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Resumo 

Quando se pensava que a Internet já tinha dado grande parte do seu contributo à humanidade, 
eis que surgem as redes sociais para alterar todo o paradigma de utilização que se faz da rede. 
Estas, rapidamente se transformaram num dos últimos grandes fenómenos da Internet, alvo da 
investigação social mais erudita. Este trabalho, inserido no campo da investigação educativa, 
pretende analisar o impacto que este fenómeno pode ter no ensino, em particular na integração 
de alunos estrangeiros nas escolas. Com este propósito em mente, levou-se a cabo um estudo 
de caso numa escola secundária pública na região do Algarve, caracterizada por uma grande 
diversidade cultural. Os dados recolhidos junto de vários alunos estrangeiros em fase de 
integração, através de observação e entrevistas, levaram à conclusão de que os alunos têm 
facilidade no acesso às tecnologias e utilizam as redes sociais com frequência, mantendo 
redes de contactos multiculturais que podem potenciar a sua integração. 
Palavras-chave: Internet, redes sociais, alunos estrangeiros, integração cultural, escola 
intercultural 

Abstract 

Just when you thought the Internet had already given much of it’s contribution to mankind, 
behold, social networks appear to change the whole paradigm of using the network. They 
quickly became one of the last great phenomena of the Internet and the target of the most 
erudite social research. This work, on the field of educational research, analyses the impact that 
this may cause on teaching, particularly in the integration of foreign students in schools. With 
this purpose in mind, a case study in a public high school in the Algarve region was carried out, 
marked by a great cultural diversity. The data collected from several foreign students in the 
process of integration, through observation and interviews, led to the conclusion that students 
have easy access to technology and use social networks often, maintaining networks of 
contacts that can enhance their integration. 
Keywords: Internet, social networks, foreign students, cultural integration, multicultural school  

Introdução 

A ampla disseminação entre as novas gerações do uso das novas tecnologias e, mais 

especificamente, das redes sociais na Internet, pode ser de grande valia para a educação. Se as 
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novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm sido bem recebidas e de forma 

bastante entusiasta pela generalidade dos alunos, nos últimos anos, o mesmo não se pode 

afirmar em relação aos professores. De facto a aceitação das TIC pelos docentes nem sempre 

tem sido pacífica e a sua utilização na metodologia pedagógica têm sofrido alguns atritos. 

Ainda assim, é hoje inquestionável, que as TIC podem enriquecer os processos pedagógicos, 

promovendo a interatividade entre os alunos e os professores (Soares, 2000).  

As TIC assumiram um papel fundamental nas sociedades modernas, permitindo 

desenvolver uma nova forma de aprender, de viver, de trabalhar, de consumir e de se divertir. 

As escolas não poderão ser uma exceção. Alguns especialistas consideram que as TIC poderão 

revolucionar a pedagogia do século XXI da mesma forma que a inovação de Gutemberg 

revolucionou a educação a partir do século XV (Belloni, 1999). 

Durante os últimos anos, tem-se assistido a uma mudança significativa no que diz respeito 

à utilização da Internet, mudança esta que se espera ser constante e cada vez mais acentuada, 

com a evolução da tecnologia e a exigência dos seus utilizadores. Se no início da ―era Internet‖ 

os utilizadores apenas trocavam e-mails e consultavam páginas Web, hoje assiste-se ao 

estabelecimento de relações informais e formais através da rede, recorrendo às redes sociais. 

As sociedades atuais estão envoltas num processo de transformação complicado, nunca antes 

visto. Esta transformação está a afetar a forma como nos organizamos, como trabalhamos, 

como nos relacionamos e como aprendemos (García, 2001).  

No passado, a organização em rede esteve na base de muitas atividades politicas e 

movimentos sociais, como o movimento dos direitos humanos, o movimento feminista, o 

movimento da paz, entre outros (Capra, 2004). Com as novas tecnologias, as redes sociais 

tornaram-se um dos fenómenos mais evidentes do presente. As redes emergiram como uma 

nova forma de organizar a atividade humana na sociedade (Castells, 1996), criando novos 

ambientes de interação social. A utilização de uma rede pressupõe colaboração e cooperação, 

valores que enriquecem o processo de aprendizagem dos indivíduos. Educar em rede é uma 

questão de atitude e quando se recorre às redes sociais na prática letiva, desenvolve-se um 

currículo oculto, que ensina a aprender a viver em rede (Lara, 2009).  Esta aprendizagem é 

fundamental para uma sociedade que está cada vez mais interligada e que tem acesso ilimitado 

às fontes de informação. Negar esta realidade, é ir deliberadamente contra a tendência natural 

da geração emergente. Uma atitude deliberada de renúncia à educação em rede, pode por em 

risco as gerações futuras. De facto, como defende Gomez (2009), a rede é uma extensão da 

escola que deve ser orientada como um novo dispositivo pedagógico. 
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Os alunos estrangeiros integrados no sistema de ensino local, estão vulneráveis perante 

uma nova realidade de escola que lhes surge. Apesar dos esforços de integração levados a cabo 

pelos sistemas educativos, como por exemplo através de aulas de reforço do idioma, na 

generalidade das disciplinas os alunos podem sentir dificuldades de integração. Estas não 

passam apenas pela língua, mas sim por todo um contexto que para esses alunos é novo. 

Devido às características das turmas onde estão inseridos, é frequente que tenham dificuldades 

de acompanhamento das aulas, fraca participação e baixos níveis de sucesso. Um dos objetivos 

da educação intercultural, é educar para a liberdade, dotando os alunos das capacidades para 

participarem nas sociedades livres e democráticas (Pablos, 2008). Desta forma as redes sociais 

são certamente algo a ter em conta, já que permitem uma participação ativa na sociedade. 

Também podem promover importantes intercâmbios culturais, bem como conhecimento e 

reconhecimento culturais. 

Um estudo realizado no Brasil sobre a recepção mediática e cidadania, revelou uma 

tendência de utilizar a Internet como forma de integração cultural, por parte de comunidades 

estrangeiras. Entre as diversas utilizações da rede que o estudo revelou, estão a aprendizagem 

do idioma, recolha de informações do país e da cidade de acolhimento e troca de mensagens. 

A rede ajuda a conhecer o país para o qual se pretende migrar, facilita o contacto com pessoas 

com a mesma experiência e permite pesquisar referencias da realidade local (Cogo & Brignol, 

2009). 

Os jovens do presente, apelidados de ―nativos digitais‖ por Prensky (2004), nunca 

conheceram o mundo sem chat, sem redes sociais e sms, enquanto que os adultos, em geral, 

ainda olham para o digital como algo secundário. A sociedade atual, é uma sociedade da 

informação e comunicação com várias ferramentas que trouxeram uma nova forma de 

interação entre os indivíduos, alargando de forma ilimitada o contexto social de um 

determinado individuo. As redes sociais na Internet são uma dessas ferramentas. Se no 

passado o contexto social se limitava ao local onde se vivia ou trabalhava, hoje esse contexto 

estende-se para além da cidade onde se vive, do país ou mesmo do continente em que nos 

encontramos. No Reino Unido, um estudo levado a cabo pela universidade de Edimburgo 

conluio que a Internet pode servir também para quebrar barreiras entre classes sociais (Lee, 

2008). Desta forma poderá afirmar-se que as redes sociais são hoje um espaço por excelência 

de partilha de informação e socialização, espaço esse que é utilizado por indivíduos 

independentemente da sua origem, nacionalidade, religião ou cultura, transformando-se no 

contexto sociodigital no qual os indivíduos e a sociedade interagem.  Numa rede social os 

indivíduos estão em igualdade de circunstâncias, no que diz respeito a oportunidades e 
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desafios, sendo este um dos fatores que melhor promove a integração cultural. Assim sendo, 

no contexto sociodigital em que vivemos, nunca tanto se justificou um estudo desta natureza 

como agora. É urgente perceber que contributo estas ferramentas podem dar ao ensino e aos 

agentes educativos na integração e na promoção do sucesso educativo dos alunos. Este é o 

objetivo geral deste estudo. Sem assumir uma abordagem holística do tema, o objetivo 

específico desta investigação, no contexto de uma escola secundária, foi identificar os 

obstáculos e apoios que os alunos têm na utilização de novas tecnologias, em particular das 

redes sociais, e como estas podem contribuir para a sua integração. 

Metodologia 

A estratégia de investigação foi baseada num estudo de caso. O estudo tem uma amplitude 

contextual específica, relativo ao contexto da escola onde foi realizado. No entanto, uma vez 

que a realidade estudada é comum em várias escolas, é possível que os resultados obtidos 

possam ter alguma relevância em outros contextos escolares. A recolha e análise de dados 

foram realizadas com recurso a instrumentos variados, de acordo com técnicas de investigação 

qualitativa e os objetos específicos deste estudo. Desta forma, recorreu-se à observação 

participante, entrevistas e diário de campo. No final, a triangulação das técnicas foi a principal 

fonte de validação da informação. 

O campo de trabalho desta investigação foi uma escola pública do Algarve, a Escola 

Secundária Dr.ª Laura Ayres em Quarteira, na qual se analisou a relação das redes sociais na 

Internet com a integração de alunos estrangeiros na escola. A escola é caracterizada por um 

elevado número de alunos estrangeiros. No ano letivo de 2009/2010, frequentaram a escola 

um total de 1163 alunos, dos quais 236 eram de nacionalidade estrangeira, representativos de 

20,3% da população estudantil. Este valor está acima da média da região do Algarve, que de 

acordo com o último relatório da Direção Regional de Educação do Algarve (2009), contava 

no ano letivo 2008/09 com uma média de 10,4%. 

Na escola, foi levado a cabo durante o ano letivo de 2009/10 um projeto de integração de 

alunos estrangeiros através do reforço da aprendizagem do Português. Este projeto serviu de 

base à investigação. Para ter acesso ao campo de investigação, foi feito um primeiro contacto 

com o professor responsável pelo projeto, a fim de saber a sua disponibilidade para participar 

no estudo. Após a sua confirmação contactou-se a direção da escola e finalmente os 

encarregados de educação dos alunos, a fim de obter as devidas autorizações. 

O estudo realizado pretendeu obter um melhor conhecimento da questão da integração dos 

alunos estrangeiros na escola, através da análise de vários casos particulares, que segundo 
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Stake (1998) pode ser definido como um estudo de caso instrumental coletivo. A seleção dos 

sujeitos teve como base os alunos integrados no projeto e não obedeceu a quaisquer critérios 

específicos. Foram selecionados para as entrevistas 7 alunos estrangeiros, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 17 anos, a frequentarem desde o 7º ano até ao 11º ano de 

escolaridade. A estas entrevistas, juntou-se a entrevista ao professor. 

No que toca à observação, esta foi feita cautelosamente sem prejudicar o campo de estudo 

e o que se propôs estudar. Foram observadas várias aulas de apoio que o professor lecionou, 

tanto em sala de aula convencional como na biblioteca. Em todas as aulas participaram dois 

ou mais alunos. Uma vez que não se procurou uma relação direta entre os alunos 

entrevistados e as aulas de apoio, não foi necessário observar todos os alunos entrevistados, 

tendo inclusivamente sido observados outros alunos não incluídos nas entrevistas. Começou-

se o trabalho de recolha de dados com a observação participante das aulas de apoio, seguiram-

se as entrevistas aos alunos, terminando-se com a entrevista ao professor. Uma vez que se 

tratavam de alunos estrangeiros, alguns deles recém-chegados a Portugal e em fase de 

integração, foi necessário estabelecer relacionamentos, ganhar a confiança dos alunos e 

mostrar que o objetivo maior era ajudá-los. Por essa razão as entrevistas foram deixadas para o 

final. 

Análise de resultados 

Para a análise dos dados recolhidos, foi construída uma tabela de categorias a partir das 

evidências das notas de campo e das entrevistas, na qual se registaram as evidências 

relacionadas com cada categoria. Foram transcritas todas as entrevistas manualmente, isto é, 

sem suporte informático automático, e posteriormente recorreu-se ao software informático 

MaxQda para uma categorização cuidada de todas as transcrições e notas de campo, bem 

como à respectiva segmentação. A análise foi obtida a partir de um total de 11 conjuntos de 

recolha de dados, provenientes de 8 entrevistas (sete alunos e um professor) e 3 momentos de 

observação, do qual foram extraídas as notas de campo. Estes constituíram uma fonte de 

informação bastante vasta, da qual foi possível tirar as conclusões apresentadas neste estudo. 

Para a categorização dos dados foram consideradas 38 categorias, divididas em 4 meta-

categorias:  

Características Pessoais - naturalidade, idade, línguas, habilitações, tempo em Portugal, 

diferenças para a origem, visitas ao pais de origem; / [só para o professor] experiência letiva e 

formação. 
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 Contexto Educativo Intercultural – apoio à chegada, multiculturalidade, dificuldades, 

diferenças, atividades; / [só para o professor] nº de alunos no apoio, medidas de integração, 

medidas do ministério, integração promovida por outros, integração transdisciplinar, 

integração social e vulnerabilidades. 

Utilização das TIC – computador em casa, utilização em casa, utilização na escola, vantagens 

das TIC, desvantagens das TIC, e-escolas, facilidade das TIC 

Redes Sociais – redes utilizadas, nº de amigos, nacionalidade dos amigos, conhece amigos 

pessoalmente, utilização das redes, segurança, utilização em contexto familiar, utilização na 

escola, ajuda à integração, tempo. 

Foram identificados um total de 489 segmentos de texto como evidência das categorias 

definidas. 

 

Observação no campo 

Os dados recolhidos durante as sessões de observação foram analisados em três sessões 

distintas, nas quais foram observados alunos de nacionalidades tão díspares como Indiana, 

Cabo-Verdiana e Romena. As aulas de apoio são lecionadas em dois locais distintos, numa sala 

de aula regular e na biblioteca da escola que dispõe de computadores e acesso à Internet. 

No trabalho letivo o professor utiliza diversos recursos e metodologias para facilitar a 

aprendizagem do idioma, tais como: Fichas com imagens para procurar o significado da 

palavra na Internet; páginas na Internet onde os alunos podem ouvir palavras na sua língua e 

depois em Português; sites de aprendizagem interativa de Português; entre outros.  

O professor recorre predominantemente às novas tecnologias para preparar as atividades e 

também para levar a cabo muitas delas. De facto, este é um utilizador ativo das TIC, 

reconhecido na escola como tal, pois tem estado sempre envolvido em projetos que recorrem 

às novas tecnologias. Este ―ativismo‖ pelas TIC não é geralmente abraçado pela grande 

maioria dos professores de línguas. Mas o trabalho deste professor tem demonstrado que as 

TIC podem ser uma ferramenta preciosa no apoio à aprendizagem do idioma. A plataforma de 

aprendizagem Moodle é o centro nevrálgico de todo o projeto de Português para estrangeiros. 

A página, criada pelo professor, especificamente para este projeto disponibiliza uma variedade 

notável de recursos. O professor reconheceu que a aprendizagem da língua, não pode estar 

confinada apenas ao espaço da escola, pois segundo ele, os alunos através da Internet podem 

ter acesso aos materiais também a partir de casa. 

Nas sessões de observação em que estiveram presentes alunos Indianos e onde foi possível 

utilizar o computador, foi notável a destreza na utilização da Internet, apesar de alguns destes 
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não possuírem computador em casa. Segundo o professor, os alunos não teriam 

conhecimento das redes sociais: 

“Não me parece que eles saibam o que são as redes sociais. Como viste, eles são muito limitados e nem têm 

computador em casa.” 

Tentou-se comunicar com os alunos Indianos com um teclado virtual Hindi, mas sem 

grande efeito, pois os alunos não demonstravam conhecer o idioma. Foi com a ajuda da 

ferramenta Google Maps, na Internet, e para grande espanto do professor que se percebeu 

que o idioma nativo dos alunos não era o Hindi, como se julgava, mas sim o Punjabi. Esta 

descoberta deitou por terra todos os esforços que o professor tinha feito de tradução de fichas 

de trabalho de Português para Hindi. Todos assumiram que os alunos, por serem naturais da 

Índia, deveriam falar Hindi, o idioma principal do país. Foram gastos recursos em vão (tempo 

e materiais) que podiam ser evitados, se tão-somente se tivesse começado por conhecer as 

origens dos alunos. Verificou-se ainda que um dos alunos tinha e-mail e uma conta na rede 

social Orkut. o aluno mantinha contacto com familiares e amigos na Índia e em Inglaterra, 

mas também alguns amigos em outras regiões de Portugal. A comunicação na rede social era 

feita em Inglês, uma vez que o Orkut não reconhece o idioma Punjabi, nem mesmo o Hindi. 

Percebeu-se que os conhecimentos que o aluno tinha de Inglês, podiam estar de alguma forma 

relacionados com a sua utilização na Internet e nas redes sociais. Conforme constatado pelo 

próprio, 

“Afinal eles até andam metidos nas redes sociais e eu nem me tinha apercebido disso! Tenho de começar a 

explorar estas redes sociais também, para ver se me consigo aproximar mais deles.” 

No final das sessões de observação, em conversa com o professor, este não esperava que 

alunos de uma região tão remota na Índia, pudessem ser utilizadores regulares da Internet e 

das redes sociais. 

Entrevistas aos alunos 

Os dados recolhidos junto dos vários alunos foram unânimes em dois pontos fundamentais 

do estudo. O primeiro é que todos os alunos dispõem, em suas casas, de acesso às novas 

tecnologias, nomeadamente o computador. O segundo ponto, consequência do primeiro, é 

que todos os alunos conhecem e utilizam várias redes sociais. 

Dos 7 alunos entrevistados, 3 são de Cabo-Verde, e cada um dos restantes são da Ucrânia, 

Roménia, Moldávia e Portugal. O aluno de Portugal tem raízes culturais Escocesas, é filho de 

pais Escoceses, e apesar de ter nascido em Portugal, toda a sua matriz cultural tem fortes 

traços britânicos. A maioria dos alunos frequentam o 7º ano de escolaridade, embora 2 alunos 

estejam a frequentar 11º ano. 
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A utilização que os alunos fazem do computador passa por jogos, trabalhos, redes sociais 

na Internet, chat, filmes entre outros. Já no que diz respeito à escola, o computador é mais 

utilizado para fazer trabalhos, como na disciplina de Área Projeto, e nas disciplinas técnicas de 

Informática, no caso dos alunos do 11º ano. Nem todos os alunos mencionaram o tempo que 

despendem nestas atividades, mas foi claro que a maioria dos alunos utiliza o computador 

todos os dias e durante várias horas, como demonstra o seguinte excerto: 

“(...) Tínhamos só um computador. Era eu e o meu irmão. Eu ficava 2 horas e depois ele 2 horas. Depois 

à noite, ele ia dormir e eu ficava a noite inteira.”  

Os alunos reconheceram a vantagem da utilização das TIC para a sua integração no país, e 

o facto de o acesso às TIC ser mais fácil em Portugal do que nos seus países de origem. A 

possibilidade de pesquisar informação na Internet é apontada como uma das principais 

vantagens da utilização das TIC. Os alunos referiram que desta forma podem estar mais 

informados do que se passa no mundo e de que a pesquisa e a leitura na Internet os ajudou a 

desenvolver o Português. 

Relativamente às redes sociais, os dados recolhidos mostraram que todos os alunos, mesmo 

os recém-chegados a Portugal, utilizam várias redes e com diversos objetivos. As redes sociais 

utilizadas por todos os alunos são o Facebook e o Hi5, seguindo-se o programa de chat 

Messenger, que os alunos associaram também às redes sociais. No que diz respeito à utilização 

que fazem das redes, as evidências mais significativas apontavam para o ―falar com amigos‖ 

como a atividade mais comum: 

i. “Estou a falar com os amigos da Ucrânia, estou a jogar lá uns jogos.” 
ii. “(...) no Youtube podemos ver músicas, vídeos, essas coisas. No Facebbok podemos conhecer 

novas pessoas e jogar jogos (...)”  
iii. “Fotografias e saudades de Cabo Verde.” 

De facto, foi surpreendente o número de amigos que os alunos referiram ter nas redes 

sociais. Desde 43, no caso do aluno com menos amigos online, até ―1000 e tal‖, no caso dos 

alunos com mais amigos. Como referiu um aluno, 

“Sei que no MSN tenho 68. Depois no Hi5 acho que tenho 400 e tal. No Facebook só tenho uns 50.‖  

Para além dos números elevados, a precisão dos mesmos não deixa de ser interessante. 

Estes dados são reveladores da importância que os alunos atribuem às amizades nas redes 

sociais.  

Alguns alunos utilizam redes sociais de países de leste, onde contactam com amigos na sua 

língua materna, que tanto podem ser do seu pais de origem, como residentes em Portugal: 

“(…)mas também tenho outra rede social dos países de leste. Ai vou falar com os meus amigos de lá.” 
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Outro dado também interessante é que todos os alunos privilegiam o contacto pessoal com 

os seus amigos online. Apesar de terem muitos amigos, preferem conhecer pessoalmente esses 

amigos e só depois desenvolverem os contactos na rede social. Contrariamente ao que por 

vezes se pensa, os dados mostram que estes alunos continuam a valorizar a sociabilização e o 

contacto pessoal com os amigos, apesar do uso intensivo das TIC por alguns deles: 

“(...) Tinha pessoas como amigos que nem conheço e não é isso que eu quero ter. Quero ter o meu perfil com 

pessoas que eu conheça, como amigos (...)” 

Em vez de estarem a tornar os indivíduos cada vez mais isolados, como alguns autores 

defendem (McPherson, 2006), as redes sociais podem de facto estar a promover uma maior 

sociabilização dos indivíduos, já que permite alargar o espaço e o tempo no qual estes podem 

privar uns com os outros.  

O aspeto da segurança nas redes sociais na Internet esteve em evidência em 5 dos 7 alunos 

entrevistados, o que só por si já revela alguma sensibilização para esta problemática. O facto 

de os alunos estarem conscientes de alguns perigos que a Internet, e as redes sociais em 

particular, podem trazer, é um sinal claro para os educadores, de que é chegada a hora de 

formar os alunos para uma utilização segura da rede: 

“ (...) Nunca se sabe quem é que está do outro lado do computador. Pode ser alguém que me quer raptar ou 

pode ser uma pessoa a gozar comigo. Se conhecer pessoalmente sei que é mesmo essa pessoa.” 

Como os dados veem provando, estes alunos utilizam o computador e a Internet muitas 

horas por dia, praticamente todos os dias da semana. Quanto maior for a utilização da rede, 

maior probabilidade existe de os alunos serem afetados. É imprescindível dedicar particular 

atenção à segurança na rede, se não corre-se o risco de os benefícios que dela se possam tirar, 

se transformem rapidamente em graves problemas sociais. 

Entrevista ao professor 

O professor entrevistado tem uma experiência letiva de onze anos e trabalha com alunos 

estrangeiros há três anos. O ano letivo de 2009/10 foi o quarto ano em que lecionou na 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, logo o professor têm um profundo conhecimento da 

realidade cultural da escola. Apesar do trabalho que desenvolve com alunos estrangeiros, o 

professor não teve nenhuma formação de base para este serviço. A escola tem um total de 30 

alunos a frequentarem o projeto de apoio, sendo que 11 alunos são do ensino secundário e 19 

alunos são do ensino básico. O professor trabalha apenas com os alunos do ensino básico, uns 

já com alguns conhecimentos da língua, outros recém-chegados sem qualquer conhecimento 

do Português. 
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O professor trabalha frequentemente na plataforma Moodle, a qual já utiliza há quatro anos 

e partilha algumas atividades na Internet, como no blog da biblioteca. Segundo ele, este tipo 

de atividades online permite aos alunos aprenderem de forma autónoma e aprenderem fora do 

espaço da escola, em casa ou onde tiverem um computador com acesso à Internet. Segundo 

ele,  

“Assim, aqui (no Moodle) os alunos podem aceder aos materiais a partir de casa e trabalharem o 

Português.” 

No aspecto das redes sociais na Internet, o professor revelou que recebe convites dos 

alunos para se juntar às redes, mas, segundo ele, 

“Para mim ainda é um pouco novo. Ainda estou à procura de me ligar um pouco às redes sociais. Confesso 

que não estou à vontade. (...)” 

Apesar disso nota que os alunos são utilizadores assíduos das redes sociais. A segurança 

também é um aspeto levado em linha de conta pelo professor, que aponta a supervisão dos 

pais como fundamental, bem como a explicação por parte dos professores dos perigos de 

partilha de dados: 

“(...) nós estamos aqui também para os educar e alertá-los para estas situações. (...) é perigoso partilhar 

esses dados pessoais, mas partilhar conhecimentos é bastante humano e universal.” 

Para o professor são claros os benefícios que as redes sociais na Internet podem trazer ao 

ensino, em particular de alunos estrangeiros, que assentam no conceito de partilha, permitindo 

assim à escola partilhar conhecimentos e promover junto dos alunos um espírito de partilha. 

As redes sociais permitem extravasar o espaço físico da escola, possibilitando chegar aos 

alunos de formas diferentes, criando escolas universais em que todos têm o seu espaço de 

partilha. Como o próprio afirma, 

“(...) claramente é uma maneira de todos melhorarmos e nós também melhoramos enquanto educadores 

porque conseguimos transmitir para fora e criar uma escola mais universal em que todos criamos um espaço de 

partilha.” 

Após várias sessões de observação e de muitas conversas com os alunos, o professor 

manifestou interesse nas potencialidades das redes sociais na escola e acredita que esta nova 

utilização da Internet possa ser muito útil ao ensino. 

Triangulação de Instrumentos 

A análise conjunta dos resultados obtidos dos vários instrumentos de recolha de dados, 

revelou que algumas categorias se evidenciaram de forma transversal nos vários instrumentos, 

sendo estas as línguas, as atividades e a utilização do computador na escola. Nas aulas de apoio 
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que foram observadas, foram evidentes as dificuldades linguísticas apresentadas pelos alunos. 

Estas foram também referidas várias vezes pelo professor. 

As atividades também estiveram em evidência na entrevista feita ao professor, já que é á 

base destas atividades que vai desenvolvendo o seu trabalho de integração. Nesta categoria 

estão incluídas as atividades realizadas no âmbito do projeto de apoio linguístico, mas também 

outras atividades realizadas na escola. Uma vez que grande parte das atividades desenvolvidas 

nas aulas de apoio, fazem uso do computador, é natural que a categoria de utilização do 

computador na escola estivesse também em evidência. Na realidade, esta está diretamente 

interligada com as atividades e é a categoria que se destaca mais no professor, visto que a base 

do seu trabalho são as TIC. Já nos alunos a utilização do computador na escola, foi deixada 

para segundo plano, em detrimento da sua utilização em casa. O que se constatou é que a 

generalidade dos alunos só utiliza o computador na escola quando são realizados trabalhos nas 

aulas. No entanto em casa, passam grande parte do seu tempo no computador. Foi frequente 

os alunos referirem que utilizam o computador pelo menos 3 ou 4 horas por dia. 

As redes sociais são as categorias que apresentaram um número de evidências mais 

equilibrado entre os vários alunos e o professor. Os alunos referiram que usam as redes sociais 

maioritariamente para se socializarem com os amigos, e só pontualmente para conhecer novas 

pessoas. Já o professor evidenciou uma preocupação com questões de segurança, que 

curiosamente também foram partilhadas por alguns alunos. Se muitos alunos aprendem o 

idioma nacional com os amigos e se as redes sociais na Internet são um espaço de contacto e 

trocas com os amigos, então é de esperar que estas também facilitem, não só a aprendizagem 

do idioma, mas também diversos aspetos da integração sociocultural dos alunos, como a 

aquisição de conhecimento relativo à sociedade que os acolhe ou mesmo a partilha da sua 

própria cultura com esses amigos. 

Finalmente, no que diz respeito ao apoio que as redes sociais na Internet podem dar na 

integração de alunos estrangeiros, todos são unânimes de que podem ser uma ferramenta 

importante no ensino. Se uma parte do tempo despendido no computador e na Internet puder 

ser direcionado para a integração sociocultural, certamente que os alunos e os professores 

retirarão dai os melhores frutos. Desta forma o processo de integração decorrerá de forma 

mais eficiente. Para tal, é necessário que a escola também perceba quais os benefícios que 

pode retirar destas tecnologias e que ajuste as suas metodologias para os integrar na atividade 

letiva. Um aluno comentou que apesar de as redes sociais estarem hoje em dia na moda, 

acredita que no futuro as pessoas irão levar este fenómeno em séria consideração. 
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Conclusão e discussão 

Os dados obtidos neste estudo, não permitem generalizar quaisquer conclusões 

relativamente à integração de alunos estrangeiros no sistema educativo Português. No entanto, 

a informação obtida permite-nos um melhor conhecimento da escola em questão e poderá ser 

útil em futuras investigações dentro da mesma temática. 

No que diz respeito ao objetivo proposto, conclui-se que são mais os apoios, do que os 

obstáculos, no acesso às novas tecnologias. Todos os alunos referidos no estudo têm 

computador em casa e todos utilizam as redes sociais na Internet. O professor do projeto de 

Português para estrangeiros centra todo o seu trabalho nas TIC. Disponibiliza uma grande 

variedade de materiais, que os alunos podem realizar não só na escola, mas também em casa, 

grande parte destes de aprendizagem do idioma. São reconhecidas por todos, as vantagens que 

estas metodologias, centradas nas TIC, têm trazido ao ensino, em particular aos alunos 

estrangeiros. Notou-se também que, mesmo os alunos recém-chegados de países tão remotos 

como a Índia, já utilizavam a Internet e as redes sociais, com as quais mantinham contacto 

com o país de origem. 

A importância atribuída às redes sociais na Internet pelos alunos, foi clara neste estudo e é 

reconhecida por todos. Até quando é que a escola vai poder ignorar este fenómeno? Parece 

chegada a altura de a escola e os professores, em particular, estarem atentos ao que se vai 

passando no ―mundo digital‖. A história da humanidade tem-se pautado ao longo dos tempos 

por trocas e partilhas entre os seres humanos. Como referiu o professor do estudo, ―Partilhar 

conhecimentos é bastante humano e universal‖.  

As redes sociais na Internet vêm proporcionar uma nova forma de partilharmos o 

conhecimento. Não aproveitarmos esta oportunidade será porventura, um dos maiores erros 

que deixaremos às gerações futuras e o virar costas, ao que de melhor a tecnologia nos tem 

para oferecer. A Internet tem um papel fundamental na sociedade, a ponto de constituir um 

símbolo de liberdade (Wolton, 1999). As TIC estão em desenvolvimento constante e esta nova 

utilização, com um aspeto mais social, é prova disso. Quando no final do séc. XX Belloni 

reconhecia que as TIC‘s poderiam revolucionar a pedagogia no séc. XXI (1999), o fenómeno 

das redes sociais na Internet ainda não tinha despertado. Hoje podemos constatar que as redes 

sociais se afirmam, cada vez mais, como um dos fomentadores de uma tal revolução. Em todo 

o mundo, os utilizadores frequentes da Internet usam-na basicamente em três áreas distintas: 

social, instrumental e recreativa. Cada vez mais, os utilizadores da Internet desenvolvem uma 

noção positiva de comunidade online, com amigos e família (Wellman et all, 2002). 
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É urgente sensibilizar os professores para este fenómeno e para as consequências da sua 

utilização. Para tal, é necessário que os professores sejam mais receptivos à evolução das novas 

tecnologias e que tenham um espírito aberto relativamente aos alunos estrangeiros, eliminando 

preconceitos e pressupostos assumidos. Só com uma reflexão profunda sobre este tema é que 

se poderão desenhar metodologias concretas que utilizem as redes sociais em prol do ensino e 

em particular dos alunos estrangeiros em fase de integração.  

Como referido inicialmente, partiu-se para o estudo com plena consciência de que só se 

poderiam captar alguns aspetos da realidade em causa. Um estudo mais exaustivo no contexto 

de várias escolas poderá fornecer dados mais abrangentes e representativos da realidade global. 

No entanto, este estudo teria de ser realizado num panorama de investigação diferente, com 

mais tempo e mais recursos. 

O estudo apresentado lança os alicerces para futuras investigações na área das redes sociais 

na Internet, que podem focar aspetos tão diversos como: hábitos de utilização das redes 

sociais, analisando os conteúdos das páginas dos alunos nas redes sociais; análise de 

comunidades virtuais de emigrantes online; padrões de utilização, através de estudos 

estatísticos das redes sociais utilizadas pelos alunos dos vários ciclos de ensino; estudo 

comparativo da integração social e escolar de alunos que não utilizam o computador e as redes 

sociais e de alunos que as utilizam regularmente; entre outros. 

O campo de investigação é vasto e a temática vem sendo cada vez mais pertinente. As 

redes sociais na Internet estão em constante evolução e a realidade que estudamos hoje, pode 

já não existir amanhã. Espera-se que este trabalho constitua um marco de partida para várias 

investigações na área das redes sociais na Internet e que possa servir de incentivo aos 

educadores e investigadores. 
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