prédios do Instituto, atualmente já não atende a essas necessidades, pois os prédios 

que foram construídos recentemente, ainda não foram contemplados com a rede de fibra ótica, 

que em nosso entendimento, é extremamente necessária para o bom desempenho da rede, 

quanto a velocidade e confiabilidade. 

Os equipamentos das tecnologias digitais em 2006 eram basicamente 

microcomputadores, projetores multimídia e notebooks, esses equipamentos não atendiam às 

demandas tanto da área educacional como das atividades desenvolvidas pelos técnicos 

administrativos. Os professores dos Cursos das áreas de Agropecuária e Agroindústria pouco 

utilizavam os escassos recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas, praticamente só 

os professores de informática que utilizava intensamente os recursos disponíveis.  

A partir de 2008 com a contratação de novos professores é que se deu uma maior 

procura pelos recursos tecnológicos disponíveis. Nos anos de 2009 e 2010, devido a 

transformação da EAFC-PA em IFPA – Campus Castanhal, houve novamente a contratação 

de novos professores e técnicos administrativos, motivo que despertou na coordenação de 

Tecnologia da Informação uma maior atenção nas solicitações de aquisições de equipamentos 

tanto em quantidade como em diversidade. Em 2011, segundo Jorge Valente, foram 

solicitados equipamentos que envolvessem as novas tecnologias para o ensino, tais como: 

lousas interativas e softwares voltados para a área de geoprocessamento. 

Em 2010, o curso técnico de redes de computadores foi novamente ofertado. Iniciou 

com o projeto pedagógico que foi elaborado em 2000, totalmente fora da realidade das 

tecnologias digitais atuais. Esse projeto foi reformulado obedecendo às novas legislações de 

ensino integrado e funciona somente como pós–médio. Foi realizado um concurso público 

                                                 
10  Backbone significa “espinha dorsal”, e é o termo utilizado para identificar a rede principal pela qual os dados 
de todos os clientes da Internet passam. É a espinha dorsal de uma rede local ou internet. 
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para a contratação de dois (02) novos professores, o que vieram somar com o único professor 

que militava na área.  

A este respeito Jorge Valente comentou: “Os dois novos professores contratados não 

possuíam habilidades específicas na área de redes de computadores, mas sim em 

desenvolvimento e análise de sistema. Este foi um dos motivos que desencadeou uma grande 

desistência dos alunos do curso técnico em redes de computadores.” Atualmente o quadro de 

professores de informática aumentou consideravelmente já somam cinco (05) no total, três 

(03) efetivos e dois substitutos. 

Para Moraes (2007), a Informática na Educação Pública do Brasil vem construindo sua 

história com base no grande esforço de profissionais, nos diferentes níveis institucionais, que 

se dedicaram e dedicam, e criaram uma identidade própria, raízes sólidas, mesmo diante de 

tantas dificuldades (pouco incentivo institucional, carência de recursos financeiros e humanos, 

descontinuidade de programas, etc). “Através da universalização da Educação e melhoria na 

qualidade do ensino, as autoridades públicas diminuem as diferenças sociais e culturais de 

seus cidadãos. Para tanto, é necessário que haja investimento em recursos tecnológicos e na 

formação de professores.” (MORAES, 2007). 
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3 - REDES SOCIAIS NA INTERNET E A SUA INFLUÊNCIA  

3.1 – As redes sociais na internet 

As redes digitais no mundo atual têm se desenvolvido de uma forma tão rápida que 

muitas vezes as pessoas utilizam suas ferramentas, as quais se tornaram familiares quase que 

instantaneamente, com isso muitos conceitos tradicionais como o individualismo, 

coletividade, grupo social, comunidade, memória, práticas educativas entram nessas redes e se 

modernizam tomando uma nova dinâmica e um novo contexto. Outro fato que se percebe é do 

espaço/tempo se tonar uma nova dimensão, pois a dinâmica de local, regional e global se 

unifica, pois “todos os processos se somam num só processo, em tempo real no planeta 

inteiro” (CASTELLS, 1999). 

O mundo em rede trouxe também diversas mudanças para a sociedade. Algumas 

dessas mudanças que consideramos importantes para o desenvolvimento deste trabalho, foram 

a possibilidade de expressão, a sociabilização e a disponibilização de conteúdos através das 

ferramentas de comunicação das redes digitais. Essas ferramentas, segundo Recuero (2009), 

proporcionaram que atores11 pudessem contruir-se, interagir e comunicar com outros atores, 

deixando, na rede de computadores, “rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de 

suas conexões e a visualização de suas redes sociais através desses rastros” Recuero (2009). É 

o surgimento dessa possibilidade de estudo das interações e conversações através dos rastros 

deixados na internet que dá novo fôlego à perspectiva de estudo de redes sociais a partir do 

início da década de 90. 

Para Recuero (2009), uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: 

atores e conexões. Os atores dizem respeito às pessoas, às instituições ou aos grupos e aos nós 

das redes. Quanto a conexões, refere-se às interações ou aos laços sociais. Portanto, uma rede 

social “é uma metáfora para observar os padrões de conexões de um grupo social, a partir das 

conexões estabelecidas entre os diversos atores” (RECUERO, 2009). 

Castells (1999) entende que existe uma nova lógica de configuração social, na qual as 

redes digitais constituem o eixo central. Sustenta a tese de que a integração de textos, sons e 

imagens acaba mudando totalmente o caráter da comunicação. A partir desta tese inicial o 

autor avança afirmando que “como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as 
                                                 
11  Atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós. São as pessoas, as instituições, ou os 
grupos. (Recuero, 2009) 
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próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são 

transformados de maneira fundamental” (CASTELLS, 1999, p. 414). 

Para Lemos e Lévy (2010), as comunidades virtuais e as atuais redes sociais do 

ciberespaço, seus membros, compartilham um espaço telemático simbólico (mensagens 

instantâneas, blogs, softwares sociais, microblogs, websites) mantendo certas preferências 

temporais e fazendo com que seus participantes sintam-se parte de um agrupamento de tipo 

comunitário, diferentemente de outros que podem se dar no mesmo espaço telemático sem, no 

entanto, guardarem qualquer vínculo afetivo e temporal. Lemos e Lévy alertam que “não se 

pode generalizar para toda forma socialmente agregadora da internet o rótulo de comunitária”. 

As redes sociais na internet segundo Cardozo (2008), representam um conjunto de 

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

compartilhados. A questão central das redes é a valorização dos elos informais e das relações, 

em detrimento das estruturas hierárquicas. As redes sociais são exatamente as relações entre 

os indivíduos na comunicação mediada por computador.  

Para Santaella (2010), as Redes Sociais da Internet (RSI) são plataformas-rebentos da 

Web 2.0, que inaugurou a era das redes colaborativas, tais como Wikipédia, blogs, podcast, 

Youtube, o Second Life, o uso de tags (etiquetas) para compartilhamento de arquivo e fotos 

como o Fliker e as Redes Sociais na Internet, entre elas o Orkut, My Space, Goowy, Hi5, 

Facebook e Twitter com sua agilidade para microbloging. 

As redes sociais funcionam através da interação social, buscando conectar pessoas e 

proporcionar sua comunicação e, portanto, podem ser utilizadas para forjar laços sociais. As 

pessoas levam em conta diversos fatores ao escolher conectar-se ou não a alguém. Os laços 

sociais, portanto, são estabelecidos sob prismas muito específicos de interesses comuns de 

cada nó. As organizações sociais geradas pela comunicação mediada por computador podem 

atuar também de forma a manter comunidades de suporte que, sem a mediação da máquina, 

não seriam possíveis porque são socialmente não-aceitas.  

O conceito de laço social
12 passa pela idéia de interação social, sendo denominado 

laço relacional, em contraposição ao laço associativo, aquele relacionado unicamente ao 

                                                 
12 As conexões em uma rede social, são constituídas dos laços sociais que por sua vez, são formados através da 
interação social. (Recuero, 2009) 
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pertencer a algum lugar. Os laços associativos constituem-se em meras conexões formais, que 

independem de ato de vontade do indivíduo, bem como de custo e investimento.  

Os laços sociais também podem ser fortes e fracos. Laços fortes são aqueles que se 

caracterizam pela intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma 

conexão entre duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado, caracterizam-se por relações 

esparsas, que não traduzem proximidade e intimidade. As interações sociais que ocorrem na 

Internet (em weblogs, fotologs e no Orkut) constituem efetivamente laços fortes. 

3.2 - Tipos de redes sociais na internet 

 Recuero (2009) defende que a expressão das redes sociais na internet pode ser 

resultado do tipo de uso que os atores sociais fazem de suas ferramentas – os sites das redes 

sociais. Assim as redes sociais analisadas na internet podem ser de dois tipos: as redes 

emergentes e as redes de filiação ou redes de associação. 

 As redes tipo emergente são aquelas expressas a partir das interações entre os atores 

sociais. São redes cujas conexões entre os nós emergem através de trocas sociais realizadas 

pela interação social e pela conversação mediada pelo computador. Essa forma é caracterizada 

pela construção do grupo através da interação, por exemplo, nos comentários de um weblog 

ou fotolog. “Esse tipo de interação proporcionaria a criação de laços sociais dialógicos que, 

no decorrer do tempo, poderiam gerar laços mais fortes” (Recuero, 2009). Portanto, a rede 

emergente é constantemente construída e reconstruída através de trocas sociais. 

 Essas redes geralmente são pequenas, pois a quantidade de comentários recíprocos 

depende do tempo disponível para a interação entre os atores sociais no computador, bem 

como seu comprometimento em criar e manter um perfil, weblog ou fotolog, etc, por onde 

essas interações possam acontecer. Essas redes são mantidas pelo interesse dos atores em 

fazer amigos e dividir suporte pessoal, confiança e reciprocidade. 

Portanto, o foco principal dessas redes é a construção de laços sociais e há uma 

limitação no número de atores com quem alguém pode interagir, há uma maior riqueza na 

quantidade e na qualidade das conexões estabelecidas entre os atores. 

 Por outro lado, as redes de filiação são constituídas por dois tipos de nós13: os atores e 

os grupos. São formadas por uma estrutura de grupo que não parte de laços sociais entre seus 

                                                 
13 Os “nós” representam os atores em uma rede social 
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membros, mas que permite que as pessoas interajam e que elas sejam construídas. São redes 

cujas conexões são forjadas através dos mecanismos de associação ou de filiação dos sites de 

redes sociais. São o caso, por exemplo, das listas de  “amigos” do Orkut, da lista de pessoas 

que alguém segue no Twitter. Essas listas não pressupõem a interação do tipo mútuo, mas são 

uma interação com efeito social. Uma vez adicionado um indivíduo, ele ali permanece 

independentemente da interação para manter o laço social. 

Essas redes tendem a ser muito grandes, justamente porque manter os laços ali 

estabelecidos não tem custo para os atores. Enquanto essas conexões não forem deletadas, ali 

permanecem independentemente de interação social e de investimento de capital social. 

Esse fato é facilmente percebido onde várias pessoas mantêm perfis do Orkut, 

Facebook, etc. com vários “amigos”, ou no Twitter com milhares de seguidores, ou ainda em 

Blogs com centenas de links de “amigos”. Muitas vezes essas pessoas aceitam outros como 

amigos somente para ganharem popularidade. Essas redes podem ser tão grandes porque as 

pessoas não têm custos para os atores, ao contrário das redes emergentes. Não é preciso 

interagir com o ator para manter a conexão. O próprio sistema mantém as conexões da rede. 

“As redes de filiação podem expressar identificação, podem expressar laços sociais, mas seu 

tamanho grande é típico das possibilidades que a mediação por computador proporciona para 

a manutenção dos laços sociais” (RECUERO, 2009). 

Assim podemos dizer que as diferenças básicas entre as redes emergentes e de filiação 

são o tamanho. As redes emergentes são menores, mais distribuídas e menos centralizadas. Já 

as redes de filiação tendem a ser maiores, menos distribuídas e mais centralizadas.  

Quanto a dinâmica, as redes de filiação são bastante estáveis e mudam raramente, ou 

seja, quanto mais difícil for deletar uma conexão, mais a rede ficará estável, tendem a crescer 

e agregar mais nós. As redes emergentes são bastante mutantes e tendem a apresentar 

dinâmicas de agregação e ruptura com frequência. 

Portanto as redes de filiação são mais perceptíveis nos sites de redes sociais e as redes 

emergentes, com uma topologia igualitária, demandam um esforço dos atores para a sua 

manutenção. 
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3.3 - Sites de redes sociais 

Os sites de redes sociais são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais 

na internet. Segundo Recuero (2009), os sites de redes sociais são definidos por Broyd & 

Ellison (2007) como aqueles sistemas que permitem: 

1. A construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; 

2. A interação através de comentários; 

3. A exposição pública da rede social de cada ator. 

Portanto, os sites de redes sociais seriam uma categoria de grupo de softwares sociais, 

com aplicação direta para a comunicação mediada por computador. Como comenta Recuero 

(2009): “A grande diferença entre redes sociais e outras formas de comunicação mediada pelo 

computador é o modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a 

manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line.” 

Boyd e Ellison (2007) apontam dois conceitos que delimitam a definição de sites de 

redes sociais: A apropriação. O sistema é utilizado para manter as redes sociais e lhe dar 

sentido. Refere-se ao uso das ferramentas pelos atores, que são expressas através de um 

determinado tipo de site de rede social. A estrutura. A principal característica da estrutura é a 

exposição pública da rede de atores, que permite separar mais nitidamente esse tipo de site e 

outras formas de comunicação mediada pelo computador.  

O duplo aspecto refere-se a sites de redes sociais em que a rede social se expressa 

pelos atores em sua “lista de amigos”, “conhecidos” ou “seguidores”. E há outras redes que 

realmente estão ativas, através das trocas conversacionais dos atores, aquelas em que a 

ferramenta auxilia a manter. Nesse caso, as conexões são associadas a um link, a uma adição 

ou a uma filiação preestabelecida pela estrutura do sistema. 

Assim, na categoria de sites de redes sociais estariam os fotologs, weblogs, 

microbloging e sistemas como Orkut e Facebook, que são mais associados nesta categoria. E 

embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que constituem as 

redes sociais, eles não são redes sociais por si só. São sistemas que auxiliam a apresentá-las, 

coordená-las, percebê-las e mesmo expressá-las. São os atores sociais, aqueles que utilizam os 

sites de redes sociais, que constituem essas redes. 

Com base nesta definição, de acordo com Recuero (2009) existem dois tipos de sites de 

redes sociais: 
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1. Sites de rede social propriamente dito - São aqueles sites que compreendem os 

sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos atores, mas somente a partir 

da publicação de um perfil que é possível interagir nesses sistemas. Eles são focados 

na publicidade dessas redes, pertencem a esta categoria os sites como Orkut, 

Facebook, Linkedln e outros. 

2. Sites de redes sociais apropriados - São aqueles sistemas que não eram, 

originalmente, voltados para mostrar redes sociais, mas são apropriados pelos atores 

com este fim. É o caso dos fotologs, com sua expressão máxima no serviço Fotolog, 

dos weblogs e de ferramentas de microbloging como o Twitter e o Tumblr. A forma 

de interagir nos mesmos se dá através de um espaço pessoal, que é então apropriado 

pelo indivíduo como um perfil. As redes sociais vão se criando através de links, 

comentários e outras formas passíveis de interação. 

3.4 - Redes sociais no Mundo 

 No início de 2011, no Egito, houve uma grande manifestação no país que derrubou 

Hosni Mubarak, ditador que estava no poder há mais de 30 anos. Segundo a imprensa 

mundial, a população egípcia conseguiu se organizar e convocar, através das redes sociais na 

internet, milhares de pessoas e grandes protestos foram promovidos naquele país levando a 

queda do ditador. Esses encontros eram marcados utilizando as redes sociais como o Orkut, 

Twitter, Facebook, etc.  

Durante o período em que os protestos eram realizados, o Governo ditador bloqueou a 

internet, com objetivo de pôr fim as manifestações. Nem assim impediu as manifestações que 

aconteceram em virtude do descontentamento da população com as mazelas administrativas 

do governo. O povo não suportava mais e reivindicavam mudanças e reformas democráticas. 

Em cadeia, os protestos se espalharam por todo o Oriente Médio levando os governos 

ditadores de Bahrein, Iêmen e Líbia a enfrentarem revolta popular, que pode pôr fim a esses 

regimes, como aconteceu no Egito. 

Mais recentemente, outro caso de protesto aconteceu em Londres. As manifestações, 

que iniciaram por conta do abuso de poder da polícia britânica, e proliferaram-se por todo país 

e, segundo o ministro James Cameron, os principais meios de comunicação dos “desordeiros” 

eram as redes sociais da internet, nas quais eram agendadas as manifestações. 
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Na época, o governo britânico tentou bloquear as redes sociais e afirmou: “Estamos 

trabalhando com a polícia, os serviços de inteligência e a indústria, para ver se seria correto 

interromper a comunicação das pessoas via websites e serviços quando soubermos que eles 

estão conspirando para a violência, desordem e criminalidade”, disse Cameron ao Parlamento, 

durante uma sessão de emergência marcada por causa dos distúrbios no país.14 

Os bloqueios propostos pelo governo Inglês seriam Blackberry Messenger, Twitter e 

Facebook. “Quando as pessoas utilizam mídias sociais para a violência, temos que barrá-las”, 

disse James Cameron. 

Esse tipo de decisão tem trazido muita discussão e protestos nas redes sociais, pois 

essas redes, com milhões de usuários em todo mundo, não admitem qualquer tipo de 

bloqueio, principalmente, por um país que se diz democrático como a Inglaterra. O perigo 

dessa moda pegar, existe principalmente nos países antidemocráticos, que ainda utilizam a 

força para impor suas políticas ditatoriais. O fato é que não se pode admitir tal tipo de censura 

nessas redes que vêm se construindo há anos, muito antes das redes sociais atuais. 

Segundo Aguiar (2007) as experiências pioneiras de redes sociais online baseadas na 

cooperação, no intercâmbio de experiências e no compartilhamento de recursos foram as 

comunidades de interesse temático formadas a partir das interações nos BBSes – Bulletin 

Board Systems15 e newsgroups da Usenet16. Ambas propiciavam a interação enre pessoas, 

aproximadas por interesses e necessidades afins. A lógica da generosidade e da “cultura” da 

dádiva fortalecia os vínculos entre os participantes mais ativos, que passavam a interagir 

também offline, em encontros presenciais periódicos (os chamados Get Togethers).  

Já os sites de relacionamentos autodenominados “redes sociais” (Aguiar, 2007) fazem, 

de certa forma, o percurso inverso: criam uma plataforma informatizada inicialmente para 

encontro virtual de pessoas que se conhecem na vida real e passam a interagir 

                                                 
14 http://blogs.estadao.com.br 

15 O BBS foi um sistema de comunicação via computador muito utilizado entre os anos 70 e 90, através do qual 
pessoas trocavam mensagens, programas e textos informativos mediante uma conexão discada gerenciada por 
um programa específico. Muitos BBSes funcionaram gratuitamente durante longo tempo graças ao trabalho 
voluntário de SysOps (operadores de sistema), que exerciam papel semelhante ao dos moderadores de grupos de 
discussão. 
16 A Usenet (rede de usuários) foi concebida em 1979, na Duke University (EUA), como uma rede de 
computadores que compartilha mensagens e artigos postados em newsgroups (antecessores dos grupos de 
discussão), armazenados em diferentes instituições espalhadas pelo mundo e organizados tematicamente, de 
forma hierárquica. O modelo de comunicação é o de um para todos, dentro de cada grupo. 
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preferencialmente ou exclusivamente online. O ambiente é criado e desenvolvido por 

motivações comerciais, a partir de “tendências” de comportamento social e subculturas 

identificadas por pesquisas de mercado, ou seja, tendo como foco o indivíduo atomizado na 

condição de consumidor (atual ou potencial) e não de cidadão ou de commons (quem 

compartilha). 

Para o Guia de Redes Sociais17, publicado em 2008, a primeira rede social, 

propriamente dita, surgiu em 1997 através do site Sixdegrees, em que seus utilizadores 

podiam criar perfis, listas de amigos e, a partir de 1998, percorrer as listas de amigos dos 

amigos.  

De 1997 a 2001, muitos foram os sites que surgiram, como o AsianAvenue, o 

BlackPlanet, ou o MiGente, permitindo aos seus utilizadores criarem perfis pessoais e 

visitarem os perfis dos contactos dos seus amigos. Esses sites estavam, em sua maioria, 

relacionados com encontros amorosos, fato que os distinguiu da nova geração de sites sociais, 

iniciada em 2001, com o Ryze.com, orientado para que os seus utilizadores criassem uma lista 

de contactos de negócios. 

O Ryze ainda hoje se mantém online e com a mesma filosofia: ajudar pessoas a 

valorizarem o seu negócio, a sua carreira; a procurarem um emprego ou, simplesmente; a 

efetuarem vendas de produtos. 

Uma nova geração desses sites emergiu a partir de 2002, com o lançamento do 

Friendster, baseado no modelo de “Círculo de Amigos” (desenvolvido pelo cientista da 

computação britânico Jonathan Bishop), no qual os usuários constroem um perfil público (ou 

semipúblico) a partir de dados estruturados em um formulário e o associam aos perfis de 

amigos, amigos de amigos e conhecidos com os quais possuem algum tipo de proximidade e 

de identidade na vida real, mediante uma rede de hiperlinks que conectam às páginas 

individuais.  

O Friendster, segundo Aguiar (2007), alcançou uma inesperada audiência de massa 

(3,3 milhões de usuários), em menos de um ano, inicialmente apenas com propaganda 

espontânea de boca-em-boca entre técnicos do Vale do Silício, na região de São Francisco, e 

tribos urbanas de Nova York, sobretudo gays masculinos, a maioria entre 20 e 30 anos 

                                                 
17 http://www.wb-internet.pt/guiasinternet/whitepapers/09AbrilMaio2008.pdf 
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(BOYD, 2007a). Mas os servidores da rede computacional não aguentaram a demanda, o que 

abriu espaço para novos serviços do gênero, lançados entre 2003 e 2008, como MySpace, 

Facebook, Orkut, Twitter, etc. 

Em 2003, na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos, quando o site 

MySpace ficou disponível online, poucos foram os que o notaram no início. Com o colapso 

do Friendster, fez com que muitos dos seus visitantes convidassem os seus amigos a 

registrarem-se no MySpace. Entre essa fatia de novos utilizadores, estavam muitas bandas de 

rock alternativo. O Myspace, hoje, é conhecido por ser um local por excelência para a 

divulgação de música, começava, quase por acaso, a descobrir a sua grande vocação. 

Essa nova geração de redes sociais na internet, surgidas na primeira década do Século 

XXI, espalhou-se pelo mundo de uma forma tão veloz, que muitos especialistas e 

pesquisadores, ficam até certo ponto, receosos de fazer qualquer prognóstico quanto ao futuro 

dessas redes.  

 Em curto espaço de tempo, as redes sociais na internet ganharam um grande público 

no mundo inteiro. O IBOP-Nielsem são empresas que realizam pesquisas sobre as redes 

sociais, mostram, através do gráfico seguinte, que a inovação e o crescimento das redes 

sociais, como Orkut, Youtube, Facebook e Twitter, aconteceram em curtíssimo tempo, 

comparado com outras mídias. Com a sua popularidade, a disseminação de informações 

acontece em questão de minutos. Motivo pelo qual rebeliões, como as citadas acima, são 

fáceis de serem organizadas e mobilizadas em curto espaço de tempo. 

 
Gráfico 1: Inovação das redes sociais 
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 Segundo pesquisa realizada pela Nielsen, em abril de 2010, os brasileiros lideravam o 

uso de redes sociais em todo o mundo. Dos usuários ativos no País, 86% acessaram as redes 

sociais.  Logo após, no ranking da pesquisa, estão a Itália, com 78%; a Espanha, com 77%; o 

Japão, com 75% e os Estados Unidos, com 74%. Nota-se que, em todos os casos, os 

internautas buscaram as redes sociais com bastante frequência.  

Tabela 2: Redes sociais: Alcance e uso em 2010 

Alcance e uso por País / abr 2010 
Rede Social / Blog Sites 

PAÍSES % alcance 
de usuários ativos 

Tempo por Pessoa 
(hh:mm:ss) 

Brazil 86% 5:03:37 

Italy 78% 6:28:41 

Spain 77% 5:11:44 

Japan 75% 2:50:50 

United States 74% 6:35:02 

United Kingdom 74% 5:52:38 

France 73% 4:10:27 

Australia 72% 7:19:13 

Germany 63% 4:13:05 

Switzerland 59% 3:43:58 

Fonte: Nielsen 

 

Em março de 2011, a Rian.ru18 publicou o infográfico que mostra um panorama das 

redes sociais no mundo em que o Facebook é líder mundialmente,  entretanto em segundo 

lugar aparece OZone, praticamente acessado somente na China e em terceira posição aparece 

VKontakt muito acessado da Rússia. O Orkut que tem a preferência do brasileiro está em 

quinta posição deste ranking. 

                                                 
18 http://en.rian.ru/infographics/20110228/162792394.html 
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Gráfico 2: Mapa das redes sociais no mundo 2011 

Fonte:www.rian.ru 

 

As redes sociais na internet têm sido utilizadas nas mais diversificadas áreas do 

conhecimento humano e estão presentes na vida do ser humano de forma individualizada ou 

através de grandes corporações, governo, etc. Estão causando inquietação na sociedade, pois 

muitas vezes são utilizadas incorretamente como em casos de bulling e de pedofilia. 

Santaella (2010), referindo-se a rede social Twitter, comenta sobre as possibilidades 

de uso dessa ferramenta por vários profissionais: 

Comunidades acadêmicas, artísticas e/ou profissionais são por excelência os nichos 
onde surgem demonstrações de inteligência coletiva e disign colaborativo nessa 
plataforma. As dinâmicas interativas dentro de comunidade específicas vão 
desenvolvendo estratégias múltiplas de entrelaçamento social a partir das mesclas 
entre as necessidades específicas a um determinado tipo de conteúdo e as diversas 
funcionalidades e aplicativos. (SANTAELLA, 2010). 

 Pesquisas em todo mundo começam a surgir de forma mais frequente sobre as redes 

sociais na internet, entretanto, alerta Aguiar (2007),  

Por sua complexidade e abrangência, com vínculos que não se delimitam às 
fronteiras geográficas e culturais (etnias, religião, idioma, gênero etc), essas novas 
formas relacionais e suas diferentes possibilidades de apropriação das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) representam um desafio teórico e metodológico 
para as tradicionais técnicas de Análise das Redes Sociais. (AGUIAR, 2007). 



 

3.5 - Redes Sociais no 

No Brasil, as redes sociais 

de 2004 com o surgimento do 

no Brasil foi tanto, que em 2005 ganhou uma versão em português.

É inegável afirmar que a

fenômeno Orkut, que apareceu pela primeira vez

Nielsen, metade da população

Orkut com os brasileiros mostrava a sua força. 

Orkut, oito tinham origem no País.

Em novembro de 2010

a 43,6 milhões, 18,8% a mais em relação a 2009

lideravam a lista de preferência dos internautas ocupando 40% do tempo de navegação. 

Uma pesquisa realizada em novembro de 2010, pela 

objetivo analisar o uso das redes sociais no Brasil entre os profissionais 

Informação (TI), de empresas brasileiras, usuárias e fornecedora

as redes sociais mais utilizadas por

Twitter.  

ociais no Brasil;  

No Brasil, as redes sociais na internet começaram a despertar maior 

surgimento do Orkut, da Google. Inicialmente o site era em inglês, o suces

no Brasil foi tanto, que em 2005 ganhou uma versão em português.  

firmar que a popularidade das redes sociais no Brasil iniciou com o 

apareceu pela primeira vez  em 2004, e até setembro de 2005

metade da população brasileira visitou essa rede. Em agosto de 2010

Orkut com os brasileiros mostrava a sua força. De cada dez visualizações de páginas do 

origem no País. 

de 2010, o número de brasileiros que acessara

, 18,8% a mais em relação a 2009. No topo estavam o 

a lista de preferência dos internautas ocupando 40% do tempo de navegação. 

pesquisa realizada em novembro de 2010, pela Impacta Tecnologia

objetivo analisar o uso das redes sociais no Brasil entre os profissionais 

de empresas brasileiras, usuárias e fornecedoras. Essa pesquisa

mais utilizadas por esses profissionais são: Orkut, Linkedln, Facebook e 

Gráfico 3: Utilização das redes sociais por profissionais de TI em 2010

Fonte: http://www.mbi.com.br
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Essa pesquisa mostrou que 

rkut, Linkedln, Facebook e 

 
: Utilização das redes sociais por profissionais de TI em 2010 

Fonte: http://www.mbi.com.br 
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Entretanto, esse profissionais passam maior tempo na rede social LinkedIn com 

23,4%, seguida pelo Orkut com 20,2% , Facebook com 19,4% e Twitter com 17,1%.  

A rede social Linkedln19 é uma rede de negócios fundada em Dezembro de 2002 e 

lançada em 5 de Maio de 2003. É comparável a redes de relacionamentos e é principalmente 

utilizada por profissionais. Em Novembro de 2007, havia mais de 16 milhões de usuários 

registrados, abrangendo 150 indústrias e mais de 400 regiões econômicas. O Objetivo 

principal do site é permitir que usuários registrados possam manter uma lista detalhada de 

contatos de pessoas que conhecem e em quem confiem em empresas. As pessoas nessa lista 

são chamadas de conexões. Os usuários podem convidar qualquer um, seja usuário Linkedln 

ou não, para tornar-se uma conexão. 

Segundo a revista Istoé Dinheiro, Edição 726, de 2 de setembro de 2011, o Facebook 

apresentava, há dois anos, pouco mais de quatro milhões de visitantes no Brasil, de acordo 

com o Ibope Nielsen Online, que produz o ranking de audiência da web brasileira utilizado 

como referência no mercado digital. Já o Orkut reinava folgadamente, em 2009, com mais de 

27 milhões de usuários. Dois anos depois, porém, o que parecia uma realidade distante 

aconteceu.  

“O Facebook está desbancando o Orkut e está se tornando a maior rede social do 

País.”, afirma a Istoé. Só para dar uma idéia, os dados referentes a julho de 2011 registram 

que o Facebook teve 28,8 milhões de visitantes únicos, ante 29 milhões do Orkut, uma 

diferença bem pequena em relação à pesquisa anterior. O tempo de permanência dos 

internautas no Facebook já supera o do Orkut. Veja o gráfico.   

                                                 
19 http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 
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Gráfico 4: Evolução do Orkut e Facebook no Brasil 2011 

Fonte: IBOP/Nielsen 

 

Atualmente o Facebook possui 750 milhões de usuários, cerca de 1/3 da população 

online do planeta – o Facebook transformou-se na maior rede social do mundo.  

O único país ainda dominado pelo Orkut é o Brasil, com mais de 50% de todos seus 

usuários. O segundo país mais presente da rede, a Índia, que já foi outra grande área de 

dominação, apesar de ainda possuir mais de 20% de todos os usuários do Orkut, há 

atualmente mais usuários de Facebook no país, que coloca-a entre os dez países que mais 

acessam o Facebook. 

O avanço do Facebook no Brasil é um fato inegável e muitas pessoas estão migrando 

para o Facebook, por modismos, porque seus amigos migraram também, enfim, são vários 

motivos que fazem com que o Orkut perca seu público, entretanto o Orkut ainda se mantém, 

não sabemos até quando. 

“O apego do brasileiro ao Orkut parece se dar por uma questão de fidelidade. Apesar 
de defasado em relação a seus concorrentes, o Orkut foi responsável pela inserção de 
muito brasileiros no mundo online, tornando-se referência no que se refere a 
interação digital. O internauta brasileiro deu ao Orkut a sua cara e tornou-se líder 
nessa rede, fazendo até mesmo com que o Google transferisse a administração da 
rede para seu escritório em São Paulo.” (www.web2engagebrasil.com, 2010) 

Por outro lado, enquanto o Orkut não se atualizava, o Facebook se fortaleceu e o 

Twitter foi criado, atraindo a atenção dos internautas para novas possibilidades e ferramentas 

no universo das redes sociais. Quando as mudanças finalmente chegaram ao Orkut – apenas 

em outubro de 2009 – vieram todas de uma única vez, gerando certo estranhamento por parte 

dos usuários, sendo que muitas das “novidades” eram na verdade releituras de ferramentas de 

outras redes sociais. 
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Nos primeiros anos de sucesso do Orkut no Brasil, as comunidades fizeram muito 

sucesso, mas hoje funcionam mais como tags de interesse do que grupos de discussão. As 

comunidades do Orkut já passaram por uma reformulação, permitindo maior personalização 

das páginas. Nesta nova etapa, o objetivo parece ser organizar este universo, permitindo um 

melhor uso das estruturas, especialmente para as empresas. 

Para se ter uma idéia, no perfil do Orkut criado para este trabalho, nos inscrevemos em 

várias comunidades relacionadas ao IFPA – Campus Castanhal. Algumas delas ainda como 

nomes se referindo a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, como por exemplo: “EAFC - 

Castanhal-PA”. Comunidade fundada em 7 de junho de 2005, atualmente com 805 membros. 

Nesta comunidade criei um item para o Fórum intitulado “Mestrado” e fiz a seguinte 

pergunta: “Quem nesta comunidade estudou na EAFC- PA no período de 1996 a 2000 que 

pode responder uma entrevista para meu mestrado?” Postado em 27 de agosto de 2001. 

Também postamos em novembro de 2010 o seguinte item: “Pesquisa da História e Memória 

da IFPA-EAFC - Pará”. Em nenhum dos posts recebemos manifestação. O item do fórum 

mais comentado foi “Qual o apelido q vcs lembram até hoje !?!??!”, com 46 manifestações.  

  
Figura 3: Comunidade EAFC - Castanhal Figura 4: Os posts não receberam respostas 

Fonte: Orkut.com 

Na comunidade “Ex-alunos E.A.F. Castanhal”, com 475 membros, também postei um 

uma questão no fórum “Mestrado sobre Redes Sociais na Internet. Quem estudou na EAFC - 

PA no período de 1996 a 2007 e poderia me ajudar, respondendo uma entrevista sobre Redes 

Sociais na internet?” Novamente insucesso, nenhuma manifestação 
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Figura 5: Comunidade Ex-Alunos EAFC - Castanhal Figura 6: O post não recebeu respostas 

Fonte: Orkut.com 

Segundo Schelp (2009), a revitalização das comunidades do Orkut parece ser uma 

tentativa de fazer frente à popularidade das fan pages
20 do Facebook, grande sucesso no 

mundo dos negócios. Resta saber agora se esse processo de renovação do Orkut será bem 

sucedido, ou se estamos apenas assistindo a mais uma estratégia de sobrevivência em vão. 

Enquanto isso, vale esperar pelas mudanças de funcionalidade das comunidades, que devem 

estar disponíveis em breve.  

Os brasileiros já dominam o Orkut e, agora, avançam sobre o Twitter e o Facebook. 

Em nenhum outro país existe um entusiasmo tão grande pelas amizades virtuais. Ao contrário 

do e-mail, sites como Orkut, Facebook e Twitter, por sua instantaneidade, criaram esse novo 

tipo de ansiedade: a de ficar sempre plugado para evitar a impressão de que se está perdendo 

algo.  

As amizades na internet não são sequer mais numerosas do que na vida real, afirma 

Shelp (2009). De nada adianta ter 500 ou 1 000 contatos no Orkut. “É impossível dar conta de 

todos eles, porque o limite das relações humanas é estabelecido pela biologia. O número 

máximo de pessoas com quem cada um de nós consegue manter uma relação social estável é, 

em média, de 150, segundo o antropólogo inglês Robin Dunbar, um dos mais conceituados 

estudiosos da psicologia evolutiva”, justifica Schelp (2009) 

Dunbar, segundo Schelp (2009), observou que o tamanho médio dos conjuntos de 

diferentes espécies de primata depende do tamanho do seu cérebro. Extrapolando a lógica 

para o Homo sapiens, o pesquisador chegou ao seu número mágico, confirmado pela análise 

de diversos grupos humanos ao longo da história. Sua teoria é que, desde o paleolítico, nossos 

ancestrais foram desenvolvendo a linguagem ao mesmo tempo em que ampliavam o seu 

                                                 
20 Facebook. As páginas de fãs (fan pages) existem para que as organizações, empresas, celebridades e bandas 
transmitam muitas informações ao seus seguidores ou ao público que escolher se conectar a elas. 



60 

 

círculo social, ou seja, aqueles indivíduos com quem se acasalavam, faziam alianças, 

fofocavam, cooperavam e, eventualmente, brigavam. Amigos, numa versão mais rudimentar. 

Há cerca de 10 000 anos, chegou-se ao limite calculado por Dunbar, estabelecido pela 

impossibilidade de o ser humano aumentar a sua capacidade cognitiva, o que inclui as 

habilidades de comunicação. 

Dunbar começou a estudar o assunto na década de 90 e, agora, o seu cálculo está 

sendo confirmado nos sites de relacionamentos. Em média, o número de contatos nos perfis 

do Facebook e de seguidores no Twitter é de 120 pessoas. No Orkut, cada brasileiro tem cerca 

de 100 amigos. Mesmo quem foge do padrão e consegue amealhar alguns milhares de 

companheiros virtuais não conhece, de fato, muito mais do que uma centena.  

Valendo-se de uma metodologia diferente, um grupo de antropólogos americanos, 

entre os quais Russell Bernard, da Universidade da Flórida, concluiu que, nos Estados 

Unidos, os laços de amizade de uma pessoa podem chegar a 290. Cento e cinquenta ou 290 

pessoas: não importa qual seja a cifra, ainda está muito longe do número de amigos que os 

mais ativos apregoam ter na rede eletrônica. "A internet é muito boa para administrar 

amizades já existentes, garantindo sua continuidade mesmo a grandes distâncias, mas é ruim 

para criar do zero relações de qualidade", comenta Dunbar. 

Existem diferentes níveis de amizade, é lógico. As mais distantes são mais abundantes. 

É o que se chama, em sociologia, de "laços fracos"21. Relações sociais estáveis como as 

estudadas por Dunbar e Bernard são chamadas, por sua vez, de "laços fortes". Dentro dessa 

categoria há um núcleo reduzido de confidentes, que não costumam passar de cinco. Esses são 

os amigos do peito, com quem podemos contar sempre, mesmo nos piores momentos. As 

mulheres costumam ter um núcleo de confidentes maior que o dos homens. A característica se 

repete na internet. No Facebook, por exemplo, um homem com 120 contatos na lista responde 

com frequência aos comentários de sete amigos, em média. Entre as mulheres, esse número 

sobe para dez.  

Um exemplo conhecido dos adeptos do Orkut no Brasil são os ex-colegas de escola 

que, depois de anos sem se comunicar e mesmo sem ter nenhuma afinidade pessoal, passam a 
                                                 
21 Professor Mark Granovetter é um sociólogo americano da Universidade de Stanford que criou as teorias da 
sociologia moderna desde 1970. Ele é mais conhecido por seu trabalho em teoria de redes sociais e na sociologia 
econômica, em particular a sua teoria sobre a disseminação de informações em redes sociais conhecidas como 
"A força dos laços fracos" (1973) 



61 

 

engordar a lista de amigos virtuais uns dos outros. Quando conveniente, o contato é retomado 

para resolver questões práticas. 

Conforme os alunos que incluímos no perfil do Orkut ou mesmo durante as aulas no 

Campus Castanhal observavam que a maioria dos “amigos” que os alunos incluíam em sua 

lista eram os colegas de sala ou amigos da escola. No caso dos ex-alunos, seus contatos quase 

sempre são ex-colegas de escola. 

Sobre esse assunto, Pedreliano Filho em entrevista, comentou: No “Face e Orkut!! 

Acho que uns 100, não sei!.” Referindo-se a pergunta sobre quantos amigos ele tinha nas 

redes sociais. Com referência a seus laços de amizade, ele comentou: “Orkut - Laço forte com 

colegas da escola; facebook - Laço forte com colegas de trabalho!!! Especificar cada caso é 

complexo!!! 

Com referência a teoria de laços fortes e laços fracos de amizades, resolvemos 

entrevistar os alunos que fazem parte do perfil do Orkut, os quais também têm contas no 

Facebook e Twitter. 

Em entrevista com os ex-alunos do Campus Castanhal no mês de setembro de 2011, os 

que se propuseram a respondê-la através do Orkut, fizemos a seguinte pergunta: “Que redes 

sociais você tem um perfil e qual a quantidade de amigos que você tem atualmente em cada 

uma?” 

Virginia Menezes respondeu: Orkut 175 amigos; Facebook 85 amigos e Twitter 9 

(esse eu só comecei a usar de fato há poucos dias). 

A outra pergunta que fizemos foi: “Da relação de amigos nas redes sociais você 

poderia especificar com quem seu laço de amizade é forte ou fraco? 

Virginia Menezes respondeu que considera como laço forte “mais ou menos 20 

pessoa e que o restante é laço fraco”, isto no Orkut. No Facebook respondeu: “Considero laço 

forte 25, os demais laços fracos”. No Twitter, onde criou sua conta recentemente, e mantém 9 

amigos em sua lista, não respondeu sobre quem mantém contato mais fortemente. 

Quando perguntada “Dentre os amigos que você considerou laços fortes, com quantos 

você mantém contato constantemente?, aí esses amigos já diminuíram, ou seja, “No Orkut, 

uns 18... e no Facebook...uns 23”. 
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Esses laços fracos são muito úteis, por exemplo, para descobrir oportunidades de 

trabalho. Amigos próximos são menos eficientes em tal quesito porque, em geral, circulam no 

mesmo meio e têm acesso às mesmas informações. “Uma das redes sociais com o maior 

crescimento de adeptos no mundo é justamente o Linkedln, especializado em estabelecer 

vínculos profissionais.”, afirma Schelp (2009). 

3.6 - As redes sociais no IFPA - Campus Castanhal 

Até 2006 o Campus Castanhal tinha um link de internet muito baixo para as 

necessidades do Campus, portanto a conexão era lenta e poucas pessoas utilizavam, pois era 

restrita à alguns prédios, como vimos anteriormente. A parir de 2006, com a conexão da 

Internet através da RNP e a criação do Backbone da rede do Campus, o panorama mudou.  

No sentido de traçar um perfil de utilização das redes sociais na internet pela 

comunidade do IFPA – Campus Castanhal, realizamos entrevistas com vários professores, 

técnicos administrativos, ex-alunos como também fizemos uma pesquisa com os alunos e 

servidores do Campus. 

Na entrevista com o Jorge Valente perguntamos qual a Rede Social mais acessada pela 

comunidade estudantil no Campus Castanhal a partir do momento que ele foi admitido no 

IFPA em 2004, ele respondeu: “No início, em 2006 por não termos uma conexão de boa 

qualidade, a comunidade pouco utilizavam as redes sociais, eram mais utilizados os ambientes 

de conversação, porém com pouco uso. Após a implantação do link da POP-RNP-UFPA e 

com a aquisição de novos equipamentos é que começou a serem utilizados os ambientes de 

conversação (MSN) e o acesso aos serviços disponibilizados pelo Google tais como: Gmail e 

Orkut. O Orkut foi o que mais despertou interesses tanto aos alunos como nos servidores do 

campus. Atualmente o Facebook vem ganhando espaço.”  

Geovane Lamarão também comentou sobre este assunto: “A rede social mais acessada 

era o Orkut e o MSN da Microsoft. Como a Rede Nacional de Pesquisa RNP era aberta, sem 

restrições a comunidade estudantil explorava muito o Orkut e o MSN. Outro muito utilizado 

pelos alunos era o Youtube para downloads de vídeo.”  

Edivaldo Moura que é servidor do Campus Castanhal desde 2004, também comentou 

sobre as redes sociais mais acessadas em sua opinião: “Sem sombra de dúvidas o Orkut. Mas, 

não foi só aqui. Foi uma febre nacional. Hoje ele está perdendo peso. Acho que cresceu até 
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onde pôde. Depois estagnou e deu lugar a outras redes, especialmente o Facebook. Mas, o 

Orkut teve pelo menos umas três comunidades criadas, e todas por estudantes.” 

Em fevereiro de 2010, os acessos aos sítios da internet passaram a ser gerenciados pela 

equipe de redes da Diretoria de Tecnologia Informação e Comunicação do IFPA – DTIC, que 

através de um firewall, segundo Valente, “o acesso ao Orkut foi bloqueado e continua até hoje 

(setembro de 2011), somente alguns sítios que disponibilizam ferramentas de conversação são 

liberados.” 

Sobre o motivo do Bloqueio das redes sociais pelo IFPA, Valente explicou: “A DTIC 

bloqueia somente o Orkut devido a uma determinação da equipe de segurança do governo 

federal que em diversos momentos informou que o bloqueio é somente do Orkut, que durante 

sua solicitação de inscrição possui uma cláusula que define que tudo que for criado ou 

desenvolvido no ambiente será de propriedade de seus mantenedores.” 

No Termo de Serviços da Google22, Item 11, primeiro tópico,  1. Licença de conteúdo 

do usuário, diz o seguinte: “11.1 O usuário retém direitos autorais e quaisquer outros direitos 

que já tiver posse em relação ao Conteúdo que enviar, publicar ou exibir nos Serviços ou 

através deles. Ao enviar, publicar ou exibir conteúdo, o usuário concede ao Google uma 

licença irrevogável, perpétua, mundial, isenta de royalties e não exclusiva de reproduzir, 

adaptar, modificar, traduzir, publicar, distribuir publicamente, exibir publicamente e distribuir 

qualquer Conteúdo que o usuário enviar, publicar ou exibir nos Serviços ou através deles. 

Essa licença tem como único objetivo permitir ao Google apresentar, distribuir e promover os 

Serviços e pode ser revogada para certos Serviços, conforme definido nos Termos Adicionais 

desses Serviços; 11.2 O usuário concorda que essa licença inclui o direito do Google de 

disponibilizar esse Conteúdo a outras empresas, organizações ou indivíduos com quem o 

Google tenha relações para o fornecimento de serviços licenciados e para o uso desse 

Conteúdo relacionado ao fornecimento desses serviços.” 

Entretanto no Facebook, em sua Declaração de Direitos e Responsabilidades23, Ítem 2. 

Compartilhar Conteúdo e Informações, diz o seguinte: “Você é proprietário de todo o 

conteúdo e informações que publica no Facebook, e você pode controlar como eles serão 

                                                 
22 Termo de Serviços da Goole. http://www.google.com/accounts/TOS?hl=pt-BR 

23 Declaração de direitos e responsabilidades. http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf 
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compartilhados por meio das suas configurações de privacidade e aplicativos. Além disso: 1. 

Para o conteúdo coberto pelas leis de direitos de propriedade intelectual, como fotos e vídeo 

(conteúdo IP), você nos concede especificamente a seguinte permissão, sujeita às 

configurações de privacidade e aplicativos: você nos concede uma licença mundial não 

exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties, para usar qualquer conteúdo IP 

publicado por você ou associado ao Facebook (Licença IP).” 

 Portanto, as duas redes sociais tratam da cessão de direitos dos conteúdos postados nos 

sites, um mais o outro menos. Daí o questionamento porque bloquear um e o outro não? 

Verifica-se que existe uma contradição nessa postura, pois se as redes sociais são 

bloqueadas para os servidores e alunos do IFPA, por que o IFPA tem contas oficiais no Orkut, 

Facebook e Twitter? Como esses servidores e alunos poderão conhecer as novidades que 

rolam nessas redes? 

Sobre o bloqueio conversamos com Edivaldo Moura que é pedagogo, servidor do 

Instituto desde abril de 2004 e é quem criou e mantém o perfil oficial do Orkut do Campus 

Castanhal, inclusive existe um link no site da Instituição, entretanto a comunidade é privada 

de acessá-lo pela rede do Instituto.  

A esse respeito Edivaldo comentou: “Bloqueou e continua bloqueando. Na maior parte 

das vezes que tento acessar o Orkut daqui, não consigo. Sou contra a censura. Acho que 

devemos educar para a utilização dessas ferramentas, o educando precisa saber que é um 

instrumento que pode ser utilizado para diversos fins, desde a prática de crimes contra a honra 

das pessoas, pedofilia, calúnias, circulação de informações incorretas, etc; mas que também é 

utilizada para socialização de materiais didáticos, trabalhos de pesquisa, estabelecimento de 

boas redes sociais, ativismo político, pesquisa, compartilhamento de recursos textuais e 

audiovisuais, etc. Quem faz a ferramenta ser usada para finalidades úteis e corretas somos 

nós. Uma vez discuti com o professor que disse que liberar as redes sociais atrapalharia as 

aulas e as pesquisas, porque os estudantes, nas aulas de informática, iam ficar olhando o 

Orkut no momento das aulas, e na biblioteca, iriam tomar a vez de quem quer fazer pesquisa. 

Penso que a resolução para esses problemas está na formulação de acordos coletivos. As redes 

sociais podem ser acessadas durante as aulas? Com que finalidade? Se não podem, em que 

momento os estudantes podem acessar? E na biblioteca, será permitido ou o uso dos 

computadores deverá ser exclusivo para pesquisas? E aí acompanhar o cumprimento desses 

acordos com os estudantes. Isso é educar. Bloquear não é educar. Isso é censura. Os jovens 
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precisam compreender qual o sentido das regras. Que sentido tem um bloqueio que impede o 

acesso a redes sociais que o próprio Governo usa para se comunicar com a juventude? Que 

sentido tem um bloqueio para estudantes que mantém contato com muitos de seus amigos e 

familiares que mora longe através das redes sociais, um recurso de comunicação muito mais 

barato? É a mesma coisa se compararmos com a educação de nosso filhos, em nossas casas. 

Eles tem pesquisa para fazer, trabalhos de aula a produzir. Mas, ali estão a internet e a 

televisão. O que fazer? Censurar o uso da Tv e da internet porque nossos filhos tem que fazer 

o dever de casa? Ou sentar com eles, dialogar sobre a importância de dar prioridade a esses 

trabalhos e estipular junto horários que eles podem acessar a internet e assistir Tv? “Esse é o 

papel do educador.” 

Em entrevista com a pesquisadora baiana, Camila Lima Santana, concedida ao Site “A 

Tarde Educação”24, a respeito de bloqueio aos sites das redes sociais na internet, ela 

comentou: “Há um descompasso entre a sociedade em rede digital, como muitos autores 

pontuam, a exemplo de Castells, e a escola, que trabalha ainda na lógica analógica. A escola 

normalmente demora a incorporar, respeitar ou considerar aquilo que é da vivência em 

sociedade. Com boa parte das tecnologias, sobretudo as digitais, foi assim. No caso dos 

espaços na internet, a situação ainda toma outro contorno, pois a escola na maioria das vezes 

apóia o uso do computador e, em menor escala, da internet, mas limita suas possibilidades de 

uso, estabelecendo aquilo que é benéfico ou não. No entanto, é importante considerar que é a 

forma como o sujeito se apropria dos espaços que irá estabelecer sua funcionalidade. A maior 

parte das instituições de ensino, inclusive do nível superior, bloqueiam os sites de redes 

sociais, sejam eles Orkut, alguns Blogs, Twitter, etc. O argumento que se ouve é de que o uso 

destes espaços ‘dispersa’, foge do foco da educação. Deste modo, podemos refletir que o que 

precisa ser repensado são as funções, princípios e usabilidades da escola. Costumo dizer que 

muitos dos jovens e adolescentes buscam nos espaços da internet aquilo que a escola não 

prioriza, ou coloca como menos importante e que, na verdade, é fundamental para a 

construção social do sujeito: as possibilidades de interação, informação atualizada, prazer, 

simulação e sociabilidade.” 

Os ex-alunos do Campus Castanhal, Pedreliano Neto e Virginia Menezes, falam sobre 

o bloqueio de acesso às redes sociais feitas por algumas instituições aos seus servidores: 

                                                 
24 http://www.atardeeducacao.com.br/?p=2015 
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Virginia Menezes: Acho correto, as pessoas (inclusive eu) passam muito tempo 

navegando nas redes sociais, e, se ela não é uma ferramenta do seu trabalho ou da sua 

atividade, com certeza pode comprometer o desenvolvimento das suas atividades. 

 

Pedreliano Neto: Acho que é parte de uma teia de conceitos já afixados nas 

instituições!! Acho válida e apoio o bloqueio, ademais o meu contém mais informações 

desnecessárias ao trabalho, do que úteis, sem falar na perda de produtividade.  

 Como vimos as opiniões divergem quanto ao bloqueio das redes sociais pelas 

instituições. Uns são a favor outros contra. O fato é que no período em que esses sites não 

eram bloqueados no Campus Castanhal, muitos servidores e alunos criaram seus perfis, suas 

contas, construíram as suas listas de “amigos”, participavam de comunidades e postavam 

muitas informações nessas redes referente ao Campus Castanhal.  

Consideramos que as redes sociais na internet é uma forma de motivação para os 

alunos participarem de práticas pedagógicas nos laboratórios de informática, onde eles têm 

acesso à internet. Assim, procuramos estudar as redes sociais na internet no Campus 

Castanhal, no sentido de investigá-las como práticas educativas, para isso buscamos 

identificar perfis das redes sociais na internet que mais se aproximavam dos os objetivos deste 

trabalho, para isso, criamos contas em redes sociais, realizamos entrevistas presenciais e 

através da internet, utilizando a rede social Orkut e e-mail, interagimos com as pessoas que 

tinham aderido o perfil do Orkut e as convidamos para fazer parte da pesquisa com muitos 

diálogos através da rede, enfim, são esses aspectos que a seguir estaremos discutido. 

Fazendo uma breve pesquisa na Internet, verificamos que existem muitas 

“comunidades” e perfis no Orkut que dizem respeito ao IFPA – Campus Castanhal e a antiga 

Escola Agrotécnica Federal de Castanhal. Existem também Blogs direcionados às atividades 

sociais e culturais desenvolvidas no Campus. Nesses espaços os atores postam fotografias, 

textos, vídeos e fazem comentários sobre o Campus.  

Em dezembro de 2010 criei um perfil no Orkut, no sentido de dialogar com os atores e 

as comunidades existentes nessa rede social. Adicionei em meu perfil a comunidade 

denominada “Ex-alunos E.A.F. Castanhal”, criada em dois de novembro de 2005, data que 

possuía 437 membros. Existe também um perfil no Orkut oficial do Campus Castanhal, na 

época com 277 membros e foram postadas 1.545 fotografias até o dia 29 de dezembro de 
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2010. Esses são dois exemplos dos muitos rastros deixados nessa rede social por alunos, ex-

alunos e servidores do Campus Castanhal. Observamos também que somente nesses dois 

perfis participam 714 pessoas. Nesse sentido poderíamos aplicar a Lei de Rendimentos 

Crescentes de Adoção, de Brian Arthur (1989), que diz o seguinte: “quanto maior é o número 

de participantes nas comunidades de interesse, maior é a utilidade prática e a relevância 

científica da informação criada a partir dessa interação” (Brian Arthur, 1989; apud Silveira, 

2010). 

Nessa mesma época criei uma conta no Facebook e procurei por contatos que se 

referiam ao Campus Castanhal, entretanto, encontrei poucas pessoas e as inclui em um grupo 

denominado IFPA- Castanhal. A partir daí comecei a receber convites de muitas pessoas, 

hoje, 26.09.2011, possuo 511 contatos, muitos professores e servidores do Campus, entretanto 

a grande maioria são pessoas que conheço de minha cidade natal, Óbidos - Pará. Alunos do 

Campus Castanhal ainda são poucos que fazem parte da minha relação de “amigos”, pelo 

menos os que consegui identificá-los. 

Assim resolvi fazer uma pesquisa com o objetivo de verificar o perfil de utilização da 

comunidade do IFPA – Campus Castanhal quanto às redes sociais na internet. Essa pesquisa 

foi realizada nos meses de maio e junho de 2011, com os alunos, técnicos administrativos e 

professores. 

Inicialmente havia programado em fazer a pesquisa via internet, utilizando uma 

ferramenta do Google, denominada Google Docs25. Elaborei o formulário e iniciei a pesquisa 

com a turma que estava ministrando aula de informática. Para essa turma tudo correu bem, 

pois os mesmos estavam no laboratório de informática com acesso à internet e a aplicação do 

formulário foi rápida, entretanto, ao fazer a conta de quanto tempo levaria para aplicar os 

formulários para as demais turmas, percebi que levaria muito tempo, pois teria que trazê-los 

ao laboratório para aplicação da pesquisa, sendo que os laboratórios quase sempre estavam 

ocupados, extrapolava o tempo planejado para a pesquisa.  

                                                 
25 No Google Docs podemos criar e partilhar trabalhos on-line, podendo editar, importar, partilhar informações 
em tempo real, podendo trabalhar documento de forma colaborativa on-line. Tem uma seção onde podemos 
elaborar formulários e efetuar pesquisas. À medida que os formulários são preenchidos o banco de dados é 
atualizado, o qual pode ser exportado para uma planilha eletrônica. 
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Figura 7: Formulário produzido no Google Docs para pesquisa no Campus Castanhal 

Fonte: Google Docs João Canto 

 

Decidi então aplicar os formulários da forma tradicional, forma impressa, sem utilizar 

a internet. Conversei com os alunos da turma e propus a eles a aplicação da pesquisa e utilizá-

la em nossas aulas, já que estávamos estudando planilhas eletrônicas. Eles aceitaram. Então 

dividimos a turma em equipes e cada equipe ficou responsável em aplicar os formulários em 

determina turma, técnicos administrativos e professores, conforme planejamento realizado 

com os alunos. 

Após a aplicação dos formulários, fizemos a catalogação e os gráficos, sendo que 

algumas questões fiquei responsável em catalogá-las, haja vista meu interesse direto pelas 

mesmas, pois se referiam ao objeto deste trabalho e por tratarem-se de perguntas abertas, 

sobre práticas educativas. A seguir descreveremos o resultado da pesquisa, fruto deste 

trabalho.  

 O fato de ter aplicado uma pesquisa semi-estruturada, não inviabiliza a questão 
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A faixa-etária das pessoas pesquisadas ficou assim distribuída: 

Aluno da Graduação

Professores do IFPA 

Servidores técnicos do IFPA
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qualitativos sejam vistos como incompatíveis e mutuamente excludentes 
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combinação de procedimentos qualitativos e quantitativos para as pesquisas através da 

internet já são destacadas por diversos autores, como Hine (2005) e Fragoso (2009).

com esta pesquisa, traçamos o perfil de utilização das redes so

Castanhal, haja vista que só tínhamos os depoimentos nas entrevistas que fizemos com 

. Portanto queríamos ter certeza do nível de utilização, tempo de 

utilização, tipos de informações que os alunos postavam em suas contas nas redes sociais e 

Entre alunos e servidores do IFPA – Campus castanhal, na época, 

estavam matriculados no ensino médio; 80 alunos do Curso Supe

(Subsequente), segundo informações da Secretaria Escolar do Campus 

também 106 Técnicos Administrativos e 70 Professores.

A pesquisa foi aplicada para 479 pessoas, sendo 424 alunos e 55 servidores

da comunidade do Campus Castanhal foi consultada.  

Gráfico 5: Localização dos sujeitos pesquisados no IFPA - Campus Castanhal
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Gráfico 8: Rede Social mais utilizada no Campus Castanhal 

 As questões seguintes Q5 e Q6 delinearam a escolha da rede social que analisamos 

neste trabalho. Na Questão 5, perguntamos aos pesquisados quais informações que mais 

postavam em suas redes sociais. A maioria, 46%, respondeu que utilizava as fotografias. 

 
Gráfico 9: Dados mais postados nas redes sociais no Campus Castanhal 

 Na Questão 6, perguntamos se as informações postadas nas redes sociais estavam 

diretamente relacionadas ao IFPA – Campus Castanhal. Somente 3 (três) entrevistados 

responderam que  essas informações estava totalmente relacionadas, como vemos no gráfico 

seguinte. Trinta e seis entrevistados também responderam que utilizavam informações 

relacionadas ao Campus Castanhal. 
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Gráfico 10: Informações postadas nas redes sociais relacionadas com o Campus Castanhal 

 Neste ponto da entrevista, selecionamos as entrevistas que constavam as respostas 

“Totalmente” e “Sim”, a maioria utilizava o perfil do Orkut. Identificamos os usuários e 

consequentemente o seu perfil, um deles, trata-se do Perfil Oficial do IFPA – Campus 

Castanhal, que na época já estava inserido no perfil de Orkut que criei em dezembro de 2010 

para o desenvolvimento desta pesquisa.  

  Perguntamos também se as informações postadas nas redes sociais utilizadas estavam 

diretamente ligadas com a educação. Dos pesquisados 56% responderam que não e 31% 

responderam que sim.  De acordo com a pesquisa, 40% dos entrevistados responderam que o 

que o motivaram a criar um perfil nas redes sociais foi a “troca de informações com os 

amigos”. Outros 25% utilizam a redes sociais para “encontrar novos amigos”. Referente à 

educação 11% responderam que “trocam informações relacionados a educação”.  

 
Gráfico 11: Motivação da criação de contas em redes sociais 

 Portanto esse panorama sobre a utilização das redes social na internet no IFPA – 

Campus Castanhal nos permite afirmar que as redes sociais já fazem parte da vida e do 

cotidiano dos servidores e alunos do Campus Castanhal. Entretanto a sua utilização como 
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ferramenta pedagógica ainda é muito tímida, e é um grande desafio para o educador propenso 

às novas metodologias, como veremos a seguir. 

3.7 - Educação e Redes Sociais na Internet 

Como vimos, as redes sociais na internet estão na vida do brasileiro de forma efetiva. 

No IFPA - Campus Castanhal não é diferente, apenas 5% dos alunos e servidores não têm 

uma conta nas redes sociais. Logo, as redes sociais no Campus Castanhal são uma realidade, 

assim como na maioria das escolas brasileiras, e os educadores não podem fugir a essa 

realidade. 

Muitas escolas estão começando a estimular o uso das redes sociais no processo 

educativo. Alguns colégios26, a maioria particular, fazem uso simples de tais redes, colocando 

ali informações como calendário de aulas e avisos. Muitas vezes, incluem ainda exercícios e o 

conteúdo das aulas, recurso que vem se prestando a aproximar os pais da vida escolar. 

O maior avanço proporcionado pelos sites das redes sociais, segundo Meier (2009), se 

deve à possibilidade que eles abrem para o aprendizado em rede - o que já acontece há mais 

tempo, e com sucesso, em países como Japão e Inglaterra. No espaço virtual, os alunos 

debatem, sob a supervisão de um professor, temas apresentados na sala de aula e ainda, de 

casa, podem tirar dúvidas sobre a lição. 

Em entrevista com Roberto Dias, professor de Física do Campus Castanhal, 

perguntamos como ele via a utilização das redes sociais em suas práticas educativas. Ele nos 

respondeu o seguinte: “Sou totalmente favorável, pois como disse “acima” elas surgiram para 

reduzir a distância entre o professor e os alunos, para isso é preciso que cada turma tenha seu 

e-mail ou seu Facebook.” 

Roberto utiliza o Facebook para trocar informações com seus alunos, tirar dúvidas e 

fazer algum comentário de um assunto relacionado ao tema que os alunos estão estudando em 

sala de aula. 

O perfil oficial do Orkut do Campus Castanhal, criado por Edivaldo Moura em 2010, é 

outro exemplo de que as redes sociais já fazem parte do processo educativo nas escolas. Esse 

perfil trata de assuntos relacionados ao Campus Castanhal e Edivaldo cita alguns exemplos de 

                                                 
26 http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/redes-sociais-servico-ensino 
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interação: “Em 2010, nós resolvemos criar um perfil oficial para divulgar eventos, 

informações e, principalmente, para disponibilizar materiais audiovisuais (fotos 

especialmente) para a comunidade escolar atual e para os egressos que de alguma forma não 

perderam o vínculo com a Instituição. Só para ilustrar vou dar dois exemplos. Há alguns anos, 

o início das aulas teve que ser adiado, e isso após o calendário de matrículas. E tínhamos a 

missão de avisar o máximo de estudantes possível, pois seria muito ruim se centenas de 

jovens viessem dos lugares mais distantes do estado para não ter aula. Muitos não tinham 

contato por telefone ou nós não tínhamos esse dado. Qual era a alternativa mais rápida, barata 

e eficaz? Divulgar a informação pelo Orkut. E foi o que fizemos. Fiquei um dia inteiro 

mandando scraps para estudantes que possuíam perfil na rede, e pedindo que eles repassassem 

para os seus contatos. Resultado: os veteranos não apareceram. Muitos calouros ainda 

chegaram a vir, porque esses não tínhamos contato direto. Outro exemplo de como as redes 

sociais são mecanismos com grande potencial de comunicação se dá nessa greve atual. 

Estudantes e pais ligam constantemente, mas muitos procuram informações via Orkut e 

através do Blog Coração Verde.” 

O Brasil está adotando as redes sociais no ensino e com atraso em relação à outros 

países. O conjunto de experiências brasileiras, até agora, parece apontar para a direção certa - 

mas requer avanços. "É preciso integrar melhor o uso das redes ao currículo escolar. Sem isso, 

os efeitos serão modestos ou nulos", pondera José Armando Valente, do Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação da Unicamp. 

Para executar tarefa de tamanha complexidade, antes de tudo é necessário que as 
escolas disponham de uma equipe de professores bem treinados, artigo raríssimo 
num país que acumula tantas deficiências nesse setor. Por completa inexperiência, 
muitos deixam os computadores acumulando pó e, quando fazem uso deles em sala 
de aula, é para dar burocráticas lições de informática. Há, portanto, um gigantesco 
caminho a percorrer - e isso deve ser feito logo. (MEIER, 2009) 

É inegável que as redes sociais estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. 

“Porém para que essas redes possam ser efetivas do ponto de vista educacional é necessário 

entender o processo de construção de conhecimento, o papel do mediador e as diferentes 

funções que as tecnologias podem assumir no auxílio ao aprendiz”, alerta Valente (2011). 

Certamente os meios tecnológicos potencialmente oferecem melhores condições 
para que o mediador possa interagir com aprendizes e atuarem nas redes sociais. A 
inovação está justamente no reconhecimento do papel do mediador no processo de 
construção de conhecimento e na criação de mecanismos para que o mediador ou 
especialista possa atuar nas redes sociais. Com isso podemos efetivamente entender 
que essas redes estão integradas ao cotidiano educacional. (VALENTE, 2011). 
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Perguntamos aos professores do Campus Castanhal, sua opinião sobre a utilização das 

redes sociais enquanto práticas educativas, muitos não responderam, outros sim, assim 

selecionamos algumas respostas, para se ter uma idéia do que os professores pensam sobre 

esse tema. 

Professor A: “Toda nova tecnologia deve ser utilizada com cautela, alguns alunos e 

educadores não a utilizam realmente como ferramenta educacional. Devemos planejar seu uso 

de acordo com os objetivos desejados durante uma aula prática e não simplesmente deixar os 

alunos explorarem sem objetivos previamente definidos, todo um planejamento prévio deve 

ser cuidadosamente desenvolvido a fim de evitar que essas ferramentas sejam prejudiciais no 

decorrer das aulas práticas que não envolvam as redes sociais.” 

A esse respeito, Valente (2011) comenta que as ferramentas de redes sociais devem ser 

usadas como práticas pedagógicas, de forma integrada ao currículo. Não adianta só acessar a 

rede dentro da escola, sem uma proposta. Tem que ter alguém olhando e orientando, 

verificando se os alunos estão gerando conteúdo de fundamento, se tem um conceito sendo 

trabalhado. Se não tiver alguém orientando, não é pedagógico. A idéia de que na rede um 

ajuda o outro, é romântica. 

Professor B: “Com a invasão dos celulares, todos estão de alguma forma conectados. 

Seja através de mensagem de texto, imagens, torpedo, etc, a conectividade é inevitável. As 

redes sociais como Orkut, Facebook, etc, estão no cotidiano das pessoas. Em minha opinião 

estas ferramentas ajudam de forma educativa na evolução da educação do país. O que 

acontece do outro lado do mundo ou mesmo do nosso lado é acompanhado on-line em tempo 

real por milhões de pessoas através das redes sociais e esta pode ser utilizada como 

ferramenta para postar material de aula, programação de chats, aula de videoconferência, 

aviso de agendamento de provas, entrada de novas disciplinas, etc. Tudo  isto é informação  e 

a informação educa, fortalece e produz seres pensantes.” 

Muitas ferramentas das redes sociais vêm sendo utilizadas pelos professores 

justamente para este fim, postar material didático, tirar dúvida, etc, muitas vezes de forma 

isolada, sem um projeto pedagógico e sem apoio da instituição, como alerta Valente (2011):  

Tem professores – pontualmente – usando blogs e outros recursos de rede 
sociais em aula, mas isso só ocorre por interesse particular de alguns 
profissionais. Não existe uma prática incentivada por grupos, escolas, redes 
de ensino. Mesmo assim, o que eles fazem, na maioria dos casos, é usar blogs 
para divulgar algum conteúdo que não deu tempo de passar em aula, receber 
material de aluno. Essa prática não inova em nada, é apenas uma outra forma 
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de transmitir informação. Poderia ser usado um email, por exemplo. 
(VALENTE, 2011) 

  Para Armando Valente, a utilização das redes sociais na internet para serem utilizadas 

como práticas pedagógicas têm que fazer parte do currículo e que a “mudança das atividades 

da era do lápis e papel para a era digital, é necessária.” 

Portanto, afirma Branquinha (2011), é necessária a busca de uma nova reflexão no 

processo educativo, onde o agente escolar passe a vivenciar essas transformações de forma a 

beneficiar suas ações podendo buscar novas formas didáticas e metodológicas de promoção 

do processo ensino-aprendizagem com seu aluno, sem com isso ser colocado como mero 

expectador dos avanços estruturais de nossa sociedade, mas um instrumento de enfoque 

motivador desse processo. 

Uma pesquisa realizada entre universidades do Reino Unido, divulgada num relatório 

desenvolvido pelo Institute for Prospective Technological Sudites (IPTS), da União Européia 

em 200827, buscou entender como as novas tecnologias das redes digitais influenciam os 

padrões de aprendizagem dos estudantes. 

Como resultados foram identificados oito fatores que caracterizam as mudanças nas 

práticas de estudo através das redes digitais, que demonstramos no quadro a seguir:  

1 – Amplitude: Estudantes usam tecnologias para apoiar os diversos aspectos do 

estudo, busca, gestão e produção e conteúdo. Todos são partes de uma vasta 

comunidade de parceiros, com os quais compartilham recursos, buscam por auxílio e 

mesmo avaliação; 

2 – Personalização: Os estudantes se apropriam de tecnologias de acordo com suas 

próprias necessidades, empregando diferentes tecnologias simultaneamente; 

3 – Adaptabilidade: Ferramentas são usadas para propósitos particulares, não apenas 

para aqueles pelos quais foram desenvolvidos; 

4 – Organização: Os estudantes buscam, gerenciam e sintetizam informações por 

meio de diferentes fontes, usando variadas ferramentas de comunicação, de modo a 

facilitar o acesso a estas informações, o que esperam dos seus cursos; 

5 – Transferibilidade: Habilidades desenvolvidas pelo uso de tecnologias em outros 

âmbitos são transferidos para os contextos de aprendizagem; 
                                                 
27 Educação 2.0: Interação e colaboração para o aprendizado 
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6 – Fronteiras de tempo e espaço: Estudantes agora podem se comunicar com tutores 

e pares de várias formas, e esperam respostas imediatas, já que as tecnologias 

permitem a aprendizagem a qualquer tempo. Esses estudantes se mostram mais aptos a 

trabalhar com várias tarefas e utilizando múltiplos recursos simultaneamente; 

7 – Mudanças nos padrões de produção: Métodos de validação e referências 

cruzadas indicam que os estudantes misturam diferentes fontes de informações, 

combinando novos e velhos métodos, demandando habilidades de síntese em alto 

nível; 

8 – Integração de mídias e recursos: Os estudantes utilizam as ferramentas 

combinando vários recursos para o desenvolvimento de suas produções, como vídeo, 

textos e outros softwares. 

Portanto, afirma Machado (2011), na educação, as redes sociais na internet podem ser 

utilizadas de várias formas: 

� Criar uma comunidade de aprendizagem para a escola, classe ou disciplina; 

� Compartilhar informações e idéias com outros profissionais e especialistas. Nos 

temas que estão estudados pelos alunos em sala de aula; 

� Aprender sobre redes sociais; 

� Criar um canal de comunicação entre estudantes de diferentes escolas e com 

interesses em comum. 
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4 – DIALOGANDO COM AS PESSOAS QUE USAM A REDE SOCIAL ORKUT DO 

CAMPUS CASTANHAL 

4.1 - Opções metodológicas  

Inicialmente realiazamos uma revisão bibliográfica referente ao assunto, na qual 

vários aspectos foram abordados, dando-se ênfase às Redes Digitais, Redes Sociais na 

Internet, memória, imagens, fotografias, hipertextos, escritas, oralidade, práticas educativas, 

entre outros assuntos que surgiram no decorrer da pesquisa, cuja a metodologia utilizamos a 

Pesquisa Qualitativa (Ludke, 1986), mais especificamente a Etnografia Virtual (Hine, 2005). 

As abordagens etnográficas há algum tempo são utilizadas quase que exclusivamente 

pelos antropólogos e sociólogos. “Atualmente muitos pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento vem utilizando esta metodologia que passaram a receber outras denominações, 

como no caso das Tecnologias Digitais e da Comunicação, em que foi denominada de 

Etnografia Virtual” (Hine, 2005). 

Segundo Hine (2005), a etnografia em sua forma básica consiste em que o pesquisador 

se insira no mundo que estuda por um tempo determinado e leve em consideração as relações 

que se formam entre quem participa dos processos sociais deste recorte de mundo, com 

objetivo de dar sentido às pessoas, quer esse sentido seja por suposição ou pela maneira 

implícita em que as próprias pessoas dão sentido às suas vidas. 

Portanto, como metodologia de pesquisa utilizou-se a Etnografia Virtual, Hine (2005) 

que está inserida nas abordagens qualitativas (Ludke, 1986).  Para Hine (2005), quando 

falamos em metodologia, estamos implicitamente falando sobre nossa identidade e os padrões 

segundo os quais nós desejamos que nosso trabalho seja julgado. As novas tecnologias tornam 

a questão mais interessante, fazendo-nos interrogar sobre nosso entendimento e compromisso 

metodológico.   

Ao tratar de estudos sobre comunidades virtuais, Hine (2005) sugere que o 

conhecimento na forma como é construído na internet pode ser tratado como contexto cultural 

ao mesmo tempo em que é um artefato cultural estando, portanto, intrinsecamente ligado com 

a aplicação da etnografia como metodologia de pesquisa. Trata-se de lidar com “subculturas” 

de diferentes grupos que ocupam espaços informacionais diversos. 

Para pensar em procedimentos metodológicos para o ambiente virtual se faz 

fundamental na medida em que se evidenciam novas formas de interações sociais pela 
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internet. Pode-se analisar o ciberespaço como ambiente de inteligência e memória coletiva, 

como mídia passível de apropriações culturais de cidadãos comuns, como meio de produção 

de fontes, recepção ou circulação de discursos, como cenário de visibilidade diante de um 

contexto de midiatização.  

 Passarelli (2010) reforça que “a etnografia atual apregoa a existência de uma 

identidade entre sujeito e objeto. Numa ciência onde o observador é da mesma natureza que o 

objeto, o observador, ele mesmo, é parte de sua observação”. Dessa forma, a etnografia virtual 

pressupõe a descrição literal das culturas ou de um grupo cultural, sendo um método de 

pesquisa social bastante frutífero para investigação de comunidades, práticas e culturas 

sitiadas na internet. 

Logo, afima Gutierres (2010), a Etnografia Virtual é uma metodologia de pesquisa que 

usa os conceitos da etnografia tradicional no ambiente virtual. A observação científica dos 

espaços digitais (blogs, sites, redes sociais, comunidades virtuias, etc.) para coleta de dados 

deve obedecer aos mesmos critérios da metodologia de pesquisa etnográfica tradicional. Um 

diferencial da etnografia virtual para a etnografia tradicional está na possibilidade da coleta de 

dados realizar-se em quaquer lugar, onde estiver o produtor da informação e no momento que 

o pesquisador achar pertinente. Neste sentido, seria mais adequado entender que etnografia 

virtual é uma etnografia feita em ambiente desterritorializado, sem local físico e, portanto, 

feita sempre de um espaço virtual presente. Aqui, o virtual não cria distâncias, minimiza-as. 

Portanto, entendemos que a etnografia virtual foi a alternativa metodológica para esta 

pesquisa, pois nos referimos à coleta dos dados que estão no formato digital e 

disponibilizados na Internet através das redes sociais. Asssim, descrevemos os passos 

utilizados para realização da pesquisa. 

 Como foi citado, iniciamos esta pesquisa com revisão bibliográfica e paralelamente a 

estes estudos criamos contas no Orkut, Facebook e Flicker com objetivo de interagir com os 

alunos, ex-alunos e servidores do Campus Castanhal. 

 Realizamos também uma pesquisa com os alunos e servidores do Campus Castanhal 

para saber o perfil de utilização das redes sociais naquela instituição, a qual apresentamos 

anteriormente. Essa pesquisa nos ajudou a identificar a rede social que iremos analisar e o 

conteúdo da mesma. 

 Criamos um perfil no Orkut em dezembro de 2010, e identificamos algumas 
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comunidades referentes ao IFAPA – Camus Castanhal e a antiga Escola Agrotécnica Federal 

de Castanhal, assim como, identificamos muitos alunos, ex-alunos e servidores que possuem 

perfil nessa rede social e, logo no contato inicial, propuseram-se a colaborar com esta 

pesquisa.  

 Referente às redes sociais na internet muitos atores não utilizam as suas identidades 

verdadeiras, utilizam “apelidos”, como também podem existir perfis “falsos”, portanto 

fizemos uma busca mais refinada, no sentido de identificar os alunos, servidores e ex-alunos 

da instituição, confrontando as suas informações com as existentes na secretaria escolar ou 

Setor de Pessoal do Instituto, quando ocorria a dúvida. Assim elegemos alguns membros 

desses perfis, principalmente aqueles que mantinham um perfil ou conta atualizados e com 

fontes que poderiam ser utilizadas neste trabalho, e utilizamos vários instrumentos para 

coleta de dados para que realizássemos entrevistas semi-estruturadas, no sentido de obter as 

informações necessárias para escrever esta dissertação. 

 Assim, seguimos as seguintes fases: 

1. A pesquisa teve como ambiente as redes sociais na Internet, cujas ferramentas Orkut, 

Facebook, Flicker, Blogs, criamos contas e interagimos com os atores sociais dessas 

redes que têm relação com o IFPA – Campus Castanhal e identificamos os alunos, 

professores e ex-alunos que foram sujeitos desta pesquisa.  

 Neste caso, Hine (2005) argumenta que para estudar a Internet e as suas dimensões, 

como cultura e artefato social, é necessário se repensar a relação entre espaço e etnografia. A 

noção de pesquisa de campo é alterada, uma vez que o “campo” perde as características 

físicas da etnografia tradicional e torna–se um texto na tela do computador e o grupo de 

pessoas envolvidos nesse novo ambiente é distribuído mundialmente. É uma etnografia sobre 

um campo de interações mediadas não localizadas fisicamente, mas inseparável do contexto 

onde se desenvolve. 

 Nesta fase procuraremos descobrir como os atores constroem e organizam seus 

perfis, seus espaços, suas comunidades, suas redes, enfim, procurarei investigar as formas de 

expressão, os tipos de dados relevantes publicados nessas redes, conteúdo de interação, 

registros de arquivos e documentos, fotografias, vídeos, histórias, canções, frases, imagens, 

depoimentos, comentários e outras necessárias para consolidação da pesquisa. Selecionamos 

os atores com quem utilizamos instrumentos de coleta de dados mistos, ou seja, utilizamos 
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questionário, entrevistas e principalmente a observação através das redes sociais na internet, 

sempre de uma forma interativa para o desenvolvimento desta dissertação.  

2. Quanto a entrevistas, não há um consenso entre os autores pesquisados se a mesma 

deve ser online ou deve ser combinada com a offline, ou seja, grupos focais 

presenciais x grupos focais online; entrevistas online x entrevistas face a face. Pelo 

modo como conduzimos a pesquisa, realizamos entrevista de forma online, 

combinamos as interações online e off-line com os atores, de forma a alcançar os 

objetivos da pesquisa.  

3. Após coleta de dados fizemos as análises dos mesmos e procuramos interpretá-los no 

sentido de responder as questões levantadas nesta pesquisa, objetivando encontrar 

percepções e entendimento sobre a natureza geral da questão em foco, abrindo 

espaços para as interpretações.  

 Nesta fase, afirma Ludke (1986), nos envolvemos com o desenvolvimento de teorias, 

um processo preparado durante todo desenrolar do estudo.  Partindo de um esquema geral de 

conceitos, procuramos testar constantemente as hipóteses com a realidade observada 

diariamente. Assim encontramos vários tipos de evidências no sentido de provar ou não um 

determinado ponto de vista ou hipótese suscitada nesta pesquisa. 

 No decorrer do texto, detalhamos alguns pontos referentes à metodologia utilizada, 

explicitando os passos seguidos para realização desta pesquisa. Portanto, a metodologia vem 

permeando todo o texto, na medida em que sentíamos a necessidade de explicitar tais 

procedimentos metodológicos e de analisar os dados pesquisados. 

4.2 - Práticas educativas  

A escola, ao longo dos últimos anos, preocupa-se com a afirmação de práticas 

educativas para a formação de sujeitos plenos, capazes de se relacionarem com a vida e suas 

exigências. Muito tem sido dito das escolas, de seus professores, seus alunos, sua forma de 

gestão e seu planejamento. As novas realidades, que se apresentam, exigem um entendimento 

ampliado das práticas educativas. Então, buscamos em alguns autores o conceito de práticas 

educativas, pois compreendemos que era necessário para o desenvolvimento deste trabalho. 

Camila Santana (2008) em seu trabalho de dissertação “APRENDIZAGEM EM 

REDE: Novos olhares sobre o Orkut”, sobre práticas educativas, comenta que “aprendemos 

nas trocas contínuas, nas vivências diárias. Em todos os espaços, momentos e com todas as 
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pessoas.” Se partirmos desta hipótese, a escola passa a não ser o único lugar responsável e 

favorável à aprendizagem dos sujeitos. Portanto, o diálogo e a comunicação alimentam uma 

educação arrolada de tecnologias diversas. “Estes três eixos (diálogo-comunicação-

tecnologias) são característicos das práticas educativas contemporâneas e não estão isentos de 

conflitos”, afirma Santana (2008). 

As diversas crises que vêm acontecendo mundialmente, comenta Rogério Santana 

(2011), associadas à sociedade da comunicação veiculadas às práticas educativas de 

organização em redes sociais são os fatores diferenciais dos atuais eventos que estão se 

desdobrando na atualidade. “Trata-se de ações educativas efetivas que mobilizam pessoas, 

organizam ações e protestos e resistência que preocupam as lideranças estabelecidas em 

diversos países.” SANTANA (2011). 

Quando se pensa em educação, agir pedagógico ou processo ensino-aprendizagem, 

comenta Cárdias (2011), percebe-se que todos esses conceitos remetem necessariamente à 

existência de relações entre seres humanos que, por meio das trocas, mediados pela 

linguagem, imagens e o computador caminham em busca de novos conhecimentos e do 

aprimoramento daqueles já existentes. Deste modo, afirma Cárdias (2011), “a prática 

educativa se concretiza através das interações e para tal o diálogo se constitui em elemento 

essencial. Não é possível conceber um crescimento cognitivo, intelectual e humano que não 

seja fruto destas interações entre pessoas.” 

Para Basei (2007), uma das condições fundamentais para práticas educativas e para a 

promoção da emancipação humana é a necessidade de uma reestruturação cultural das formas 

de agir, sentir e pensar o mundo e, portanto, a educação. No entanto, essa reestruturação de 

nada servirá se não implementarmos mudanças em aspectos culturais enraizados em nossas 

escolas.  

Considerando as idéias pedagógicas de Freire (1983) e sua visão de liberdade, Basei 

(2007) entende que a prática educativa é uma prática social porque é uma atividade humana 

distinta do comportamento espontâneo, e a teoria pedagógica compreende que, a educação, 

inserida num projeto histórico-social da emancipação humana, tem por tarefa desenvolver 

competências para o agir (conhecimentos, habilidades, estruturas de pensamento e condições 

de lidar com afetividade, capacidades de fazer), de forma a propiciar aos indivíduos recursos 

para participarem da vida social. 
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Muitas práticas educativas vêm sendo utilizadas nas redes sociais na internet, 

entretanto são consideradas práticas educativas não-formais, sobre esse assunto, Deloris 

(1996) comenta:  

A instituição escolar não se confunde com a comunidade, mas guardando a sua 
especificidade, deve evitar desligar-se do ambiente social. A comunidade a que 
pertencem constitui um poderoso vetor de educação, quanto mais não seja pela 
aprendizagem da cooperação e da solidariedade ou, de maneira mais profunda talvez 
pela aprendizagem ativa da cidadania. É a coletividade, em seu conjunto, que deve 
sentir-se responsável pela educação de seus membros, seja através de um diálogo 
constante com a instituição escolar seja onde esta não existir, tomando a seu cargo 
uma parte desta educação num contexto de práticas não-formais. (DELORIS, 1996) 

Libâneo (2005) afirma que as práticas educativas ocorrem em muitos lugares, em 

muitas instâncias formais, não-formais, informais. Elas acontecem nas famílias, nos locais de 

trabalho, na cidade e na rua, nos meios de comunicação e, também, nas escolas. Não é 

possível mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao trabalho docente nas escolas. A 

ação pedagógica não se resume a ações docentes, de modo que, se todo trabalho docente é 

trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente.  

Assim, a educação é produto e processo social, o que, conforme Libâneo (2005), é 

condicionado pelas relações sociais vigentes em cada sociedade e, por isso, também 

condicionados pelos interesses, saberes e práticas das suas classes sociais, caracterizando-as 

do seguinte modo:  

1. A educação informal corresponde às ações e influências exercidas pelo meio, pelo 

ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e 

grupos com seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das quais 

resultam conhecimentos, experiências, práticas, mas que não estão ligadas 

especificamente a uma instituição, nem são intencionais e organizadas.  

Neste caso a ação educativa informal se caracteriza pela não-intencionalidade, que 

corresponde à ausência de objetivos explícitos ou qualquer grau de sistematização ou 

organização, ainda que os sujeitos produzam conhecimentos e, portanto, ocorram 

aprendizagens. Também não possui qualquer nível de institucionalização. 

2. A educação não-formal é a realizada em instituições educativas fora dos marcos 

institucionais, mas com certo grau de sistematização e estruturação.  

3. A educação formal compreende instâncias de formação, escolares ou não, onde há 

objetivos educativos explícitos e uma ação intencional institucionalizada, 

estruturada, sistemática.  
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A intencionalidade é o elemento comum entre a ação educativa formal e a não formal. 

Em outras palavras, a educação intencional subdivide-se devido a diferença entre os níveis de 

sistematização e institucionalidade de suas experiências. Em ambas há objetivos explícitos, 

que fundamentam a organização e modos de ação. O elemento de distanciamento entre as 

duas modalidades é o grau de estruturação e sistematização segundo o qual a experiência 

educacional é planejada, executada e avaliada.   

Conforme Libâneo,  

É preciso superar duas visões estreitas do sistema educativo: uma, que o reduz à 
escolarização, outra que quer sacrificar a escola ou minimizá-la em favor de formas 
alternativas de educação. Na verdade é preciso ver as modalidades de educação 
informal, não-formal, formal, em sua interpenetração. A escola não pode eximir-se 
de seus vínculos com a educação informal e não-formal; por outro lado, uma postura 
consciente, criativa e crítica ante os mecanismos da educação informal e não-formal 
depende, cada vez mais, dos suportes da escolarização. (LIBÂNEO, 2005)  

Portanto, não podemos classificar e fixar rigidamente uma experiência educacional. 

Ensinar e aprender envolvem personagens que podem ser influenciados em sua dinâmica 

relacional por diversos fatores que permitem contribuir ou não para a criação de 

oportunidades de aprendizagem. Cabe ao educador definir metas e estratégias que poderão ser 

conjuntamente elaborados com os educandos visando à qualificação do ensino e do 

aprendizado.  

Por outro lado, Bragança (2011) entende a prática educativa, como sendo a forma de 

condução do ensino de um determinado tema. Os objetos utilizados para esse fim, quais os 

envolvidos e como se dará sua participação e quais os objetivos a serem alcançados são os 

elementos constitutivos da prática educativa. 

Na prática educativa, o professor tem um papel fundamental, ainda que ela não esteja 

centrada em suas ações, apenas dando pequenas orientações e fazendo observações. Mas 

deve-se lembrar que o professor teve uma participação, a maior parte das vezes solitária, 

durante todo o organizar da prática. Nesse processo, afirma Bragança (2011), “pode-se 

reconhecer na prática educativa a possibilidade da transgressão a partir das intenções do 

docente na mediação das interações entre o mundo físico e o social”. 

Outro fator que Bragança (2011) aborda são os ambientes de aprendizagens. Um 

ambiente de aprendizagem é um lugar propício para promover a aprendizagem. Portanto ele 

pode ser formal ou não formal. Como exemplo de ambientes formais temos o ambiente de 
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aprendizagem escolar28 e o ambiente virtual de aprendizagem (AVA)29, esse, muito utilizado 

em Educação a Distância. Como ambiente de aprendizagem não formal poderíamos citar a 

redes sociais na internet. 

As tecnologias digitais trouxeram para os ambientes de aprendizagem, formal ou 
não formal, ferramentas que possibilitam a interatividade em maior grau, seja 
através de textos ou imagens, ou de certa forma as duas modalidades. Entretanto 
essas tecnologias ainda não foram, até certo pondo, incorporadas nas práticas 
docentes. (BRAGANÇA, 2011) 

Dois fatores que caracterizam um ambiente de aprendizagem são: a sistematização e a 

autonomia do aprendiz. A sistematização refere-se aos ambientes formais. Já o nível de 

autonomia do aprendiz como comenta Bragança (2011): 

“Expressa o grau de controle que a organização do ambiente e os demais atores 
envolvidos imprimem nas interações do aprendiz com os diferentes objetos de 
aprendizagem. A caracterização de um ambiente de aprendizagem pode ser realizada 
a partir de uma linha contínua em que quanto maior a sistematização e menor a 
autonomia, maior o caráter formal da aprendizagem. O outro extremo da linha 
aponta para ambientes não formais, com menor sistematização e mais autonomia por 
parte do aprendiz”. (BRANGANÇA, 2006): 

Neste ponto da pesquisa, surgiu a necessidade de saber de que forma professores do 

IFPA – Campus Castanhal utiliza as tecnologias digitais (redes digitais, redes sociais na 

internet, programas, equipamentos, etc) em suas práticas educativas. Então como verificar 

isso?  

Como os professores estavam em greve, resolvi utilizar o e-mail como ferramenta para 

as entrevista e saber algumas questões deles. Uma delas foi a seguinte: Você já utilizou/utiliza 

as tecnologias digitais como práticas educativas no IFPA – Campus Castanhal?  

Esta pergunta foi subdividia em três itens, a saber:  

Caso afirmativo, descreva essas práticas educativas e informar o link caso esteja 

disponível na Internet: 

a) Nome da prática educativa utilizando as tecnologias digitais; 

b) Descrição da prática educativa utilizando as tecnologias digitais; 
                                                 
28 O ambiente de aprendizagem escolar é um lugar previamente organizado para promover oportunidades de 
aprendizagem e que se constitui de forma única na medida em que é socialmente construído por alunos e 
professores a partir das interações que estabelecem entre si e com as demais fontes materiais e simbólicas do 
ambiente (MOREIRA, 2007). 
29 São tecnologias digitais, onde são disponibilizadas ferramentas, que variam de acordo com cada ambiente, 
para mediação e gerenciamento da EAD. Em outras palavras são salas de aula no ciberespaço. 
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Os dados obtidos nesta pesquisa confirmam em parte a perspectiva de Arruda (2004), 

a qual afirma que as tecnologias digitais são tratadas no âmbito escolar, na maioria das vezes, 

somente no seu aspecto de produção de técnicas e ferramentas, limitando a presença das 

tecnologias tão somente aos chamados recursos didáticos, como quadro, giz, aparelhos, livros, 

apostilhas, textos, DVDs etc. 

Vejamos alguns comentários dos professores que confirma esta tese: 

Professor(a) 1:  

a) Resposta: Uso de TV, Vídeo, DVD e Internet.  

b) Dentro das minhas aulas de Literatura Brasileira e Língua Portuguesa utilizo a 

TV, o Vídeo e o DVD para ministrar aos alunos filmes, documentários e 

músicas relacionados aos conteúdos das disciplinas. Com esses recursos 

trabalho produção textual (dissertação, narração, descrição) além de relatórios, 

atas, memorandos, ofícios e diversas outras linguagens que esses recursos 

didáticos (grifo nosso) nos proporcionam. Utilizo o laboratório de informática 

para que os alunos tenham acesso aos computadores e a Internet. O uso dessa 

tecnologia auxilia no aprendizado no que se refere ao manuseio da própria 

máquina (computador), quanto às pesquisas oferecidas pela rede. 

Professor(a) 2:  

a) Em geral utilizo o uso de vídeos educativos da internet. Não sei ao certo o 

conceito que está aplicando a “Tecnologias Digitais”. Pensando que podem ser 

todas as ferramentas eletrônicas que dispomos hoje e que podemos utilizar na 

melhoria didático-pedagógica de nossas atividades, penso que utilizo bastante 

(vídeos, data show, textos extraídos da net). 

b) Aulas dialogadas com uso do Datashow – Penso que uma boa apresentação em 

PowerPoint pode facilitar o aprendizado dos educandos, principalmente se 

utilizado de forma correta. Não uso constantemente o equipamento, até porque 

nossa Instituição não possui muitos disponíveis aos professores. Contudo, 

quando quero mostrar gráficos, fotografia, esquemas mais complexos, sempre 

gosta de usar, pois além de atrair mais a atenção dos jovens, na minha 

avaliação facilita o aprendizado. Não gosto de usar o equipamento apenas para 

passar texto. Penso que é desnecessário. 
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Por outro lado, a utilização das tecnologias digitais como ferramenta educacional se 

amplia no Campus Castanhal. Como vimos 43% dos entrevistados estão nessa modalidade. E 

mesmo os que utilizam as tecnologias digitais como recursos didáticos, em certo ponto da 

entrevista, relatam fatos que os caracterizamos como ferramenta educacional.  

Professor(a) 2:  

Vídeos da Internet – Venho fazendo a experiência de usar vídeos diretamente da 

Internet para socializar conhecimentos, experiências com os educandos. Uso o site do TV 

Escola, que possui um arquivo excelente de vídeos educativos. Uso bastantes vídeos sobre as 

relações de trabalho dos seres humanos ao longo da história. Contudo, para usar esta 

ferramenta pedagógica, sempre temos que ter um bom planejamento, pois demora para 

carregar totalmente e poder se exibido sem aquelas paradas constantes. Também utilizo 

vídeos do Youtube. Neste caso, sempre baixo em casa antes de repassar aos educandos. 

O Vídeo Didático é considerado uma ferramenta educacional de fácil acesso, com 

grande impacto para jovens e adultos, e deve ter sua importância observada em sala de aula 

pelo professor. Para Moran (1995), 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a 
sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos 
seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em outros 
tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a 
audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa 
pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o 
racional. (MORAN, 1995) 

 O Professor (a) (2) observa também a dificuldade de trabalhar com vídeo diretamente 

da internet, pois com um link de internet baixo é quase impossível trabalhar com vídeos on-

line. Estão não é só querer trabalhar com vídeos, o professor tem que ter conhecimentos sobre 

vídeos, as condições técnicas para acessar os vídeos ou até mesmo produzir vídeos, neste 

contexto, é muito mais interessante, pois a construção de seus próprios vídeos é muito 

motivador, claro, sem esquecer a questão pedagógica.  

Como comenta Dellacosta (2004), “O vídeo por si só não faz nada”, dessa forma a 

autora acredita que para seu uso eficiente se faz necessário que além que este esteja 

intimamente ligado com a temática trabalhada, também esteja ligado a outras atividades 

educativas, a fim de consolidar o aprendizado construído durante a utilização do mesmo. 
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práticas se desenvolvem através de 

Professor(a) 4:  

a) Divulgação das atividades do I
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32 Machado (2011). http://www.periodicos.udesc.br/index.php/udescvirtual/article/viewFile/1655/1332
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relatar notícias que achassem interessantes. O blog é um dos recursos de publicação mais 

utilizados naquilo que Tim Berners-Lee, criador da www, chamou da “Web da 

leitura/escrita”. Integra a categoria do que é chamado software social, que vem sendo definido 

como uma ferramenta, (para aumentar habilidades sociais e colaborativas humanas), como um 

meio (para facilitar conexões sociais e o intercâmbio de informações) e como uma ecologia 

(permitindo um “sistema de pessoas, práticas, valores e tecnologias num ambiente particular 

local”). 

Os blogs podem ser utilizados nas atividades educacionais para: 

• Desenvolvimento de Projetos de Ensino; 

• Desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem; 

• Trabalhos Inter-Trans-Multi-disciplinares; 

• Produção de material didático ou educacional; 

• Produção de resumos/sínteses da matéria estudada; 

• Descrição de desenvolvimento de projetos escolares; 

• Aprendizagem colaborativa; 

• Portifólio de Aprendizagens; 

• Reflexão - Escrever para pensar, poder acessar sua produção para ressignificar, 

etc… 

• Conversações sobre assuntos iniciados em sala e que podem ser aprofundados 

em Listas de Discussão, com síntese num wiki (por exemplo); 

• Desenvolvimento de Projetos de aprendizagem colaborativamente. 

É importante lembrar que o blog não deve se restringir apenas a esta ou aquela 

disciplina, pois é um recurso para todos os eixos do conhecimento, já que o conhecimento na 

realidade busca uma apresentação menos fragmentada. Pode até conter mais informações 

sobre uma determinada área, mas não se fecha para qualquer outra em nenhum momento. 

Para Richardson (2006), são vários os aspectos pelos quais os blogs se constituem num 

elemento de utilização interessante para a escola. Dentre os motivos que esse autor aponta, 

destacamos: (1) trata-se de uma ferramenta construtivista de aprendizagem; (2) tem uma 

audiência potencial para o blog, que ultrapassa os limites da escola, permitindo que aquilo que 

os alunos produzem de relevante vá muito além da sala de aula; (3) são arquivos da 

aprendizagem que alunos e até professores construíram; (4) é uma ferramenta democrática 



91 

 

que suporta vários estilos de escrita e (5) podem favorecer o desenvolvimento da 

aprendizagem em determinados tópicos quando os alunos focam leitura e escrita num tema. 

Professor (a) 3: 

a) Utilização de software e Pesquisa de bases de dados 

b) Utilização de softwares para construção de gráficos e planilhas, além de 

modelagem matemática e regressões. Pesquisa em bases de dados de revistas 

científicas para elaboração de projetos. 

Professor (a) 5: 

a) Planilhas eletrônicas para elaboração de orçamento contendo: Discriminação do 

material, quantidade, unidade, custo unitário e custo total. O cronograma físico 

financeiro contendo: serviço a ser executado e o período e seu valor.   

Muitas vezes, comenta Roque (2006), as tecnologias digitais são tratadas como “livros 

didáticos animados” ou simples material de pesquisa, similar ao que ocorre com revistas e 

jornais. Essas características presentes na prática pedagógica revelam não apenas um 

desconhecimento acerca das possibilidades para as atividades educacionais, mas também uma 

concepção de ensino distante das orientações recentes postas para educação brasileira a partir 

da década de 1990. 

Entretanto, as tecnologias digitais oferecem novas possibilidades de aprender, de 

ensinar, construir conhecimentos e devem deixar o status de simples suporte didático para 

tornar-se uma ferramenta educacional, que afeta, em primeiro lugar, uma mudança na postura 

do educador propenso a novas metodologias e aos modos de interação, perspectiva desta 

pesquisa. 

“As pesquisas são necessárias de modo a favorecer a compreensão e apreensão das 
possibilidades cognitivas postas pela educação de forma a superar a visão 
reducionista que se percebe na utilização das tecnologias digitais numa perspectiva 
meramente técnica”. (ROQUE, 2006). 

Portanto essa ampliação de horizontes requer preparo dos educadores de forma a 

acompanhar de perto os movimentos educacionais na era digital, que levem o educando a uma 

aprendizagem muito mais significativa e adequada para os dias atuais e futuros. O educador 

deve estar sempre na linha do seu tempo.  

4.3 - Um olhar pedagógico sobre a fotografia digital  
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O crescimento das redes sociais na Internet, que é um fenômeno recente, merece uma 

atenção especial por parte da pesquisa acadêmica, uma vez que ele representa novas 

possibilidades de democratização e disponibilização de grandes quantidades de informação 

que poderão ser utilizadas para vários fins. Com a expansão desta nova mídia, 

questionamentos por ela suscitada põem em evidência temáticas extremamente importantes 

para a compreensão da sociedade contemporânea nas várias áreas do conhecimento.  

Com esse crescimento, muitas informações circulam pelas redes sociais, como textos, 

filmes e principalmente a fotografia digital, que marcou seu território e hoje é um dos 

principais conteúdos que circulam nas redes. Segundo pesquisa realizada no IFPA – Campus 

Castanhal, 46% dos usuários das redes sociais utiliza a fotografia como principal informação 

postada em suas redes. 

Portanto, o primeiro critério utilizado para o recorte desta pesquisa, foi que a rede 

social na internet a ser analisada tinha que ter seus conteúdos relacionados ao IFPA - Campus 

Castanhal e estar relacionado a educação. O Segundo critério foi referente ao tipo de conteúdo 

mais utilizado sobre Campus Castanhal, neste caso foram as fotografias.  

Como citado anteriormente, na pesquisa realizada no Campus Castanhal, 

identificamos que as pessoas utilizavam informações exclusivamente relacionadas ao 

Instituto, dentre essas pessoas, muitos possuíam perfis do Orkut. Com o perfil do Orkut que 

criamos para esta pesquisa, em dezembro de 2010, já vínhamos interagindo com seus 

membros, também identificamos alguns perfis com muitos “amigos” e muitas fotografias. 

Cruzando os dados, identificamos o perfil do IFPA – Campus Castanhal com essas 

características, o qual consideraremos para esta pesquisa e analisaremos os conteúdos que 

estão postadas no mesmo, principalmente as imagens fotográficas. 

As imagens estão intimamente ligadas a aprendizagem humana. Desde os primórdios 

os homens já utilizavam as imagens para se comunicar. As imagens pré-históricas gravadas 

nas cavernas são exemplos de como os grupos se comunicavam, registraram o seu cotidiano e 

a sua aprendizagem através dos tempos. 

A realidade, afirma Sontag (2004), sempre foi interpretada por meio de informações 

fornecidas por imagens; e os filósofos, desde Platão, tentaram dirimir nossa dependência das 

imagens ao evocar o padrão de um modo de empreender o real sem usar imagens.  No século 

XX, num diagnóstico amplamente aceito: uma sociedade torna-se “moderna” quando uma de 
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suas atividades principais consiste em produzir e consumir imagens, quando imagens têm 

poderes excepcionais para determinar nossas necessidades em relação à realidade e são, elas 

mesmas, cobiçados substitutos da experiência em primeira mão se tornam indispensáveis par 

a saúde da economia, para a estabilidade do corpo social e para a busca da felicidade privada. 

Hoje quando falamos de imagem para um menino ou uma menina até seus 15 anos, 

eles relacionam logo com a fotografia, a digital. Isso é um fato, pois esses meninos nasceram 

e estão crescendo em meio aos seus álbuns digitais, esporadicamente impressos. Essas 

imagens fotográficas, em sua grande maioria, vão parar nas redes sociais, fazendo com que 

muitos desses jovens, manipulem uma máquina fotográfica digital, um computador, um 

celular, uma TV, muito melhor do que um adulto. Sendo que todos esses equipamentos, de 

alguma forma, permitem a manipulação de fotografias, efeitos da convergência digital. 

Para Dias (2010), as imagens fazem parte do nosso cotidiano e nos convidam a ver e 

perceber tudo ao nosso redor, imagens também compõem o universo infantil, constituem 

cenários para brincadeiras, retratam o imaginário de crianças e apresentam o cotidiano e o 

mundo a olhos atentos de meninos e meninas que exploram e conhecem tudo ao seu redor. 

A fotografia está em nosso dia-a-dia assim como as redes sociais. A fotografia digital 

está intimamente ligada às redes sociais, como vimos na pesquisa que fizemos no Campus 

Castanhal. São umas das principais informações que circulam nessas redes. Então, porque não 

utilizar esses meios digitais como práticas educativas? 

Benjamim (1994) assim se expressou ao traçar o percurso histórico da fotografia e 

escreve: “O analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe 

fotografar”.  

Por outro lado, Barthes (1984) afirma que as sociedades ditas “avançadas”, 

atualmente, deixaram de consumir crenças (como as sociedades do passado) para consumir 

imagens.  Por conta disso, passam a ser mais liberais, menos fanáticas, mas se tornam menos 

autênticas: “Hoje em dia as imagens são mais vivas que as pessoas. Uma das marcas de nosso 

mundo talvez seja essa inversão: vivemos segundo um imaginário generalizado. Tudo se 

transforma em imagens: só existem, só se produzem e só se consomem imagens.” 

(BARTHES, 1984) 
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A imagem fotográfica como suporte didático é ressaltada por Lopes (2010), que 

segundo ele, “nos aproxima da importância de ler a história e a geografia por meio de 

imagens, alcançando a realidade vivida, entendendo como era e porque se transformou.” 

 Reis (2010) também comenta que:  

“No cotidiano da sala de aula, o processo de comunicação proveniente da utilização 
das imagens fotográficas como material de apoio didático, pode viabilizar uma 
prática educacional mais direcionada à formação de cidadãos críticos, desde que, na 
linguagem da Comunicação Visual o conceito de educar transmude para Ensinar a 
olhar. Num mundo onde vivemos rodeados de imagens, o fundamental é saber 
interpretá-las, de modo que, ao observar uma imagem, o indivíduo seja capaz de 
desvendar seus vários sentidos.”(REIS, 2010) 

 A fotografia digital mudou toda a história das imagens fotográficas. Agilizando 

processos, eliminando etapas como: revelação, o envio, a visualização da imagem, 

armazenamento das imagens em CD, DVD, HDs ou no próprio computador. O envio de fotos 

para várias pessoas ao mesmo tempo sem a necessidade de várias cópias, isso fez surgir um 

maior número de amantes  da fotografia. 

Entretanto o processo digital não é algo novo33.   O desenvolvimento das câmeras 

digitais tem sua origem nas pesquisas militares durante a Segunda Guerra nos EUA. As 

comunicações digitalizadas por meio de mensagens criptografadas foram testadas e utilizadas 

como tática de guerra. 

O desenvolvimento da tecnologia fotográfica digital foi responsabilidade do programa 

espacial americano. Em 1965, a sonda Mariner 4 fez as primeiras imagens digitais captadas 

sem filme que registravam a superfície de Marte. 

Em 1964, a RCA criava em seus laboratórios o primeiro circuito CMOS, e em 1969 a 

Bell Labs desenvolvia o primeiro CCD. Em 1973 ele teve sua primeira versão comercial, 

capturando imagens com 0,01 megapixel. 

O primeiro protótipo de câmera digital foi criado pela Kodak, baseado nesse CCD, em 

1975. Pesava 4kg e gravava imagens em uma fita cassete. 

A grande sensação das imagens digitais aconteceu durante as Olimpíadas de Los 

Angeles, em 1984. A Canon utilizou seu protótipo de câmera de vídeo estático e fez parceria 

com o jornal japonês Yomiuri Shimbum e transmitia as imagens, via telefone, para o Japão de 

                                                 
33 http://fotofacilrj.blogspot.com/2011/04/historia-da-fotografia-digital.html 
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fotos de 0,4 MP. As imagens levavam meia hora  para chegar, e deram um banho nos outros 

jornais, que dependiam de aviões para levar os filmes. 

      A partir daí a fotografia digital começou a ser desenvolvida rapidamente e os 

primeiros modelos populares de maquinas fotográficas digitais chegaram ao mercado em 

1990. E não pararam até hoje. A cada dia temos um novo lançamento. E, com certeza não vai 

parar por aí, muitas novidades ainda vão surgir no mercado digital.  

 Com a facilidade de registrar as imagens fotográficas com muito mais rapidez, essas 

imagens passaram a fazer parte de nosso dia-a-dia. Alunos dos vários níveis de ensino 

convivem com essa realidade com muito mais intensidade, sendo os mesmos, os próprios 

autores de fotografias. Então, a possibilidade de trabalhar pedagogicamente essas imagens, 

permite que os próprios autores compreendam o ambiente que estão fotografando, e, 

dependendo da atividade que estiverem trabalhando, poderão procurar detalhes e analisar 

minúcias, que nem sempre conseguiriam enxergar, já que o ato de fotografar mostra que a 

realidade pode ter inúmeros ângulos e múltiplas realidades. 

Assim, comenta Reis (2010), apesar dos inúmeros benefícios propiciados pela utilização 

de fotografias na educação, o principal deles, certamente, é a possibilidade de libertar a 

Pedagogia do verbalismo a que está fadada há tantos anos devido as Concepções 

Conservadoras da Educação, sobretudo, a tradicional centrada na transmissão de conteúdos. No 

entanto, para que a utilização da fotografia favoreça a formação de indivíduos críticos, é 

necessário que ela seja utilizada pelos educadores, como algo mais que uma simples ilustração. 

4.4 - A imagem fotográfica enquanto construção da memória 

 Em abril de 2008 professores do Campus Castanhal apresentaram o projeto “Centro de 

Memória da EAFC-PA: Possibilidades de Ensino e Pesquisa Interdisciplinar a partir do 

registro da História e Memória de uma Instituição de Ensino Técnico”, cujos idealizadores 

foram Gleice Costa e Mário Médici. O projeto consiste numa experiência interdisciplinar 

iniciada em 2007, referente às disciplinas de História e Metodologia da Pesquisa para 

sistematizar a história e memória da Escola Agrotécnica Federal de Castanhal-Pa. 

Assim, as ações previstas no projeto eram: “Promover o encontro entre pesquisa e 

ensino, sensibilizando os atores sociais que estão envolvidos no cotidiano da escola, pois, 

entende-se que o envolvimento de alunos, professores, funcionários e comunidade local com a 

construção e registro da história da instituição escolar permite oportunidades de reflexão 
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sobre as relações entre memória e história; valorizando as experiências humanas – fonte de 

apoio à implementação de programas e projetos educacionais, culturais, técnicos e científicos 

que visem a melhoria das condições e da qualidade de ensino.” 

Uma das fontes de pesquisa do projeto era a fotografia. Muitas fotografias foram 

recuperadas, inclusive fotografias quando a escola ainda funcionava no formato de Patronato 

Agrícola em Outeiro. Em 2008 participei da digitalização dessas fotografias, as quais foram 

catalogadas e estudadas, tudo com auxílio de alunos bolsistas que foram selecionados para o 

projeto.   

O projeto previa a construção de um site para disponibilizar as fontes pesquisadas, 

como as fotografias, o site teria o formato de um “Centro de Memória Digital”, onde seriam 

disponibilizadas para acesso público, dando maior visibilidade ao projeto. Essas informações 

ficariam armazenadas no site para futuras pesquisas ou mesmo para simples consulta. 

Portanto as imagens fotográficas serviriam para a construção da memória do IFPA – Campus 

Castanhal em seus 90 anos. 

A fotografia, afirma Kossoy (2002),  

É memória e com ela se confunde. [...] A reconstituição histórica de um tema dado, 
assim como a observação do indivíduo rememorando, através dos álbuns, suas 
próprias histórias de vida, constitui-se num fascinante exercício intelectual onde 
podemos detectar em que medida a realidade anda próxima da ficção. (KOSSOY, 
2002). 

Com a concretização desse projeto, boa parte da história do IFPA – Campus Castanhal 

será contado através das fotografias. A fotografia funciona como uma memória social, capaz 

de perpetuar momentos, pessoas e locais que nunca mais existirão da mesma forma. Hoje 

temos inúmeros registros de como eram as nossas cidades, como as pessoas se vestiam, se 

comportavam e se relacionavam. Esses registros estão arquivados por meios de textos escritos 

e fotografias, e são as fotografias, as responsáveis por deixar nossas memórias mais vivas.34 

Por isso, nesse mundo digitalizado, em que a grande maioria das pessoas tem acesso a 

uma câmera digital, é importante fazer com que as fotografias tiradas fiquem registradas em 

algum suporte, para que as futuras gerações possam também se encantar com a nossa história 

e nossos hábitos. 

                                                 
34 http://leatriceferraz.com.br/2008/08/09/fotografia-e-memoria/ 
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Com as possibilidades abertas para armazenarmos essas informações pela computação 

em nuvem35, quase tudo o que escrevemos, fotografamos, filmamos, poderá estar acessível 

online. Agora ficou muito mais fácil para armazenar e encontrar uma informação. Fazer com 

que ela desapareça será muito mais difícil. 

Entretanto, a utilização dessas ferramentas sociais utilizadas na web como fontes, 

requer certo cuidado, pois as tecnologias digitais alteraram por completo as relações até hoje 

estabelecidas entre o ser humano, seu cotidiano, sua história, memória e suas práticas 

educativas; por isso devemos ter certas precauções na produção das informações, como afirma 

Santana (2010): 

As concepções sobre a produção de informação por edição o conhecido “Ctrl + C“ e 
o “Ctrl +V” no computador na reconstrução de textos e imagens e a bricolagem que 
implica na sobreposição por cópia e alteração de cores e formas na produção de 
imagens são exemplos de manipulação de dados e informações que podem gerar a 
falseabilidade de dados históricos (SANTANA, 2010). 

Neste sentido, compreender a edição de textos e a bricolagem36 enquanto processo de 

produção de dados na tecnosfera37 e na midiosfera38, como afirma Santana (2010), “... 

implicam em entender a essência da produção de dados, informações e fontes históricas em 

sistemas e mídias digitais”. 

 Nessa linha de pensamento, devemos entender o conceito de noosfera, tecnosfera, 

midiosfera, referenciados por Santana, estabelecer a diferença e as relações entre elas, como 

também entender de que forma influenciam nas redes sociais e na memória da sociedade 

contemporânea.  

                                                 
35 A computação em nuvens não dispensa em nenhum momento o armazenamento de arquivos em discos rígidos. 
A diferença é que, em vez de os arquivos ficarem guardados em um dispositivo na casa ou escritório do usuário, 
tal trabalho é realizado por servidores gigantescos de grandes empresas que disponibilizam espaços aos seus 
clientes. 

36 Bricolagem, segundo a antropologia, é a união de vários elementos para formação de um único e 
individualizado. Para Santana (2010),  bricolagem é definida como uma metodologia de produção artística que 
captura elementos incidentais via sobreposição e colagem, e teria em si mesmo caráter mítico em termos 
estéticos. 

37 Tecnosfera é o suporte tecnológico (o hardware, o equipamento), Santana (2010). 

38 Midiosfera é o fluxo de informações (o software, dados e informações hipertextuais, textuais, audiovisuais). 
Este conceito representa as tecnologias e redes sociais em comunicação existentes em todo mundo na atualidade. 
Santana (2010). 
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 Segundo Izzo (2010), a noosfera ou esfera do pensamento ou espírito humano foi 

definida pelo paleontólogo e místico jesuíta Teilhard Chardin. Conceito usado para explicar o 

nascimento e o desenvolvimento antropológico da mente humana a partir do qual Pierre Lévy 

introduziu a idéia da inteligência coletiva, ligando-a a rede mundial de computadores onde 

ocorre o surgimento de um sistema universal sem totalidade. Um sistema virtual complexo 

que, para ser acompanhado, precisa de atenção constante:  

Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo 
problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um 
acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de 
resolução: a atualização (LÉVY, 1996).  

Para Izzo (2010), a noosfera envolve a subjetividade e os pensamentos humanos 

compartilhados pelas diversas redes tecnológicas sociais. 

A noosfera não é apenas o meio condutor/mensageiro do conhecimento humano. 
Produz, também, o efeito de um nevoeiro, de tela entre o mundo cultural, que avança 
cercado de nuvens, e o mundo da vida. Assim, reencontramos um paradoxo maior já 
enfrentado: o que nos faz comunicar é, ao mesmo tempo, o que nos impede de 
comunicar (MORIN, 2001, p.141, apud IZZO, 2010).  

Assim a noosfera está ligada aos significados das coisas, aos símbolos e às tentativas 

de compreender o que é o ser humano dentro de um universo vasto que ultrapassa 

explicações. Tais significados nasceram na noosfera, são idéias gerais que tornam a vida mais 

fácil de ser conduzida e explicada. Trata de idéias consensuais e conceituais, adotadas pela 

coletividade e que representa o domínio da imaginação, do homem e da criatividade.  

Izzo (2010) também se refere à memória, citando Morin (2001), em que a noosfera 

nasce com o pensamento, ele a gera. Memória e tempo são fundamentais: criação de símbolos 

que não são apenas índices e tem sempre uma elaboração social coletiva.  

As representações, símbolos, mitos, idéias, são englobados, ao mesmo tempo, pelas 
noções de cultura e de noosfera. Do ponto de vista da cultura, constituem a sua 
memória, os seus saberes, os seus programas, as suas crenças, os seus valores, as 
suas normas. Do ponto de vista da noosfera, são entidades feitas de substância 
espiritual e dotadas de certa existência (MORIN, 2001, p.139, apud IZZO, 2010).  

A noosfera é intrínseca ao homem e a midiosfera é algo externo, afirma Izzo (2010). 

Com a Internet, a televisão e com os meios de comunicação cada vez mais interativos, mais 

recentemente convergindo, não sobra espaço para a imaginação, para a proliferação da 

noosfera, sempre invadida pela midiosfera. 

A midiosfera cria seus próprios seres imaginários, produz seus mitos, suas notícias e 

fatos instantâneos. Desta forma, estabelece uma nova tradição que é totalmente oposta à 

tradição mais comum da noosfera: o imaginário do homem produzido na própria imaginação 
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do homem.  

Segundo Santana (2010), para a noosfera existir fazemos uso da tecnosfera que 

viabiliza a midiosfera, que é onde são produzidas as fontes históricas digitais que possibilitam 

documentar aspectos históricos, no entanto, o fluxo constante e contínuo de dados e 

informações também se apresentam como obstáculos para o historiador. 

Para se ter uma idéia, em 29 de dezembro de 2010, quando pesquisei o perfil do Orkut 

oficial do Campus Castanhal, existiam 1.545 fotografias publicadas. Quando pesquisado 

novamente, em 30 de setembro de 2011 esse número havia mudado, agora com 2.753, ou seja, 

nesse intervalo de tempo foram postadas 1.208 fotografias; se acessarmos esse perfil hoje, 

talvez essas informações sejam diferentes. Isso mostra que o fluxo de informações que 

circulam nessas redes é muito grande e cresce muito rápido, assim como, a qualquer momento 

o dono do perfil poderá excluir partes dessas informações ou a totalidade.  

Portanto, afirma Santana (2010), ao utilizar os recursos que envolvam a midiosfera, 

suas redes sociais e os recursos tecnológicos digitais, torna-se necessário ao pesquisador 

compreender a produção dos dados e informações digitais antes de considerá-las enquanto 

fontes documentais históricas válidas; como também devemos ter certa habilidade em 

registrar essas fontes imediatamente, pois hoje esse conteúdo pode estar disponível, amanhã 

poderá não estar mais. 

Por outro lado, os usos de imagens como fotografias, pinturas, desenhos, grafites, 

xilogravuras, paisagens, esculturas, placas e a própria arquitetura escolar na pesquisa 

educacional, “revelam e omitem fatos que flutuam entre a memória, lembranças e 

esquecimento”, Santana (2010). E muitas imagens, como a fotografia e filmes, circulam nas 

redes sociais com bastante intensidade, assim, comenta Santana (2010). 

A relação entre a memória e as imagens implica em compreender os diversos 
processos de produção de imagens sejam estas analógicas e/ou digitais. Quando se 
busca considerar um conjunto de imagens como fontes documentais históricas, 
entender o processo de produção pode revelar aspectos objetivos e subjetivos 
daqueles que produziram tais obras seja em termos técnicos, artísticos, ideológicos, 
psicológicos entre outras questões. Além disto, entender sobre quais recursos foram 
usados na produção imagética podem expor intencionalidade, realismo, 
naturalidade, dinâmica, movimento entre outros fatores (SANTANA, 2010). 

 Atualmente somente o Perfil Oficial do Orkut do Campus Castanhal, possui 2.753 

imagens fotográficas, de várias épocas do Campus, que poderão ser utilizadas como fonte de 

pesquisa, pois a fotografia, segundo Le Goff (1985), “revoluciona a memória: multiplica-a e 
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caracteriza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visual nunca antes atingida, permitindo 

assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica.” 

 Entretanto, comenta Kossoy (2001), no que toca à imagem fotográfica, uma série de 

dados poderão ser reveladores, posto que jamais foram mencionados pela crítica da história. 

Por outro lado, apesar de sua aparente credibilidade, nelas também ocorrem omissões 

intencionais, acréscimos e manipulação de toda ordem, como a bricolagem citada 

anteriormente.  

Para Kossoy (2001), o fragmento da realidade gravado na fotografia representa o 

congelamento do gesto e da paisagem, e, portanto, a perpetuação de um momento, em outras 

palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato social, da 

paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na imagem não se repetirá jamais. O 

momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é irreversível. 

A fotografia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e 
emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social. 
Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem – escolhida e refletida – de uma 
íntima porção de espaço do mundo exterior. É também paralisação súbita do 
incontestável dos ponteiros dos relógios: é, pois o documento que retém a imagem 
fugidia de um instante da vida que flui ininterruptamente (KOSSOY, 2001). 

Para Ciavatta (2002), o olhar fixado no objeto fotográfico não é apenas uma das 

características do artefato, um aspecto do suporte que sustenta sua existência. Cada registro é 

parte de uma história e constitui-se em um princípio de memória. Portanto, devemos 

compreender os conceitos da história do objeto fotográfico e sua relação com a construção da 

memória coletiva (Le Goff, 1992; Pollak 1989, Halbwachs, 2006), a fotografia como 

documento e monumento (Le Goff, 1992) e a fotografia como prática pedagógica (Reis, 

2010). 

Referente à memória deveremos entendê-la em seus vários aspectos e suas várias 

formas. Halbwachs (2006) tem como conceito central a memória coletiva que ele contrasta 

com memória individual e a memória histórica.  A memória coletiva seria o passado 

perpetuado e vivo na consciência presente dos indivíduos, enquanto que a história se ocuparia 

do passado e estaria fora e acima dos grupos sociais.  Afirma também que as memórias são 

construções dos grupos sociais. Embora sejam os indivíduos que lembram, no sentido literal 

da expressão, são os grupos sociais que determinam o que é “memorável” e as formas pelas 

quais será lembrado. Portanto, os indivíduos se identificam com os acontecimentos públicos 

relevantes para o seu grupo. Distinção esta que, outros autores também corroboram. 
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Memória e história sempre estiveram profundamente imbricadas e, pelo grande 
volume de informações hoje em circulação, cada vez mais a história passa a ser 
construída a partir dos "lugares" da memória coletiva - lugares topográficos como 
arquivos e museus, lugares monumentais, arquitetônicos, lugares funcionais, como 
manuais, autobiografias, lugares simbólicos, comemorações, emblemas etc. A 
história seria a forma científica da memória coletiva (LEGOFF, 1992).  

Pollak (1989) trata com propriedade o tema da memória e do esquecimento na 

construção da identidade dos grupos. O autor analisa diversos grupos sociais e as "memórias 

subterrâneas" ou marginalizadas, e como estas memórias se completam na consolidação de 

uma história, de uma versão, do papel de um determinado grupo social, na preservação ou no 

esquecimento de certos fatos e de seus significados39.  

Pollak (1989) destaca o que ele chama de trabalho de "enquadramento" da memória 

que reinterpreta continuamente o passado em função dos embates travados no presente, em 

função da identidade dos grupos detentores dessa memória. Em um segundo texto Pollak 

(1992) trata, especialmente, dos processos e dos atores que intervém na formalização e 

consolidação da memória; e destaca a importância da história oral para o afloramento 

“memórias subterrâneas" represadas pelas imposições da ordem social. 

Segundo Ciavatta (2002), para a reconstrução histórica de um objeto, é proposto uma 

"arqueologia do documento" de modo a construir seu mapa de origem, suas vinculações, os 

elementos constitutivos e as informações nele contidas. Testemunho visual das aparências, 

como informação e como fonte de recordação, a imagem fotográfica associa-se à memória e 

introduz uma nova dimensão no conhecimento histórico, tradicionalmente obtido através da 

linguagem oral e, principalmente, da escrita. 

As informações das redes sociais na internet circulam em forma de imagem e 

linguagem constituindo o conhecimento, a memória e porque não dizer o esquecimento.  Para 

Kessel (2010), um dos elementos mais importantes, que afirmam o caráter social da memória, 

é a linguagem. As trocas entre os membros de um grupo se fazem por meio de linguagem. 

Lembrar e narrar se constituem da linguagem. Como afirma Bosi (1994), “a linguagem é o 

instrumento socializador da memória, pois, reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço 

histórico e cultural vivências tão diversas como o sonho, as lembranças e as experiências 

recentes.” 

                                                 
39 Ciavatta, Maria. O mundo do trabalho em imagens. A fotografia como fonte histórica (Rio de Janeiro: 1900-1930). Rio de Janeiro: DP & 
A, 2002., p. 32-34.   
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Lévy (1999) categoriza o conhecimento existente nas sociedades em três formas 

diferentes de linguagens: a oral, a escrita e a digital. Embora essas formas tenham se 

originado em épocas diferentes, elas coexistem e estão todas presentes na sociedade atual. 

A forma escrita de apreensão do conhecimento, afirma Kenski (1999), é a que 

prevalece em nossas culturas letradas, mas a linguagem oral ainda é a que predomina em 

todas as formas comunicativas vivenciais. Em meio a elas, e utilizando-se de ambas, o estilo 

digital de apreensão de conhecimentos é ainda incipiente, mas sua proliferação é veloz. 

Lévy (1999), diz que é a partir da linguagem que o homem se distingue do restante da 

natureza e "dispõe deste extraordinário instrumento de memória e de propagação das 

representações" (Lévy, 1999). Esta oralidade primária, que nomeia, define e delimita o mundo 

a sua volta, cria também uma concepção particular de espaço e de tempo. Nas sociedades 

orais, a localização fisicamente próxima dos homens que utilizavam a mesma "fala" definia o 

espaço da tribo e da cultura. A oralidade primária requeria a presença e a proximidade entre 

os seus interlocutores.  

A partir da linguagem escrita, afirma Kenski (1999), é que se dá a autonomia do 

conhecimento. Não há mais a necessidade presencial do comunicador, informando, 

observando e orientando seus discípulos. Os conhecimentos são apreendidos não na forma 

como foram enunciados, mas no contexto em que o escrito é lido e analisado. Existe uma 

distância entre a pessoa que escreve e a outra, que lê e interpreta o escrito. Os tempos em que 

ocorrem esses dois processos - escrever e ler - podem estar defasados de muitos séculos, e até 

milênios. 

Assim, a escrita, interiorizada como comportamento humano, interage com o 

pensamento libertando-o da obrigatoriedade de memorização permanente. Torna-se, assim, 

ferramenta para a memória e, através dela, os fatos da vida cotidiana são liberados em 

biografias, diários, agendas, textos e redações. Seria a memória escrita. 

A terceira forma de apropriação do conhecimento, apontada por Lévy (1999), a 

linguagem digital dar-se-ia no espaço das novas tecnologias digitais de comunicação e de 

informação.  

Assim, comenta Kenski (1999), a tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e 

sequencial das imagens e textos escritos e se apresenta como um fenômeno descontínuo é 

caso do hipertexto. Sua temporalidade e espacialidade, expressa em imagens e textos nas 
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telas, estão diretamente relacionadas ao momento de sua apresentação. Verticais, 

descontínuas, móveis e imediatas as imagens e textos digitalizados a partir da conversão das 

informações em bytes, têm o seu próprio tempo, seu próprio espaço: o tempo e o espaço 

fenomênico da exposição. Elas representam, portanto, outro tempo, um outro momento 

revolucionário na maneira humana de pensar e de compreender.  

Portanto, afirma Monteiro (2010), a memória para Tecnologias Digitais, está 

relacionada especialmente aos mecanismos externos ou físicos de representação e de registro 

do conhecimento humano. Isso quer dizer que a memória está relacionada à representação da 

linguagem, às Tecnologias da Informação e Comunicação, que se tornam o espaço de 

inscrição dessas linguagens, com o tempo de permanência dos signos nessas tecnologias, bem 

como a preservação como decorrência da relação das categorias anteriores. 

Por fim, afirma Le Goff (1994), 

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 
passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a 
memória coletiva sirva para libertação e não para a servidão dos homens (LE GOFF, 
1994).  
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4.5 - Procedimentos metodológicos  

A rede social na internet que analisamos foi o Perfil do Orkut Oficial do IFPA – 

Campus Castanhal. Para chegarmos a este perfil utilizamos instrumentos de coleta de dados 

mista, ou seja, utilizamos questionário, entrevistas e principalmente a observação através das 

redes sociais. 

Inscrevemo-nos em várias redes sociais como o Orkut, Facebook, MSN Live e outras, 

que tínhamos informações de serem as mais acessadas no Campus e também pelas nossas 

observações durante as aulas de informática ministradas naquela instituição. 

Por mais de seis meses monitoramos e interagimos com usuários do Orkut no sentido 

de identificar e conseguir atores que pudessem fazer parte da pesquisa. Nas comunidades 

referentes ao Campus Castanhal, não obtivemos sucesso, pois as questões que publicamos nos 

Fóruns dessas comunidades, não tiveram respostas, também já comentado anteriormente. 

Por fim conseguimos inscrever 46 perfis do Orkut, a maioria alunos e ex-alunos do 

Campus Castanhal, alguns servidores, sendo que um desses perfis foi do Perfil Oficial do 

Campus Castanhal (Figura 9). 

 
Figura 8: Perfil do Orkut João Canto criado para desenvolver pesquisa 

Fonte: Orkut.com, acessado em 12.10.2011 

  

Veja que nesse perfil, mostra o diálogo sobre a entrevista com o Ex-Aluno Herbert 

Canto, que estudou no Campus Castanhal na década de 90. Mostra também o ícone do Perfil 

do Campus Castanhal, lado direito, cadastrado como “amigos”. 

Nessas redes procuramos identificar os alunos, servidores e ex-alunos do Campus 

Castanhal. No Orkut conseguimos identificar várias comunidades e muitos perfis dos alunos, 
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entretanto o que nos chamou atenção foi o Perfil do Orkut Oficial do Campus Castanhal 

(Figura 9), principalmente pela quantidade de fotografias postadas naquele perfil.  

 
Figura 9: Perfil do Orkut Campus Castanhal – Oficial 

Fonte: Orkut.com, acessado em 11.10.2011 

 

Nessa figura, feita em 11 de outubro de 2011, esse perfil possuía 2.753 fotografias 

postadas, as quais se referiam exclusivamente ao Campus Castanhal, como veremos a seguir. 

Quanto aos Scraps (recados), mensagem de textos, possuía 146. Há uma diferença muito 

grande entre esses dois tipos de informações. 

Constatado esses fatos através dos perfis do Orkut, precisaríamos ter confirmação ou 

não dessas informações, então realizamos uma pesquisa no Campus Castanhal para analisar o 

perfil de utilização das redes sociais na internet, já discutido anteriormente.  

Como parâmetros de recorte, utilizamos basicamente os seguintes fatores: O primeiro 

referia-se a rede social mais acessada no Campus, que segundo a pesquisa foi o Orkut, com 

51%. O Segundo parâmetro foi sobre as informações mais postadas nas redes sociais, nesse 

caso foi a fotografia com 46%. E o terceiro item foi que esses dados deveriam estar 

relacionados ao Campus Castanhal e a educação.  

Através da pesquisa realizada no Campus Castanhal, identificou-se os entrevistados 

que postavam informações sobre o Campus, principalmente os relacionados à questão 

educacional, sendo que a maioria deles utilizava perfis do Orkut, um desses usuários era 

Edivaldo Moura, servidor do Campus e criador do Perfil Oficial do Campus Castanhal. Esses 

fatos nos ajudaram a fazer um recorte no campo da pesquisa e nos levaram a definir este perfil 

do Orkut a ser analisado. Entendemos também, que esse perfil, muito utilizado pelos 

professores e alunos do Campus Castanhal e por representar uma prática educativa utilizada 

nas na internet, será a rede social analisada. 
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Comenta Edivaldo Moura quando perguntamos sobre a possibilidade de utilizar as 

redes sociais no processo educativo: “Não podemos temer as redes sociais, expondo apenas as 

possibilidades negativas de seu uso. São ferramentas tecnológicas de grande potencial 

educativo e, ao que tudo indica, vieram para ficar. É preciso se apropriar do poder das redes 

sociais para divulgar projetos educacionais, reflexões, debates, junto ao grande público jovem. 

A redes sociais tem um enorme apelo junto à juventude. Não podemos nos omitir da missão 

de utilizá-las enquanto instrumentos a favor do processo de ensino e aprendizagem”  

4.6 - Apresentação dos dados coletados 

 Os dados coletados para este trabalho, através de instrumentos de pesquisa e de 

observação e interação nas redes sociais da internet, já são apresentados, analisados e 

discutidos desde o início deste trabalho, permeados pelos vários capítulos. 

 Portanto, neste momento nos deteremos em analisar os conteúdos postados no Perfil 

do Orkut Oficial do IFPA – Campus Castanhal, inicialmente sobre os scraps (recados) e 

posteriormente sobre as imagens fotográficas.  

4.6.1 - Analisando os scraps (recados) – mensagem de textos  

O Perfil do Orkut Oficial do IFPA – Campus Castanhal foi criado em 2010, possui 41 

membros está inscrito em 5 comunidades, sendo que 3 delas comuns ao perfil criado para 

desenvolver esta dissertação. Possui 2.753 fotografias, 147 scraps (recados) e 5 vídeos 

postados. Possui apenas um depoimento. Esses dados foram acessados em 11 de outubro de 

2011. 

 Edivaldo Moura foi quem criou o Perfil Oficial do Orkut do Campus Castanhal e ele 

nos falou sobre o objetivo da criação desse perfil,  

“O objetivo era divulgar informações e eventos (o Orkut permite mandar uma 
mensagem instantânea para todos os seus contatos de uma única vez) e, 
especialmente, ser um instrumento que compartilhasse registros audiovisuais, 
fotografias principalmente, com toda a comunidade escolar, inclusive com os 
egressos que sempre procuravam saber como a escola estava. É incrível isso, como 
as pessoas se formam aqui e saem deixando um pouco de si e levando um pouco da 
instituição com eles. Muitos contatos do nosso Orkut são egressos. E é claro que, 
quando nós fizemos esse perfil, saímos procurando todo mundo e mandando 
convites. Atualmente, recebemos vários pedidos de amizade toda semana, às vezes 
todos os dias. E outro objetivo era estar em contato com essas pessoas. Recebemos 
várias perguntas, sobre variados assuntos. E respondemos a todas.” 
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  Um dos assuntos mais comentados nos scraps (recados) nos meses de agosto e 

setembro foi sobre a greve que estava acontecendo nos Institutos Federais, veja alguns 

comentários: 

Dayane Ferreiraa ~* - 26 ago - Amigos 

Para: 

 

 

Bom dia! 
 t a td mundo  muito preocupado c essa Greve, queremos saber quando começa as aulas e qual o estado da greve 
se realmente ta valendo apena td isso qual a situação? 
Mantenhanos informados em relação queremos imformações!] 
Avisem quando começa as aulas!!] 
Abraço' 
 

Veja a resposta do Administrador do Perfil:  

IFPA Campus Castanhal - OFICIAL Oi, Dayane! 

desculpe, só agora li sua msg. 

na próxima terça, dia 13, haverá uma plenária que decidirá os rumos da greve. talvez acabe. 

para ficar informada, entra no blog da escola, lá tem mais informações: 

www.coracao-verde.blogspot.com 9 set 

 Observe que houve um lapso de tempo que consideramos muito grande para a 

resposta. Segundo Edivaldo, isso se deu em virtude do bloqueio efetuado pelo IFPA nessa 

rede social, pois para acessá-lo ele tem que fazer de outros locais fora do Campus Castanhal. 

Thiago Miranda¹ - 30 set - Amigos 

Para: 

 

 

ei edivaldo faz um levantamento d qts alunos desistiram e  
bota na reuniao da terça pro servidores blz! 

IFPA Campus Castanhal - OFICIAL vou falar sobre esses dados, sim, Thiago, valeu pela sugestão. 3 out 

Nesse diálogo, o aluno sugere a Edivaldo falar numa reunião no Campus Castanhal 

sobre os alunos que estavam pedindo transferência do Campus Castanhal por conta da Greve 

que estava acontecendo no Campus há mais de dois meses.  

Alguns alunos demonstravam-se preocupados em ter que deixar a escola, porém 

demonstram apoio aos servidores, veja:  

Haprã jk - 3 out - Pública 

Para: 
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É mais nossos pais, Vão tirar a gente .......!!!!!!!!!!! 
Se não aver possibilidade de acabar a greve ate o mes de janeiro.... todo os alunos vão sair do estituto.... Ai vai ser a 
maior catastrofe que ja aconteçeu....uma irônia do governo. Que não quer o aumento salarial, dos servidores.....Que 
porem é corrupto ainda... Vamos ser realista,, chega de ser bonzinho.... 

 

Ainda sobre a greve,  

Srª.°Torres °ღღღღ• - 13 set - Amigos 

Para: 

 

o que foi decidido na reunião de hj que houve no campus ? 

 

IFPA Campus Castanhal - OFICIAL A 103ª PLENA do SINASEFE reuniu ontem e deliberou pela continuidade da 
greve. Aqui no campus, o Comando de Greve resolveu referendar a decisão nacional. Sendo assim, 
lamentavelmente não temos previsão do retorno das aulas. 
Estamos postando as informações atualizadas em nosso blog: www.coracao-verde.blogspot.com 14 set 

Edivaldo comenta sobre o aspecto pedagógico dessas interações entre os alunos e a 

comunidade do Campus Castanhal. Veja o que disse Edivaldo: 

“Eu considero que toda comunicação possui uma dimensão pedagógica. Quando 
você divulga as coisas que acontecem por aqui, tanto para a comunidade interna 
quanto para a externa, está divulgando o cotidiano da instituição, o que nós estamos 
produzindo e vivenciando. Tem pessoas que ainda nem são nossos estudantes, nem 
nunca foram. Mas, pedem para ser adicionados dizendo “me add aí, que ano que 
vem eu to chegadno”. A pessoa tem um sonho e alimenta esse sonho ao ver as fotos, 
os vídeos dos nossos eventos, ao conhecer melhor a instituição através das 
informações do nosso perfil.” 

 Comenta que o conteúdo existente no perfil, serve como fonte de pesquisa pra alunos e 

professores, que as utilizam em suas atividades pedagógicas. E vê essas atividades como uma 

prática educativa, 

“Eu enxergo, sim, um aspecto educativo em tudo isso. Além do que é importante 
dizer que a rede social pode ser uma ferramenta pedagógica. Tem estudante e 
professor que me procura e pergunta: “você tem as fotos ou as filmagens daquele 
evento? “Tô precisando para fazer um trabalho, ou para dar uma aula” etc. E aí eu 
digo que ta tudo no Orkut e no Blog. E eles vão lá e encontram o que precisam. Essa 
era uma das intenções principais. Reunir e disponibilizar as informações para o 
usufruto (e por que não dizer para contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem?) da comunidade.” 

 O Campus Castanhal, poderia utilizar essa ferramenta com mais eficiência e aumentar 

o poder de interação com a comunidade, postando assuntos de interesse coletivo, entretanto 

notamos que as mensagens, ao invés de partir da Instituição, já que o perfil é Oficial, em sua 

maioria vem dos alunos ou de outras pessoas externas ao Instituto, dos quais muitas 
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consideramos Spams
40. Sobre isso, Edivaldo reconhece e comenta: “Isso poderia até ser 

melhor explorado”, referindo-se ao perfil do Campus, “se as coordenações e setores 

aproveitassem para mandar orientações para os estudantes, tipo oportunidades de emprego, 

estágios, eventos, dentre outras coisas. Ainda não nos acostumamos a utilizar o potencial das 

redes sociais. Dá para explorar bem mais. E eu sinto que é uma iniciativa pouco valorizada 

ainda.” 

Um dos problemas que muitos entrevistados apresentaram, foi a má utilização das 

redes sociais. Entretanto admitiram a possibilidade das redes sociais na internet serem 

utilizadas como práticas educativas. Veja alguns comentários: 

Professor (a) 2: “Penso que é interessante, contudo deve ser bem trabalhada com os 

educandos, pois pode ocorrer muitos problemas de mau uso da mesma.”   

Professor (a) 3: “Se empregada de maneira correta, acredito que seja uma ótima 

ferramenta, mas ainda não tive a oportunidade de utilizá-las em práticas educativa. 

Mas, várias vezes foi a única forma de entrar em contato com alunos egressos, por 

exemplo.” 

Professor(a) 4: “Acho válida, visto que, as redes sociais estão totalmente 

incorporadas ao cotidiano dessa nova geração. Não podemos ver com maus olhos 

essas ferramentas, apesar de muitas vezes serem usadas de forma inapropriada. É 

prudente discutir com os educandos as melhores formas de explorar as redes sociais, 

pois elas vieram para mostrar uma nova forma de se relacionar, no contexto das 

relações afetivas, mas têm utilidade profissional muito válida, quando se cria fóruns e 

comunidades, quando se articula ações, manifestações, etc. Dessa forma, vejo que 

temos mais a ganhar com o bom uso das tecnologias digitais.” 

Professor (a) 6: “A minha opinião agora é: Sou totalmente a favor, além disso, 

considero como ferramenta poderosíssima para o aprendizado e não utilizá-la é 

desperdício”. 

Por outro lado, olhando as redes sociais como fonte ou meio de pesquisa, 

consideramos relevante, principalmente, quando se trata de pesquisa com sujeitos que estão 

                                                 
40Spams são mensagens enviadas em massa com fins publicitários. Geralmente os spams têm caráter apelativo e 
na maioria das vezes são incômodos e inconvenientes. 
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espalhados nos mais variados canto deste planeta. Os alunos que conseguimos entrevistá-los 

confirmaram a sua participação nesta pesquisa, através do perfil do Orkut Campus Castanhal. 

Muitos são ex-alunos e estão vivendo em várias partes do Brasil, como Juruti – Pará, Manaus 

– Amazonas, Palmas – Tocantins, Oiapoque – Amapá, Tailândia - Pará entre outros lugares. 

Imaginem interagir ou entrevistá-los esses alunos presencialmente! 

Postamos um comentário no Perfil do Campus, fazendo a seguinte pergunta: Quem 

estudou na EAFC - PA no período de 1996 a 2000 e queira ser entrevistado (a) para eu incluir 

em minha dissertação de mestrado, favor se manifestar nesta mensagem. Eu agradeceria de 

coração! Veja o diálogo: 

João Canto - 26 ago - Amigos 

Para:  mostrar todos os 29 

Caros! Quem estudou na EAFC - PA no período de 1996 a 2000 e queira ser entrevistado(a) para eu incluir em minha 
dissertação de mestrado, favor se manifestar nesta mensagem. Eu agradeceria de coração! 

Pedreliano José de Souza Neto Professor me formei em 2006, estou a disposição! 

Um abraço. 26 ago 

 Pedreliano José de Souza Neto Desculpe professor em 1996!!!!!!!!!!! 26 ago 
  
 Virginia Menezes telha de zinco, tábua!!! pode contar comigo também! 26 ago 
  

 ♥ஜஜஜஜMarciloneஜஜஜஜ♥ ♥ஜஜஜஜNogueiraஜஜஜஜ♥ estamos a disposição! 29 ago 
  
 lucas soares eu também 31 ago 
  
 Árika Kalinka Secorun Não esqueça de mim . 2 set 
  

Esses alunos foram entrevistados através do Orkut, sendo que dos 29 contactados, 

apenas 6 responderam a entrevista. Desses, 4 preferiram enviar por e-mail. Entretanto as 

perguntas todas foram postadas nos perfis dos alunos. Um dos problemas é que os textos dos 

scraps não podem ser muito grandes, é limitado, tivemos que enviar as questões por parte.  

Assim, iniciou as interações. A princípio estava meio receoso, pois pela experiência 

que já havia tido com referência às comunidades, que não se manifestaram quando eu postei 

uma mensagem referente a esta pesquisa. Entretanto, para minha surpresa, logo no primeiro 

dia que postei a primeira pergunta, recebi uma resposta, os demais responderam nos dias 

subsequentes. Aí pensei! Vai dar tudo certo e aqui divulgo a conversa que tivemos com esses 

alunos e ex-alunos. 

Veja a primeira pergunta da entrevista: 
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João Canto - 3 set - Amigos 

Para: mostrar todos os 6 

ENTREVISTA 
Vamos lá então com a entrevista, que será mais um bate-papo, aqui mesmo. Pode 
ser?  Vamos a dotar uma metodologia, eu mando a primeira pergunta ai quando vocês 
responderem eu envio a segunda e daí por diante. Peço que não demorem em respondê-las, 
pois tenho prazo para entregar minha dissertação e dependo, em parte, destas entrevistas. 
Quetão1: No período que você estudou no IFPA – Campus Castanhal (citar o período), antiga 
Escola Agrotécnica Federal de Castanhal já existia a disciplina informática? Caso 
afirmativo, descrever os assuntos que vocês estudavam e o laboratório de informática que 
vocês tinham aulas. 
 
Virginia Menezes telha de zinco, tábua!!! Bem, nos anos de 1994 e 1995, eu não tive 

disciplina de informática. 4 set 

Pedreliano José de Souza Neto Não era disciplina! Eram aulas com o Francisco (acho que 

sim ), e foram em 1996. 4 set 

Pedreliano José de Souza Neto MS DOS, e o laboratório era no prédio administrativo!! A 

sala era um tanto simples e pequena!!! 4 set 

lucas soares eu estudei de 94 a 97, a disciplina de informática só foi em 97 inclusive o 

senhor era o instrutor, ja o laboratório era no predio administrativo, as disciplinas eram MS 

DOS, WINDOWS 3.11, as funções do botão iniciar, formatação de texto ou seja era só o 

básico!!!! 4 set 

♥ஜஜஜஜMarciloneஜஜஜஜ♥ ♥ஜஜஜஜNogueiraஜஜஜஜ♥ Tivemos em 96 aulas de introdução a informática, a sala 

era no prédio administrativo e tinha aproximadamente 10 computadores, uma vez por 

semana. 5 set 

Outro problema foi o fato dos entrevistados poderem apagar as suas respostas e isso 

aconteceu. Depois de ter realizado as entrevistas, elas ficaram visíveis por algum tempo, 

depois de certo tempo, alguns entrevistados apagaram as suas resposta, ou seja, “saíram da 

conversa”. Para evitar que os dados da entrevista fossem perdidos foi aconselhável copiá-los 

imediatamente após o término e armazená-los em um dispositivo seguro. Foi o que fizemos. 

Se não tivéssemos tomados essas providências, seria necessário iniciar todo o processo 

novamente. 
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4.6.2 - Analisando e lendo as imagens fotográficas 

Além das mensagens de textos constantes no Perfil Oficial do Campus Castanhal, o 

que nos chamou a atenção foram as fotografias. Eram 2.753 fotografias, postadas desde 

06/08/2010, sendo que nessa data foram postadas as 100 primeiras fotografias, denominadas 

“Álbum de IFPA”. Este álbum contém fotografias das práticas educativas realizadas pelos 

alunos durante a Feira Agropecuária, Artes e Ciência - FAAC da Escola Agrotécnica Federal 

de Castanhal de 1996. A FAAC acontecia anualmente desde 1994 e tinha como objetivo a 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Campus Castanhal durante a Feira, 

os quais eram avaliados pelos professores, atribuindo notas para o bimestre. 

Atualmente o evento é desenvolvido com o nome de “Semana de Integração, Ciência, 

Arte e Tecnologia do IFPA – Campus Castanhal – SICAT, sendo que a primeira versão 

aconteceu em novembro de 2010, cujo objetivo foi “Apresentar trabalhos de cunho técnico-

científico, mini cursos, oficinas, elaboração e exposição de produtos, valorização dos aspectos 

artísticos, socioculturais e ambientais, assim como valorizar o intercâmbio entre Instituições de 

Ensino, Associações de Produtores Rurais, Movimentos Sociais, Empresas e a comunidade em 

geral.” 

As imagens fotográficas seguintes mostram algumas práticas educativas produzidas no 

Campus Castanhal e expostas na FAAC de 2006 e 2009.  

 

 
Fotografia 3: Rocinha – área de plantação 

Fotografia do álbum do Perfil do Orkut Oficial 

do IFPA – Campus Castanhal. FAAC 2006. 

Castanhal – Pará. Autor: Edivaldo Moura. 

Rocinha foi o nome atribuído a uma área de 

plantio, onde os alunos desenvolvem e montam 

seus projetos para a mostra que acontece por 

ocasião da FAAC. Por esse local circulam os 

visitantes e os avaliadores nos dias da FAAC. 
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Fotografia 4: FAAC 2009 – Plantação de mudas 

 

Fotografia do álbum do Perfil do Orkut Oficial 

do IFPA – Campus Castanhal. FAAC 2006. 

Castanhal – Pará. Autor: Edivaldo Moura. Essa 

fotografia mostra alunos e os professores do 

Campus Castanhal, Carlos Miranda e Rosaura 

Valadares, onde o aluno está explicando a sua 

prática educativa por ocasião da FAAC, em que 

os professores estão avaliando o trabalho ora 

apresentado. A cena mostra uma plantação onde 

existe a produção de mudas. A placa fincada no 

chão mostra que ali existe um pé de Mogno, 

madeira muito valorizada e utilizada na 

fabricação de móveis.  São árvores nativas da 

região amazônica. 

 

 
Fotografia 5:  FAAC 2006 - Aluno tecendo uma malhadeira 

 

Fotografia do álbum do Perfil do Orkut Oficial 

do IFPA – Campus Castanhal. FAAC 2006. 

Castanhal – Pará. Autor: Edivaldo Moura. A 

imagem mostra um aluno tecendo uma 

Malhadeira, um dos principais artefatos de pesca 

na região na Amazônica. Destaca-se como o 

principal aparelho empregado na pesca realizada 

por ribeirinhos e como segundo mais empregado 

na pesca comercial que abastece a região e 

outros estados do Brasil. No fundo uma 

vestimenta típica da época junina com imagens 

de São Pedro e São João. O aluno tecendo a 

malhadeira faz parte da cultura do homem 

amazônida. 

 

 

 
Fotografia 6: FAAC 2009 – Carneiro hidráulico 

 

Fotografia do álbum do Perfil do Orkut Oficial 

do IFPA – Campus Castanhal. FAAC 2009. 

Castanhal – Pará. Autor: Edivaldo Moura. Nesta 

fotografia os alunos estão explicando o projeto 

desenvolvido para a FAAC, sobre a Irrigação 

Alternativa para produção de Mudas de Açaí, 

utilizando uma máquina elevadora de água 

denominada: Carneiro hidráulico. Os alunos 

montaram toda uma estrutura, uma caixa d´água 

no alto de árvore, e o equipamento montado na 

base para enchê-la a caixa e depois distribuir na 

propriedade rural.  
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A leitura dessas fotografias foi efetuada, com base em outras fotografias postadas no 

perfil do Orkut do Campus Castanhal.  

Analisamos as fotográficas postadas no Perfil do Orkut Oficial do Campus Castanhal, 

pesquisadas em 11 de outubro de 2011, de uma forma geral. As fotografias foram postadas no 

site por data e nem sempre a data da postagem correspondia à data que foram feitas. As 

imagens estão em forma de Álbuns e não estão categorizadas por tema. 

O Álbum de Fotografia do Orkut permite o envio de várias fotografias ao mesmo 

tempo. Segundo o site, as fotos podem ser organizadas, para isso, basta arrastar e soltar as 

fotos na ordem que quiser girá-las, incluir legendas e escolher uma foto como capa do álbum. 

O Sistema permite também compartilhar seus álbuns com grupos de amigos ou 

selecionar os rostos de cada amigo que você quiser. Além disso, seus amigos não precisam 

estar no Orkut para ver suas fotos - basta digitar o email deles e eles poderão ver as fotos sem 

precisarem se inscrever no Orkut. Com algumas mudanças efetuadas recentemente, o 

compartilhamento de fotos no Orkut ficou mais fácil. 

Fizemos um teste para ver a qualidade de resolução e tamanho da fotografia quando 

enviamos uma imagem ao sistema de fotografia do Orkut. Veja a comparação a seguir: 

  

Figura 10: Detalhes da fotografia original Figura 11: Detalhes da fotografia postada no Orkut 

Fonte: João Canto 
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Como vemos nos detalhes da imagem postada no Orkut, seu sistema diminui 

drasticamente a qualidade da imagem, como também não mantém as características do 

equipamento que foi utilizado para fazer a fotografia. A fotografia original tem um tamanho 

de 3,92 MB, enquanto a enviada baixou o tamanho para 106 KB. Diminuiu as dimensões e a 

resolução de 300dpi para 96 dpi. Com isso, apesar de diminuir o tempo de envio de uma 

fotografia e seu espaço de armazenamento, a qualidade da imagem é muito afetada. 

Então, para quem pretende utilizar as imagens fotográficas que estão postadas no 

Orkut, fique sabendo que as mesmas não possuem as mesmas características das imagens 

originais, são fotografias manipuladas por softwares na hora que são feitos os uploads. 

 

Figura 12: A imagem teste postada no Orkut sobre o Carnaval de Óbidos 2011 

Autor: João Canto 

 

Outro detalhe que não vemos nessas fotografias do Perfil do Campus Castanhal são as 

categorias das imagens, a indexação e o resumo. Estudiosos da fotografia como Sara Shatford 

Layne (1994), citada por Manini (2002), aborda o assunto da indexação de imagens, 

enfocando o fato de que ela deve ser feita com a finalidade de preparar o acesso às imagens 

baseado nos atributos das mesmas. Tal acesso deve ser dado a imagens isoladas e também a 

grupos de imagens. 

Os atributos aos quais ela se refere são divididos nas seguintes categorias: biográficos, 

de assunto, de exemplo e de relação. No que diz respeito aos grupos de imagens será 

necessário verificar (1) quando eles ocorrem, (2) em que são baseados, (3) qual o nível de 

detalhamento dos agrupamentos que será necessário e qual a utilidade dos mesmos. 

A indexação e a elaboração de resumos preparam a representação do conteúdo 

temático do documento, no caso a fotografia. Quem faz o resumo escreve uma descrição 
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narrativa, uma síntese do documento (fotografia).  A indexação utiliza um ou mais termos do 

resumo. 

Os termos de indexação podem ser de dois tipos: palavra chave (termo não controlado 

retirado do documento para indicar o conteúdo); descritor (termo utilizado para convenção e 

expressar o conteúdo de documento e possibilitar a recuperação). No caso do descritor é um 

tipo de vocabulário controlado, elaborado segundo uma política de acervo, tipo de instituição 

e interesse do usuário, etc. 

Os principais objetivos da operação indexação é tornar a recuperação eficiente, mais 

rápida e precisa, quando efetuamos uma busca via Web ou por software.  A indexação tem 

duas fases principais: a primeira delas é uma análise conceitual (na qual se avalia qual é o 

assunto do documento) e a segunda uma tradução (na fotografia transposição do visual para o 

verbal).  

Outro aspecto importante é a classificação genérica da fotografia, um aspecto muitas 

vezes difícil porque uma mesma fotografia pode apresentar vários atributos genéricos ao 

mesmo tempo, poderá pertencer a dois grupos diferentes. A utilização de categorias, muito 

habitual na linguagem quotidiana dos estudiosos de imagens fotográficas, pode servir de 

orientação ao espectador que não renuncia ao uso destas denominações: retrato, nu, fotografia 

de imprensa, fotografia social, fotografia de guerra, fotorreportagem, fotomontagem, 

fotografia de paisagem, natureza morta, fotografia de arquitetura, fotografia artística, 

fotografia de moda, fotografia industrial, fotografia publicitária, fotografia de eventos, 

fotografia de festa, etc.. Muitas fotografias participam simultaneamente de várias categorias 

genéricas, sobretudo quando algumas (como a fotografia “artística”, “social” ou 

“publicitária”) são extremamente ambíguas: por isso, prevemos a distinção dessas categorias 

de forma a poder colocar uma mesma imagem em várias secções genéricas simultaneamente, 

quando tal for o caso. 

As imagens fotográficas foram divididas em 12 categorias (Anexo 1), de acordo com 

as especificidades do IFPA – Campus Castanhal. Entretanto, outros olhares poderão perceber 

outras categorias, ou então mesmo dentro dessas categorias, poderão ser criadas outras que 

podemos chamar de subcategorias e assim por diante, isso vai depender muito das definições 

das categorias. Inclusive outras poderão ser criadas.  
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Analisamos as imagens fotográficas pesquisadas no Perfil Oficial do Campus 

Castanhal, para isso criamos as seguintes categorias: Colação de Grau, Data Comemorativa, 

Esporte, Evento, Festa, Lazer, Paisagem, Parceria, Processo Seletivo, Reunião, Servidor, 

Visita Técnica.  

Assim as categorias ficaram definidas: 

(1) Colação de Grau: Refere-se às imagens fotográficas das cerimônias, festas, 

almoço, missa de colação de grau; 

(2) Data Comemorativa: Referente às fotografias dos dias que se comemora 

oficialmente alguma data, como 7 de setembro, dia da mulher, dia do meio 

ambiente, etc; 

(3)  Esporte: Fotografias de qualquer modalidade de esporte praticado no Campus 

Castanhal; 

(4) Evento: São todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e 

coordenados de forma a contemplar o maior número de pessoas em um mesmo 

espaço físico e temporal, com informações, medidas e projetos sobre uma idéia, 

ação ou produto, apresentando os diagnósticos de resultados e os meios mais 

eficazes para se atingir determinado objetivo. Portanto, nesta categoria reunimos as 

fotografias com este perfil; 

(5) Festa: É um ato coletivo, ela supõe não só a presença de um grupo mas, também, 

sua participação, o que diferencia a festa do puro espetáculo, como um show. São 

festas juninas, festa de salão, festa das mães, dos pais, etc; 

(6) Lazer: É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, 

para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação 

social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-

se das obrigações profissionais, familiares e sociais; 

(7) Paisagem: As fotografias de uma paisagem são resultantes da síntese de todos os 

elementos presentes em determinado local ou de um espaço territorial. Aqui 

estamos nos referindo à paisagem natural, aquilo que vem de origem da natureza; 

(8) Parceria: Termo de Parceria consolida um acordo de cooperação entre as partes e 

constitui uma alternativa ao convênio para a realização de projetos entre empresas, 
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Universidades, e outras entidades, dispondo de procedimentos mais simples do que 

aqueles utilizados para a celebração de um convênio; 

(9) Processo Seletivo: São processos de seleção como o vestibular, concurso público, 

seleção de estagiário, etc; 

(10) Reunião: Uma reunião tem geralmente como tema de discussão negócios ou 

assuntos comunitários, educacionais, etc, portanto as fotografias desta categoria 

deverão ser agrupadas nesse sentido; 

(11) Servidor: Aqui nos referimos aos servidores públicos do IFPA – Castanhal ou 

de outras instituições, pois muitos registros fotográficos são feitos na hora da posse 

dos aprovados em concursos, de recepção, passeios, etc; 

(12) Visita Técnica: As fotografias efetuadas nas Visitas técnicas efetuadas, por 

alunos, professores, etc. 

Agrupadas em categorias e reorganizados as suas quantidades, chegamos ao gráfico 

seguinte (Gráfico 14).  Veja que a maioria das fotografias postadas no Perfil do Orkut Oficial 

do Campus Castanhal, refere-se à eventos, ou seja 42,6 %, quase a metade das fotografias. 

São 11 álbuns que estão nesta categoria com 1174 fotografias. (Anexo I). 

Nessa categoria estão as fotografias de um dos eventos mais antigos do Campus 

Castanhal, que se trata da FAAC, agora com o nome de SICAT, mencionados anteriormente. 

Nestes álbuns foram registradas as práticas educativas dos alunos do Campus, em várias 

edições deste evento, que consideramos um dos mais importantes do Campus Castanhal, pois 

reúne a produção dos alunos e professores, os quais são expostos para visitação e avaliação 

durante um determinado período do ano. 

Portanto, a questão da memória do Campus Castanhal, poderia muito bem ser 

trabalhada com esta categoria de fotografias, pois os aspectos, educacional, de socialização, 

de diversão, de produção, de construção do conhecimento, enfim, os aspectos culturais, estão 

registrados em forma de imagens e que poderão muito facilmente ser acessada no Perfil do 

Orkut Oficial do Campus Castanhal.  

Veja o gráfico: 
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Gráfico 14: Imagens fotográficas do Perfil do Orkut Castanhal por categoria

das imagens fotográficas, daremos uma visão geral sobre vários 

pensadores e suas metodologias, pois, pela quantidade de imagens fotográficas existente
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stadas no Site Oficial do Orkut do IFPA – Campus Castanhal.
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 ser que motivou aquela tomada fotográfica. Há que se

 central está cercado de informações que a ele se entrelaçam de 

diversas maneiras. Pode ser importante saber, por exemplo, que prédio é aquele ao fundo de 

uma fotografia de corpo inteiro de determinada personalidade. E algumas vezes é também 
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temporal que se transformou em fotografia. 
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fotográficas do Perfil do Orkut Castanhal por categoria 

imagens fotográficas, daremos uma visão geral sobre vários 

pois, pela quantidade de imagens fotográficas existentes, não 

entretanto apontamos alguns 

pensadores que darão um norte nesse 

poderia ser abordado em outra pesquisa, utilizando 

Campus Castanhal. 

é uma manifestação visual. Nela sempre há um 

ser que motivou aquela tomada fotográfica. Há que se considerar, 

central está cercado de informações que a ele se entrelaçam de 

importante saber, por exemplo, que prédio é aquele ao fundo de 

algumas vezes é também 

que girava em torno deste recorte espaço-

da Universidade de Beira 

, Portugal, apresenta uma metodologia de analise de fotografias, onde 

nível Contextual, Morfológico, Compositivo e Enunciativo.  

Dentro dessas categorias, existem as subcategorias, que também são levadas em 

Contextual, especificam: Dados 

1174 (42,6%)
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gerais, Parâmetros técnicos e Dados biográficos e Críticos.  Assim, didaticamente, são 

explicadas as metodologias, até chegar aos exemplos de análise. Não é nosso propósito aqui, 

transcrever essa metodologia, pois no site existe toda essa explicação e no final são 

apresentadas algumas dessas práticas. 

   A metodologia proposta no site estuda o nível enunciativo da imagem e afirma:  

“Diferentemente de outras propostas metodológicas, a nossa análise põe o acento 
nos modos de articulação do ponto de vista. Com efeito, é frequente encontrar 
análises icônicas que ignoram o problema da enunciação. Qualquer fotografia, na 
medida em que representa uma seleção da realidade, um lugar a partir do qual se 
realiza a tomada fotográfica, pressupõe a existência de um olhar enunciativo. O 
estudo desta questão tem consequências notáveis para conhecer a ideologia implícita 
da imagem e a visão do mundo que transmite.” (http://www.analisisfotografia.uji.es, 
2011)  

Neste sentido, propõe-se um conjunto de conceitos a partir dos quais é possível refletir 

desde o ponto de vista físico, à atitude das personagens, à presença ou à ausência de 

qualificadores ou marcas textuais, à transparência enunciativa, aos mecanismos enunciativos 

(identificação vs. distanciamento), até o estudo das relações intertextuais que a imagem 

fotográfica promove.  

A análise da fotografia finaliza com uma interpretação global do texto fotográfico, de 

caráter subjetivo, que procura a articulação dos aspectos analisados na construção de uma 

leitura fundamentada, assim como é o momento de realizar, se entender oportuno, uma 

valorização crítica sobre a qualidade da imagem estudada. 

Os autores admitem que ficaram em dívida com os conceitos da semiótica, entretanto, 

comentam:  

“Como já exprimimos anteriormente, sentimo-nos em dívida com os ensinamentos 
da semiótica textual, que tratamos de complementar com a consideração de outros 
aspectos como o estudo das condições de produção (instância autoral; contexto 
social, econômico, político, cultural e estético), a tecnologia ou as condições de 
recepção da imagem fotográfica (onde se mostra a fotografia, a que público se 
dirige, etc.). Na base desta aproximação situa-se a consideração da fotografia como 
linguagem, desde um ponto de vista mais operativo que ontológico (ECO, 1977; 
ZUNZUNEGUI, 1988, 1994). 

Sardelich (2006), em seu texto “Leitura de Imagens, Cultura Visual e Prática 

Educativa”, comenta que a expressão leitura de imagens começou a circular na área de 

comunicação e artes no final da década de 1970 com a explosão dos sistemas audiovisuais. 

Essa tendência viu-se influenciada pelo formalismo, fundamentado na teoria da Gestalt, e pela 

Semiótica.  
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 A abordagem de “ensinar a ver e ler” os dados visuais foi influenciado pelo trabalho 

de Rudolf Arnheim (1980), o qual determinou as categorias visuais básicas mediante as quais 

a percepção deduz estruturas e o produtor de imagens elabora suas configurações. Arnheim 

catalogou dez categorias visuais: equilíbrio, figura, forma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, 

movimento, dinâmica e expressão. 

 Outro autor, Donis Dondis (1997), também fundamentou o formalismo da imagem e 

introduziu o conceito de “alfabetismo visual” e propõe um sistema básico para a 

aprendizagem, identificação, criação e a compreensão de mensagens visuais acessíveis a todas 

as pessoas, e não somente àquelas especialmente formadas como projetistas e artistas. Nesse 

modelo o espectador desvela nas imagens os esquemas básicos, explora a imagem em uma 

integração das várias categorias visuais até descobrir a configuração que, por si mesma, 

possui qualidades expressivas. 

Baseado na teoria de Dondis, comenta Sardelich (2006), para uma “alfabetização 

visual”, alguns professores começaram a aplicar um esquema de leitura de imagens 

fundamentado na sintaxe visual, que destaca a disposição dos elementos básicos como ponto, 

linha, forma, cor, luz em direção à composição. 

Por outro lado, a semiótica introduziu no modelo de leitura da imagem as noções de 

denotação e conotação. 

 A denotação refere-se ao significado entendido “objetivamente”, o que objetivamente 

se vê na imagem, a descrição das situações, figuras, pessoas e ou ações em um espaço e 

tempo determinado. 

A conotação refere-se às apreciações do intérprete, aquilo que a imagem sugere e/ou 

faz pensar o leitor. 

A abordagem formalista influenciada pela semiótica, escreve Sardelich (2006), 

enfatiza a leitura da imagem a partir dos seguintes códigos:  

(1) Espacial: o ponto de vista do qual se contempla a realidade 

(acima/Abaixo; esquerda/direita; fidelidade/deformação); 

(2) Gestual e cenográfico: sensações que produzem em nós os gestos das 

figuras que aparecem (tranqüilidade, nervosismo, vestuário, 

maquiagem, cenário); 
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(3) Lumínico: a fonte de luz (de frente achata as figuras que ganham um 

aspecto irreal, de cima para baixo acentua os volumes, de baixo para 

cima produz deformações inquietantes); 

(4) Simbólico: convenções (a pomba simboliza a paz; a caveira, a morte); 

(5) Gráfico: as imagens são tomadas de perto, de longe; 

(6) Relacional: relações espaciais que criam um itinerário para o olhar no 

jogo de tensões, equilíbrios, paralelismos, antagonismos e 

complementaridades. 

Por outro lado, antropólogos, sociólogos e historiadores vêm examinando o uso de 

imagens como fonte documental, instrumento, produto de pesquisa ou, ainda, como veículo 

de intervenção político-cultural. No contexto dessas novas perspectivas teórico-metodológicas 

vem se afirmando a tendência de construir o conhecimento utilizando-se da dimensão 

imagética como documento. 

Ler uma imagem historicamente é mais do que apreciar o seu esqueleto aparente, pois 

ela é construção histórica em determinado momento e lugar, e quase sempre foi pensada e 

planejada, afirma Maud (1997),  

O cenário preparado aproxima a imagem de outros interesses ou intenções como, 
por exemplo, o de apresentar uma determinada realidade e ou alteração da realidade. 
No entanto, mesmo que se constitua uma realidade montada e/ou uma alteração da 
mesma, fruto da imaginação de um ou mais componentes, a imagem fixada não 
existe fora de um contexto, de uma situação. Pedaços desse contexto são 
encontrados tanto no interior da imagem quanto no seu exterior. O interior 
corresponderia ao próprio cenário com seus utensílios e apetrechos, as pessoas com 
suas roupas, cabelos, modos e posturas corporais. O exterior corresponderia de um 
lado ao próprio suporte da imagem, as técnicas de produção no momento da criação, 
como também às perspectivas que tal novidade técnica gerou ou não nas pessoas em 
geral. (MUAD, 1997, apud, SARDELICH 2006) 

Trabalhando no campo historiográfico, Leite (1996), citado por Sardelich 2006, indica 

que a imagem não comunica com clareza, pois pode forjar realidades que somente depois de 

constantes e insistentes olhares, aliados a disposição dos sentidos em captar aquilo que não 

vemos na superfície, pode nos levar a reconhecer outros conteúdos que ultrapassem aquela 

primeira impressão que se tenta impor ou estabelecer. Desta forma, para que a amplitude de 

possibilidades da fonte iconográfica não se transforme num empecilho, a autora destaca dois 

elementos decisivos para a leitura da imagem: o primeiro seria um bom conhecimento de base 

técnica e o segundo se refere a uma boa dose de criação artística.  



123 

 

A autora ensina que para “decifrar” o conteúdo de uma imagem deve-se levar em 

consideração dois fatores: o conteúdo manifesto e seu conteúdo latente.  

No conteúdo manifesto, as contradições e os conflitos são em geral pouco observados 

atingindo as expectativas dos responsáveis pela imagem, não só do seu produtor, mas também 

daquele que encomendou a obra.  

Na fase dos conteúdos latentes deve-se considerar informações fundamentais que 

responderiam perguntas do tipo: Como as imagens foram geradas? Por quem? Para quem? Por 

quê? 

 
 No âmbito da imagem enquanto documentação, Sardelich 2006, baseado em Valle 

Gastaminza (2001), refere-se aos aspectos indicados para catalogar uma imagem e destaca 

que uma leitura inteligente da imagem, seja o leitor um documentalista ou não, demanda as 

seguintes competências:  

(1 ) Iconográfica: reconhecer formas visuais;  

(2) Narrativa: estabelecer uma seqüência narrativa entre elementos que aparecem na 

imagem e ou elementos de informação complementar como titulo, data, local, etc;  

(3) Estética: atribuir sentido estético à composição;  

(4) Enciclopédica: identificar personagens, situações, contextos e conotações; 

(5) Lingüístico-comunicativa: atribuir um tema, um assunto que poderá contrapor-se 

ou coincidir com as informações complementares; 

(6) Modal: interpretar o espaço e tempo da imagem. 

Com referência a Análise Documentária da Fotografia, Manine (2002) se refere aos 

estudos de Panofsky sobre a Iconografia e a Iconologia sobre as obras de artes e faz uma 

adaptação para as imagens fotográficas.  Assim, as imagens podem ser analisadas em três 

níveis: Pré-Icnográfico, Iconográfico e Iconológico. 

1) Nível Pré Iconográfico: é a descrição dos elementos constitutivos da imagem 

fotográfica, o referente da imagem; 

2) Nível Iconográfico: é o reconhecimento de um significado atribuível ao referente 

(ou motivo fotográfico) 
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3) Nível Iconológico: é o lugar dos valores simbólicos, pois remete a significados 

intrínsecos ou conteúdos somente detectáveis e/ou observáveis cultural, social, 

filosóficos ou ideologicamente. 

Para Kossoy (2009), a análise Iconográfica tem o intuito de detalhar sistematicamente 

e inventariar o conteúdo da imagem em seus elementos icônicos formativos; o aspecto literal 

e descritivo prevalece, o assunto registrado é perfeitamente situado no espaço e no tempo, 

além de corretamente identificado.  

Entretanto,  

A análise Iconográfica, situa-se ao nível da descrição, e não da interpretação, como 
ensinou Panofsky. Este, referindo-se à representação pictórica, revive o "velho e 
bom termo" iconologia como um "método de interpretação que advém da síntese 
mais que da análise" e que seria o plano superior, o da interpretação iconológica do 
significado intrínseco. (KOSSOY, 2009) 

 A análise iconográfica, no caso da representação fotográfica, situa-se a meio caminho 

da busca do significado do conteúdo; ver, descrever e constatar não é o suficiente, ou seja, a 

interpretação da imagem através do estudo de sua singularidade como fonte histórica e social – é a 

parte central da interpretação. Esse passo compreenderá a caracterização de elementos 

determinantes no reconhecimento de elementos coletivos, como um país, uma época ou uma 

classe, bem como de religiões, ideologias e filosofias. 

 O significado mais profundo da imagem não se encontra necessariamente explícito, 

afirma Kossoy (2009). O significado é imaterial; jamais foi ou virá a ser um assunto visível 

passível de ser retratado fotograficamente. O vestígio da vida cristalizado na imagem 

fotográfica passa a ter sentido no momento em que tenha conhecimento e se compreendam os 

elos da cadeia de fatos ausentes da imagem. Além da verdade iconográfica.  

Por ouro lado, Sardelich (2006) fala da abordagem de leitura crítica das imagens, de 

Kellner (1995), que tem inspirado o trabalho de educadores que se referem a uma pedagogia 

da imagem. A pedagogia da imagem situa-se no marco teórico dos estudos culturais, para o 

qual a educação não está restrita às formas legais organizadas por diferentes sociedades quase 

sempre através da instituição escolar.  

Em qualquer sociedade há inúmeros mecanismos educativos presentes em diferentes 
instâncias socioculturais. Grande parte desses mecanismos tem como função 
primeira educar os sujeitos para que vivam de acordo com regras estabelecidas 
socialmente. Por estarem inseridos na área cultural, esses mecanismos revestem-se 
de características como prazer e diversão, mas, ao mesmo tempo, educam e 
produzem conhecimento. (SARDELICH, 2006) 
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Grande parte desses mecanismos tem como função primeira educar os sujeitos para 

viverem de acordo com regras estabelecidas socialmente, e ao estarem inseridos na área 

cultural, são revestidos de características como prazer e diversão, mas esses mesmos 

mecanismos também educam e produzem conhecimento. Esse autor opõe-se à abordagem 

formal e anti-hermenêutica. Afirma que nossas experiências e nossas identidades são 

socialmente construídas e sobredeterminadas por uma gama variada de imagens, discursos e 

códigos.  

É nesse sentido que se considera a produção de imagens, como um desses mecanismos 

educativos presentes nas instâncias socioculturais, como afirma Sardelich (2006),   

As imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas também de 
educar e produzir conhecimento. A partir dessa compreensão da pedagogia da 
imagem, Kellner argumenta ainda que ler criticamente implica aprender a apreciar, 
decodificar e interpretar as imagens, analisando tanto a forma como elas são 
construídas e operam em nossas vidas, como o conteúdo que comunicam em 
situações concretas. (SARDELICH, 2006) 

 Portanto, nessa perspectiva, as práticas educativas estão perfeitamente associadas às 

redes sociais na internet e podem ser construídas através da leitura de imagens, como vimos 

nos argumentos da leitura crítica da imagem, entendemos que são ambientes informais e que 

produzem conhecimentos, como argumenta Giroux,  

...existe pedagogia em qualquer lugar onde o conhecimento é produzido, em 
qualquer lugar em que exista a possibilidade de traduzir a experiência e construir 
verdades, mesmo que essas verdades pareçam remediavelmente redundantes, 
superficiais e próximas ao lugar comum. (GIRROUX, 1995, apud SARDELICH, 
2006).   
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5 – CONCLUSÃO 

 Desenvolvemos esta dissertação utilizando as ferramentas das tecnologias digitais a 

nosso alcance, procurando ao máximo, interagir através dessas tecnologias com os sujeitos 

que nos ajudaram na construção deste trabalho. Entendemos que este trabalho não acaba aqui, 

pois ele poderá ser aprofundado ou então criar perspectivas para outras pesquisas.  

Durante todo o texto, utilizamos as informações obtidas através das ferramentas da 

internet como Redes Sociais na Internet, e-mail, Chat on-line e of-line, Skyper, MSN, sites, 

Blogs, interagindo com os sujeitos pesquisados, que embasaram e nos deram suporte para 

escrever os capítulos propostos, sempre relacionando com os objetivos da pesquisa para 

responder a questão principal: Quais as possibilidades e limites de utilização das Redes 

Sociais na Internet como práticas educativas no Instituto Federal – Campus Castanhal? 

 Como vimos no Capítulo 3, quando os professores do IFPA – Campus Castanhal 

relatam as suas práticas educativas digitais, utilizando as tecnologias digitais como ferramenta 

educacional, incluído ai as redes sociais, mostram a possibilidade de sua utilização no 

processo pedagógico. Entretanto ainda existem alguns limites, pois muitos desses professores 

utilizam as tecnologias na visão instrumentalista, mesmo assim, entendemos que existe uma 

possibilidade muito grande de que esses professores, com o devido conhecimento dessas 

ferramentas, venham utilizá-las de forma mais efetiva em suas práticas educativas. 

Entendemos que não esgotamos o assunto, entretanto acreditamos que apontamos 

caminhos para os educadores que pretendem trabalhar com as tecnologias digitais em suas 

práticas educativas, mais especificamente através das redes sociais na internet. Trabalhar 

também com as fotografias que circulam nessas redes, em suas práticas educativas, é outra 

possibilidade que o educador e o pesquisador têm, pois a familiaridade e a motivação que a 

juventude demonstra para produzir fotografias e postar nessas redes são imensas. Portanto é 

um desafio para educador ou pesquisador que pretende trabalhar com fotografias, tanto como 

prática educativa, quanto para construir a história e a memória de uma instituição. 

Por outro lado, a redes sociais na internet são uma realidade. Mostramos através desta 

pesquisa que no Campus Castanhal o acesso dessas redes é muito alto, principalmente o 

Orkut, acompanhando o movimento em nível mundial e de Brasil. Mostramos também, que os 

professores do Campus Castanhal já fazem uso dessas redes sociais e as utilizam, de maneira 

informal em suas práticas educativas. Isso não implica que a comunidade acadêmica seja 
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unânime quanto a sua utilização enquanto prática educativa, pois mesmo as ferramentas que 

as tecnologias digitais dispõem há mais tempo, ainda não são utilizadas plenamente e nem 

incorporadas em suas atividades pedagógicas, muitas vezes por falta de conhecimento, o que 

restringe a sua utilização no processo pedagógico. 

Muitos educadores, ainda estão utilizando as tecnologias digitais para ilustrar aquilo 

que já vinham fazendo de modo tradicional, para tornar as aulas mais interessantes, como por 

exemplo, a utilização de projetor multimídia. Mas ainda falta o domínio técnico-pedagógico 

que lhes permitirá, nos próximos anos, modificar e inovar os processos de ensino e 

aprendizagem utilizando outras ferramentas que a tecnologias digitais dispões atualmente. 

Esta pesquisa mostrou, que de certa forma isso já vem acontecendo, como vimos nos 

depoimentos do professores do Campus Castanhal, que já utilizam o Blog, os vídeos via web 

e redes sociais e a fotografia. 

Quando contextualizamos as tecnologias digitais no Campus Castanhal, não 

precisamos nos deslocar de Belém para Castanhal para realizar as entrevistas, fizemos 

utilizando as ferramentas que as tecnologias digitais dispõem. Isso mostra que a sua utilização 

propicia ao pesquisador uma facilidade muito grande, pois efetuamos as entrevistas com ex-

alunos que estudaram no Campus Castanhal na década de 90, essas pessoas morando em 

diversos cantos do Brasil. Portanto utilizar redes sociais na internet como fonte de pesquisa ou 

como ferramenta de pesquisa facilitou muito o contato com os sujeitos pesquisados e 

viabilizou esta pesquisa. Claro que devemos nos cercar de todos os cuidados, como orientam 

os pesquisadores citados neste trabalho, para que as informações representem a verdade, não 

sejam forjadas. Um desses cuidados é a identificação do sujeito pesquisado, pois nessas redes 

circulam muitos perfis falsos.  

Por fim entendemos que a utilização das tecnologias digitais (redes digitais (redes 

sociais na internet)) como ferramenta para desenvolver as práticas educativas é plenamente 

possível, entretanto tem as suas limitações e as suas possibilidades.  

5.1 – Limitações 

 O IFPA – Campus Castanhal em seus 90 anos como vimos na parte inicial desta 

dissertação, vivenciou (vivencia) por muito tempo o ensino tradicional, isto de certa forma, se 

torna um problema para a utilização das tecnologias digitais como ferramenta educacional. 
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Moran (2009), ao referir-se ao perfil da escola como tradicional e a resistência nas 

mudanças, comenta:   

A escola é uma instituição mais tradicional que inovadora. A cultura escolar tem 
resistido bravamente às mudanças. Os modelos de ensino focados no professor 
continuam predominando, apesar dos avanços teóricos em busca de mudanças do 
foco do ensino para o de aprendizagem. Tudo isto nos mostra que não será fácil 
mudar esta cultura escolar tradicional, que as inovações serão mais lentas, que 
muitas instituições reproduzirão no virtual o modelo centralizador no conteúdo e no 
professor do ensino presencial. (MORAN, 2009) 

 Muitas vezes as instituições não dispõem de equipamentos tecnológicos para que o 

professor possa exercer as suas atividades pedagógicas plenamente. Outras vezes o professor 

tem que ficar mendigando os poucos laboratórios com acesso à internet para ministrar suas 

aulas, na maioria das vezes com seus horários todos preenchidos. Isso faz com que o 

educador, mesmo com toda boa intenção, perca a motivação. Muitas escolas não renovam e 

não conseguem fazer a manutenção de seus equipamentos digitais e de seus laboratórios, o 

que torna esses equipamentos totalmente obsoletos. O link de internet muitas vezes é muito 

baixo e insuficiente para baixar um determinado aplicativo ou vídeo para que o professor 

possa efetuar suas atividades. Entretanto, as instituições exigem mudanças dos professores 

sem dar-lhes condições para que eles as efetuem.  

Por outro lado, algumas organizações introduzem computadores, conectam as escolas 

com a Internet e esperam que só isso melhore os problemas do ensino. Os administradores se 

frustram ao ver que tanto esforço e dinheiro investidos não se traduzem em mudanças 

significativas nas práticas educativas e nas atitudes do corpo docente. Percebe-se então, que 

só isso não gera mudança. Entendemos que as mudanças produzidas pelas tecnologias digitais 

exigem bem mais do que a simples adesão ou simples rejeição dessas tecnologias.  Exige 

conhecimento de que está se passando com a sociedade, como as formas de educar e de 

aprender. Exige reflexões que nos permitam incorporar tais tecnologias como parte de um 

projeto político pedagógico, haja vista que a muitas escolas não levam consideração esse 

questão, para que e efetivamente as tecnologias digitais façam parte processo educacional e 

possibilitem práticas educativas digitais condizentes com a realidade atual. 

Muitos alunos chegam à Escola dominando as tecnologias digitais até mais que o 

professor, outros não. Assim como, alguns professores já chegam na escola com toda 

bagagem tecnológica, outros não. Mesmo os que já fazem parte do quadro da escola há muito 

tempo, muitos deles não têm qualquer familiaridade com as tecnologias. Isto não quer dizer 
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que sejam maus ou bons professores, mas no contexto que estamos discutindo, isso se torna 

uma limitação para a utilização das tecnologias digitais como ferramenta educacional. 

Os professores sentem-se cada vez mais em descompasso com o domínio das 

tecnologias e, em geral, tentam segurar o máximo que podem, fazendo pequenas concessões, 

sem mudar o essencial. Sobre isso Moram (2009) comenta:  

Creio que muitos professores têm medo de revelar sua dificuldade diante do aluno. 
Por isso e pelo hábito mantêm uma estrutura repressiva, controladora, repetidora. Os 
professores percebem que precisam mudar, mas não sabem bem como fazê-lo e 
muitas vezes não estão preparados para experimentar as tecnologias digitais com 
segurança. (MORAN, 2009). 

Portanto, se quisermos superar essas limitações, afirma Moran (2011)41, é necessário 

elaborar políticas de capacitação dos professores, gestores, funcionários e alunos para a 

inserção das tecnologias no ensino e aprendizagem de forma inovadora, coerente e 

enriquecedora. Os projetos pedagógicos precisam refletir essa integração horizontal e vertical 

com o currículo. 

As tecnologias digitais facilitam a pesquisa, a comunicação e a divulgação em rede. 

Temos as tecnologias mais organizadas, como os ambientes virtuais de aprendizagem – 

Moodle e semelhantes – que permitem que tenhamos um certo controle de quem acessa o 

ambiente e do que precisa ser feito nas etapas de cada curso.  

Além desses ambientes, há um conjunto de tecnologias, que denominamos 

popularmente de Web 2.042, que são mais abertas, fáceis e gratuitas, como blogs, podcasts, 

wikis, redes sociais, etc. Nesses espaços, os alunos podem ser protagonistas dos seus 

processos de aprendizagem. E isso facilita a aprendizagem horizontal, isto é, dos alunos entre 

si, das pessoas em redes de interesse. A combinação dos ambientes mais formais com os 

informais, feita de forma integrada, nos permite a necessária organização dos processos com a 

flexibilidade da adaptação ao perfil de cada aluno. 

Outro fato que apontamos como limitação é o fato de que a utilização das redes sociais 

na educação ainda causam muita polêmica, visto que algumas escolas proíbem a comunidade 

                                                 

41 Entrevista: A distância e o presencial cada vez mais próximos. (Moram, 2011).  

http://www.eca.usp.br/prof/moran/proximos.htm 

42 Na Web 2.0 são suportadas por redes de relacionamento, ambientes colaborativos, tags sociais, feeds de conteúdos, 
busca de pessoas, gerenciamento da reputação, alertas e classificação de conteúdos. 
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escolar de acessá-las, como vimos no decorrer deste trabalho, com o intuito de protegê-las de 

eventuais problemas. Sem levar em conta, que todos precisam aprender a utilizar esses 

recursos de forma adequada e responsável, reconhecendo quais comportamentos aceitáveis 

devem fazer parte dos objetivos daqueles que se propõe a utilizar das Redes Digitais.  

5.2 – Perspectivas 

As tecnologias digitais na educação só encontrarão plenamente seu espaço, caso haja 

uma mudança na atitude dos educadores, alunos e administradores das instituições 

educacionais. 

Os educadores devem passar por um trabalho de valorização enfatizando seu saber 

para que possam apropriar-se da tecnologia com o objetivo de aperfeiçoar o processo de 

aprendizagem, tendo na figura do educador, não um mero transmissor do conhecimento, mas 

um guia, um mediador, como parceiro do aluno. O educador deve buscar e interpretar de 

forma crítica as informações, levando o aluno a um novo centro de referência educacional; 

transformar o saber ensinar em saber aprender; preparar esta nova geração para uma nova 

forma de pensar e trabalhar, levando-a a aprender com maior rapidez. 

Entendemos que a iniciativa do uso das tecnologias digitais deve ser uma opção do 

educador, de acordo com seu interesse e necessidade de suas práticas educativas, nunca 

através da obrigatoriedade; o domínio da máquina e dos programas deve acontecer passo-a-

passo. Cabe a cada educador exercer sua autonomia, capacidade crítica e imaginação criativa 

para apropriar-se dos recursos digitais mais adequados ao seu estilo profissional. 

Quanto ao educando, as tecnologias digitais podem propiciar a eficiência na 

construção do conhecimento, convertendo a aula num espaço real de integração, de troca de 

resultados, adaptando os dados à realidade do educando. 

O educando é, antes de tudo, o fim para quem se aplica o desenvolvimento das 

práticas educativas, levando-o a se interar e criar seu conhecimento através da interatividade 

com os ambientes de aprendizado digitais, como as redes sociais na internet, Blogs, 

aplicativos como editores de textos, planilhas eletrônicas, editores de imagens, editores de 

vídeos, ambientes virtuais de aprendizagem, ambientes de programação, etc. O educando é o 

participante ativo nesse processo de aprendizagem, interagindo e tendo um senso de posse dos 

objetivos do aprendizado. 
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As mudanças na educação dependem também, afirma Moran (2011), dos 

administradores, diretores e coordenadores mais abertos, que entendam todas as dimensões 

que estão envolvidas no processo pedagógico; que apóiem os professores inovadores; que 

equilibrem o gerenciamento educacional, tecnológico e humano, contribuindo para que haja 

um ambiente de maior inovação, intercâmbio e comunicação. 

Estamos, ainda, acostumados com diálogos em torno de algo já estabelecido, como a 

educação tradicional, onde as informações são passadas pelo professor como donos do 

conhecimento e os alunos só fazem receber essas informações, muitas vezes impossibilitando 

o diálogo, o debate e a interação. Fazer perguntas, só quando o professor permite, quando não, 

o aluno sentado em sua fileira, assiste passível às aulas sem poder interagir ou discutir os 

conceitos ali apresentados.  Com esse modelo, comenta Pretto (2008), “instala-se na 

sociedade uma lógica de distribuição de informações, de culturas e de valores, que chega 

também à escola, só que com um agravante: não é possível mudar o canal ou desligar a escola 

como um canal de TV!” 

Com as redes digitais, essa lógica muda, afirma Pretto (2008),  

Novas possibilidades e espaço temporais entram em cena, processos 
horizontalizados são instituídos, a colaboração se intensifica, a maior parte das 
instituições se articula em rede e na rede. O desafio da educação e da formação está 
agora pautado na abertura para a liberdade de experimentar as diversas 
possibilidades propiciadas pelas redes, tecnológicas ou não, compartilhando 
coletivamente as descobertas e aprendizados, de forma a romper a barreira da 
individualidade e instituir uma organização colaborativa que favoreça a 
multiplicação de idéias, dos conhecimentos, das culturas. Para tanto, é de 
fundamental importância, na escola, a organização de comunidades de 
aprendizagem, de ambientes colaborativos, onde a aprendizagem seja orientada para 
as relações todos-todos, local-local, local-global. (PRETTO, 2008)  

 

Herbert McLuhan citado por Gadotti (2000), afirma que “o planeta tornou-se a nossa 

sala de aula e o nosso endereço”. O ciberespaço rompeu com a idéia de tempo próprio para 

aprendizagem. Não há tempo e espaço próprios para a aprendizagem.  Como ele está todo o 

tempo em todo lugar, o espaço da aprendizagem é aqui – em qualquer lugar – e o tempo de 

aprender é hoje e sempre. A sociedade do conhecimento se traduz por redes, “teias” (Ivan 

Illich), “árvores do conhecimento” (Humberto Maturana), "redes inteligentes" (Albert 

Barabasi), "inteligência coletiva", (Pierre Lévy), sem hierarquias, em unidades dinâmicas e 

criativas, favorecendo a conectividade, o intercâmbio, consultas entre instituições e pessoas, 

articulação, contatos e vínculos, interatividade, pois  conectividade é a principal característica 

Web 2.0.  
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Portanto, afirma Gadott (2000), o conhecimento é o grande capital da humanidade. 

Não é apenas o capital da transnacional que precisa dele para a inovação tecnológica. Ele é 

básico para a sobrevivência de todos e, por isso, não deve ser vendido ou comprado, mas sim 

disponibilizado a todos. Esta é a função de instituições que se dedicam ao conhecimento 

apoiado nos avanços tecnológicos. Espera-se que a educação do futuro seja mais democrática, 

menos excludente. Essa é ao mesmo tempo nossa causa e nosso desafio.  

Nesse sentido, os indivíduos plenamente inseridos na Era do Conhecimento trafegam 

em espaços e redes de conhecimento que extrapolam suas organizações, sua localização e 

mesmo seu tempo43. Em boa medida, ser inteligente neste novo mundo é estar 

significativamente conectado em várias redes de aprendizado, compartilhamento e criação, 

que se unem e se desfazem não por normas, regras, decretos ou fronteiras organizacionais, 

mas pelo combustível do interesse em aprender, trocar experiências, desenvolver projetos e 

mesmo criar algum tipo de sentimento de identidade a partir da base de conhecimento 

individual e coletivo. 

 O uso dos recursos das redes digitais instala um novo momento no processo educativo. 

O fluxo de interações nas redes e o uso colaborativo das informações mostram a necessidade 

de construção de novas estruturas educacionais que não seja a formação fechada, hierárquica 

e em massa como a que está estabelecida nos sistemas educacionais. Como diz Levy (1999), a 

nova educação deve preferir a imagem livre de “espaços de conhecimentos emergentes, 

abertos, contínuos, em fluxo não linear, se reorganizando de acordo com os objetivos ou 

contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva”. 

Moran (2009) enumera algumas questões que são desafiadoras com relação às 

tecnologias digitais aplicadas na educação. Vejamos:   

1. O papel do professor muda cada vez mais: Ensina menos, orienta mais, articula 

melhor. Ele se aproxima mais dos alunos, se movimenta mais entre eles. 

2. Os tempos das aulas se tornam mais densos para realizar atividades interessantes, 

que possam ser pesquisadas, produzidas, apresentadas e avaliadas no mesmo 

espaço e tempo. São inviáveis as aulas de 50 minutos. 

                                                 
43  Educação 2.0 - http://governo.terraforum.com.br/Documents/Educacao_2_0.pdf 
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3. As aulas não se resumem só aos momentos presenciais. Aumenta a integração com 

os ambientes digitais, com os ambientes colaborativos, com as tecnologias 

simples, fáceis, intuitivas. 

4. Os espaços se multiplicam, mesmo sem sair do lugar (múltiplas atividades 

diferenciadas na mesma sala). O conteúdo pode ser disponibilizado digitalmente. 

Predominam as atividades, em tempo real, interessantes, desafios, jogos, 

comunicação com outros grupos. 

5. Há uma exigência de maior planejamento pelo professor de atividades 

diferenciadas, focadas em experiências, em pesquisa, em colaboração, em desafios, 

jogos, múltiplas linguagens. Forte apoio de situações reais, de simulações. 

6. Ganha importância maior a presença do aluno-monitor, que apóia os colegas e 

ajuda o professor, tanto nas atividades como nas orientações tecnológicas. 

7. Aumenta a integração de ambientes digitais mais organizados (como o Moodle) 

com recursos mais abertos, personalizados, grupais, informais (Web 2.0), como os 

sites, redes sociais na internet, blogs, e-mails, chats, fóruns, em todas as etapas de 

um curso. Para motivar, ilustrar, disponibilizar, pesquisar, interagir, produzir, 

publicar, avaliar com o envolvimento de todos. 

8. Quanto mais tecnologias, maior a importância de profissionais competentes, 

confiáveis, humanos e criativos. A educação é um processo de profunda interação 

humana, com menos momentos presenciais tradicionais e múltiplas formas de 

orientar, motivar, acompanhar, avaliar. 

9. É imenso – e mal explorado - o campo de inserção da escola na comunidade, de 

diálogo com pais, bairro, cidade, mundo, com atividades presenciais e digitais. 

10. Podemos ter modelos de organização de aulas, atividades e de materiais 

formatados para todo o país. Só não podem ser aplicados ao pé da letra nem 

ficarmos reféns deles. Podem servir como roteiros de orientação dos alunos, 

personalizando-os, dando-lhes a nossa cara, indo além do que está previsto. 

11. A educação continuada, permanente, para todos, formal e informal, presencial e a 

distância, abre imensos horizontes profissionais, metodológicos, mercadológicos, 

que mal vislumbramos ainda. 
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Por fim, a visão redutora do uso das tecnologias digitais em atividades educacionais 

tem produzido muitas pessoas insatisfeitas - tanto do lado dos estudantes, professores, quanto 

dos produtores e técnicos responsáveis pelos cursos – e desconfiadas em relação à eficácia do 

uso dessas tecnologias.  

Entretanto, essa insatisfação deve ir além da desconfiança. Para isso, afirma Kenski 

(2007), é preciso que os alunos ganhem autonomia em relação às próprias aprendizagens, que 

consigam administrar os seus tempos de estudo, que saibam selecionar os conteúdos que 

circulam nas redes digitais que mais lhe interessam, que participem das atividades, 

independentemente do horário ou local em que estejam. A grande revolução do ensino não se 

dá pelo uso mais intensivo das tecnologias digitais em sala de aula ou atividades a distância. 

“É preciso que se organizem novas experiências pedagógicas em que as tecnologias digitais 

possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem, em que se valorizem o 

diálogo e a participação permanentes de todos os envolvidos no processo”, afirma Kenski 

(2007). 

Para Kenski (2007), as tecnologias digitais ampliam as possibilidades de ensino para 

além do curto e delimitado espaço de presença física de professores e alunos na mesma sala 

de aula. A possibilidade de interação entre professores, alunos, objetos e informações, que 

estejam envolvidos no processo de ensino, redefine toda a dinâmica das aulas e cria novos 

vínculos entre os participantes. A utilização adequada das tecnologias digitais nas práticas 

educativas a distância pode criar laços de aproximação bem mais firmes do que as interações  

que ocorrem no breve tempo de aula presencial. Então porque não utilizar às ferramentas que 

as tecnologias digitais dispõem e que são utilizadas em cursos a distância em cursos 

presenciais? 

Os jovens da era digital estão forçando a educação para um novo rumo. Portanto, tudo 

poderá ser feito, refeito, reinventado e experimentado quanto à utilização das tecnologias 

digitais na educação. As práticas educativas formais, não formais ou informais têm que ser 

mais condizentes com esta época. A Educação deve ser focada na aprendizagem baseada na 

cultura da interação e da colaboração. As ferramentas que as tecnologias digitais dispõem 

atualmente permitem a interação, a colaboração via redes digitais e a sua utilização nas 

práticas educativas podem ultrapassar o ambiente da sala de aula. 
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Como diz Moram (2009), a educação pode ser o campo “mais fértil da reinvenção, 

porque todas as pessoas, em todas as idades e condições, precisam de ajuda em múltiplos 

campos: da formação inicial à super-especializada. Diante de tantas mudanças, tudo o que 

fizermos para inovar na educação será pouco.” 
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7 - ANEXOS 

Anexo I: 

IFPA Campus Castanhal – OFICIAL 

Arquivo produzido em 18/08/2011 as 10:40h 

Imagens fotográficas do Perfil do Orkut Oficial do Campus Castanhal  
 

Sequência Fotografia Legenda no Orkut Categoria Fotos 

1  

 

15 jan 

Formatura 2010 - 2ª 
parte (79) 

Cerimônia de Formatura das 
turmas 3ª A, 3ª B, 3ª C, 3ª D, 
Pós Médio Agroindústria A e 
Pós Médio Agroindústria B, 
realizada no dia 14 de janeiro 
de 2011, no Ginásio do IFPA 
Campus Castanhal. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Colação de Grau 79 

2  

 

15 jan 

Formatura 2010 - 1ª 
parte (90) 

Cerimônia de Formatura das 
turmas 3ª A, 3ª B, 3ª C, 3ª D, 
Pós Médio Agroindústria A e 
Pós Médio Agroindústria B, 
realizada no dia 14 de janeiro 
de 2011, no Ginásio do IFPA 
Campus Castanhal. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Colação de Grau 90 

3  

 

31/08/2010 

Cerimônia de Formatura 
Pós Médio 
Agroindústria em 2005 
(30) 

Cerimônia de Formatura, 
incluindo missa, realizada no 
Auditório Central da então 
Escola Agrotécnica Federal de 
Castanhal, em dezembro de 
2005. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

 

 

 

Colação de Grau 30 
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4  

 

31/08/2010 

Dia Mundial da Água 
(23) 

Atividade integrada alusiva ao 
Dia Mundial da Água, realizada 
em março de 2006, no pátio 
coberto 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Data 
Comemorativa 23 

5  

 

10/08/2010 

Desfile 7 de setembro 
2008 (58) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

Datas 
Comemorativas 58 

6  

 

10/08/2010 

Apresentação da Banda 
Fanfarra em 2007 (22) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

Datas 
Comemorativas 22 

7  

 

09/08/2010 

Dia Internacional da 
Mulher 2008 (101) 

Programação de homenagem 
às mulheres agricolinos, em 08 
de março de 2008. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Datas 
Comemorativas 101 

8  

 

02/09/2010 

Amistoso contra o 
Darwin (5) 

Amistoso de voleibol masculino 
do IFPA Campus Castanhal 
contra o Darwin, com vitória do 
visitante por 2 sets a 1. Em 31 
de agosto de 2010 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Esporte 5 

9  

 

08/08/2010 

Entrega do Ginásio (95) 

Entrega do ginásio 
poliesportivo à comunidade 
escolar, no dia 15 de junho de 
2010, com a presença do 
deputado federal Zé Geraldo 

quem pode ver:Todos amigos 

Esporte 95 
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10  

 

14 jun 

Uma tarde contra as 
Drogas (65) 

Atividade de esclarecimento e 
combate às drogas, formada 
por palestra e apresentação 
teatral, organizada por 
estudantes do 1º ano do curso 
de agropecuária, no dia 13 de 
junho de 2011. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Evento 65 

11  

 

24 mai 

Recepção Proeja 2011 
(59) 

Programação de recepção à 
turma da 1ª série D, do 
PROEJA, em 16 de maio de 
2011. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Evento 59 

12  

 

18 jun 

Encontro com as 
Famílias 2011 (83) 

Realizado em 15 de junho de 
2011 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Evento 83 

13  

 

12 jan 

Encontro de Educação 
do Campo e Políticas 
Públicas (100) 

Realizado no IFPA Campus 
Castanhal, nos dias 29 e 30 de 
setembro de 2010. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Evento 100 

14  

 

12 jan 

Evento de Orientação 
do Certific em 
Salinópolis (34) 

Evento de Orientação do 
Certific em Salinópolis, em 28 
de setembro de 2010. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Evento 34 
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15  

 

08/08/2010 

Dia de Campo do Milho 
(70) 

Evento realizado no dia 18 de 
maio de 2010, com a 
participação de vários 
produtores e outras 
instituições, além da 
comunidade escolar do IFPA 
Campus Castanhal 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Evento 70 

16  

 

 

24 mai 

II Dia de Campo do 
Milho (74) 

Integração lavoura e pecuária. 
Evento realizado em 06 de 
maio de 2011. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Evento 74 

17  

 

10 jun 

Passeata pelo Meio 
Ambiente (98) 

Atividade de encerramento das 
atividades da I Semana de 
Integração e Meio Ambiente do 
IFPA Campus Castanhal 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Eventos 98 

18  

 

 

7 jun 

I Semana de Integração 
e Meio Ambiente do 
IFPA Campus Castanhal 
(68) 

Realizada pela turma PM Meio 
Ambiente 2011, de 07 a 09 de 
junho de 2011. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Eventos 68 

19  

 

24 mai 

Caminhada Pedagógica 
(79) 

Caminhada Pedagógica 
realizada com a nova turma do 
Proeja (Proeja 1ª D 2011), no 
dia 14 de junho de 2011, sob a 
coordenação do Diretor de 
Ensino, Professor Fernando 
Favacho. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Eventos 79 
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20  

 

02/09/2010 

Encontro com as 
Famílias 2010 (57) 

Encontro com pais e 
responsáveis dos estudantes 
do IFPA Campus Castanhal, 
realizado em 30 de junho de 
2010, inicialmente no Auditório 
Central do campus, passando 
por um tour pela fazenda 
escola e terminando em um 
almoço festivo no refeitório. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Eventos 57 

21  

 

07/08/2010 

FAAC 2009 - Álbum 2 
(54) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

 

 

Eventos 54 

22  

 

06/08/2010 

FAAC 2009 (100) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

 

 

 

Eventos 100 

23  

 

 

06/08/2010 

FAAC 2006 - Álbum 2 
(96) 

 

 

 

 

 

Eventos 96 

24  

 

06/08/2010 

Álbum de IFPA (100) 

 

 

 

 

 

 

Eventos 100 
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25  

 

02/09/2010 

II Encontro da Amizade 2010 
(37) 

Realizado em 31 de maio de 
2010, como atividade do 
Programa de Formação em 
Identidade, Gênero, Raça e 
Etnia, com a dinâmica dos 
"bilhetes misteriosos". 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Eventos 37 

26  

 

18 jun 

Festa Junina 2011 - 2ª 
parte (54) 

16 de junho de 2011 (cont. 
álbum 1) 

quem pode ver: Todos os 
amigos 

 

Festas 54 

27  

 

 

18 jun 

Festa Junina 2011 - 1ª 
parte (100) 

16 de junho de 2011 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Festas 100 

28  

 

11/08/2010 

Concurso Beleza Negra 
2009 (37) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Festas 37 

29  

 

 

07/08/2010 

Festa Junina 2010 (51) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

Festas 51 

30  

 

28 mar 

Trote do Ensino 
Superior (74) 

17 de março de 2011 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Lazer 74 



148 

 

31  

 

02/09/2010 

Copa do Mundo 2010 
(19) 

Exibição da estréia da seleção 
brasileira na Copa do Mundo 
2010 - África do Sul. 15 de 
junho de 2010, Auditório 
Central. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

Lazer 19 

32  

 

24/08/2010 

Projeto Girassol (19) 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

 

 

Paisagens 19 

33  

 

02/09/2010 

Visita da Guiana 
Francesa (71) 

Visita de representantes de 
entidades da Guiana Francesa 
ao Campus Castanhal do 
IFPA. 17 de junho de 2010. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Parceria 71 

34  

 

13 fev 

Vestibular 2011 (71) 

Vestibular do IFPA Campus 
Castanhal, realizado no dia 13 
de fevereiro de 2011. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Processo 
Seletivo 71 

35  

 

01/09/2010 

Laboratório Grupal da 
Residência Estudantil 
(73) 

Segunda e última etapa do II 
Processo Seletivo à 
Residência e semi-residência 
estudantil 2010, realizado no 
dia 31 de agosto de 2010, de 
14h às 16h30, no Auditório de 
Mecanização do IFPA Campus 
Castanhal. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Processo 
Seletivo 73 
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36  

 

24/08/2010 

Sensibilização do 
Centro Certific em 
Salinópolis 2 (51) 
Visita à prefeitura de 
Salinópolis e à comunidade de 
pescadores de Urindeua, em 
20de agosto de 2010, para 
divulgação do Programa 
Certific 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Reunião 51 

37  

 

24/08/2010 

Sensibilização do 
Centro Certific em 
Salinópolis (12) 

Visita à prefeitura de 
Salinópolis em 13 de agosto de 
2010, para divulgação do 
Programa Certific 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Reunião 12 

38  

 

02/09/2010 

Equipe Técnico-
Pedagógica (15) 

Reunião da Equipe 
Pedagógica no dia 25 de junho 
de 2010, na sala do TECNEP. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Reunião 15 

39  

 

31/08/2010 

Posse do Professor 
Edinaldo Feitosa em 
2005 (65) 

Fotos da posse do primeiro 
diretor eleito diretamente pela 
comunidade escolar da então 
Escola Agrotécnica Federal de 
Castanhal. 16 de dezembro de 
2005 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Servidores 65 

40  

 

10/08/2010 

Novos Servidores 2010 - 
Álbum 2 (99) 

Fotos da posse, formação e 
atividades de recepção e 
orientação aos novos 
servidores concursados e 
empossados no primeiro 
semestre de 2010 - 2ª parte 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Servidores 99 
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41  

 

07/08/2010 

Novos Servidores 2010 
(100) 

Fotos da posse, formação e 
atividades de recepção e 
orientação aos novos 
servidores concursados e 
empossados no primeiro 
semestre de 2010 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Servidores 100 

42  

 

12 jan 

Visita às Comunidades 
Quilombolas de 
Concórdia (81) 

Visita realizada às 
comunidades dos estudantes 
quilombolas (Proeja 
Quilombola) de Concórdia do 
Pará (Campo Verde, Dona, 
Cravo e Ipanema) em 21 e 22 
de setembro de 2010, pelos 
servidores Romier Sousa, 
Edivaldo Moura, Eldeenaldo e 
Jaime. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Visita Técnica 81 

43  

 

13/09/2010 

Visita à comunidade 
quilombola de Itaboca 
(76) 

Visita técnica realizada pela 
turma de Especialização em 
Educação para Relações 
Etnicorraciais, no dia 12 de 
setembro de 2010, à 
comunidade de Itaboca, como 
atividade da disciplina 
Trabalho e Cultura no Campo, 
ministrada pelo professor 
Romier Sousa. 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

Visita Técnica 76 

44  

 

 

13/09/2010 

Turma 3ª B (2007-2009) 
(8) 

A pedidos da estudante Camila 
Cardoso, que nos enviou as 
fotos, aí está o 3ão B 
imortalizado no orkut do IFPA! 

quem pode ver:Todos os 
amigos 

 

Visita Técnica 8 

    2753 
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Resumo por Categoria 

Anexo 2 : 

Tabela com as categorias e as quantidades de fotografias do Perfil do Orkut Oficial do 
Campus Castanhal e seus respectivos percentuais 

 

Seq. Categoria Fotos % 
1 Colação de Grau 199 7,2 

2 Data Comemorativa 204 7,4 

3 Esporte 100 3,6 

4 Evento 1174 42,6 

5 Festa 242 8,8 
6 Lazer 93 3,4 
7 Paisagem 19 0,7 

8 Parceria 71 2,6 

9 Processo Seletivo 144 5,2 

10 Reunião 78 2,8 

11 Servidor 264 9,6 
12 Visita Técnica 165 6,0 
  Total  2753 100 

 

  



 

Anexo 3: 

Gráfico em forma de Pizza desta tabela
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