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Introdução 
As redes sociais on-line deixaram de servir apenas 
ao entretenimento de adolescentes para serem 
cada vez mais usadas pelas empresas como ferra-
menta de relacionamento¹. Crescem em número e 
qualidade as pesquisas que buscam entender como 
tais ferramentas podem ser aproveitadas na esfera 
da educação à distância (EAD)2. Nesse escopo de 
trabalho também tem sido bem documentada a ne-
cessidade de envolver alunos que estudam a distân-
cia, a fim de reduzir o isolamento, fomentar a noção 
de pertencimento e de melhorar a aprendizagem3. 
Neste trabalho usamos indicadores provenientes 
das métricas da rede social Facebook® para inferir 
como alunos do ensino médio participantes de uma 
oficina didática dedicada ao uso de novas tecnolo-
gias de informação e comunicação, situada em um 
projeto do Laboratório Didático de Química da UFRJ 
(LaDQuim), mantinham vínculos de atenção e rela-
cionamento como indivíduo desta comunidade ao 
longo do desenvolvimento do projeto no período de 
oito meses. Selecionamos dois indicadores forneci-
dos pela rede social para avaliar, ainda que de 
forma exploratória e indireta, a projeção da marca 
acadêmica do LaDQuim na rede e a noção de per-
tencimento associada ao grupo. Selecionamos os 
critérios para avaliação de engajamento em uma co-
munidade a partir dos estudos teóricos da área de 
EAD4, a saber, (i) alcance total diário: usuários úni-
cos que viram qualquer conteúdo ligado a página, 
sem necessariamente interagir com o ambiente; (ii) 
pessoas falando sobre isso: usuários únicos que 
interagiram com a página de alguma forma. 

Resultados e Discussão 
O LaDQuim mantém uma página na rede social com 
informações sobre química especificamente e ou-
tros temas das ciências exatas e biológicas em 
geral. Os valores numéricos originais provenientes 
das métricas do Facebook® foram organizados com 
o auxílio de planilhas eletrônicas, dando origem aos 
gráficos 1 e 2 que podem ser verificados a seguir. É 
possível observar grandes picos no gráfico de al-
cance, quando comparados com os pontos de sua 
vizinhança, que consideramos devidos às visitas 

presenciais dos alunos ao LaDQuim, e que pode-
riam ter motivado o acesso à página naquele 
período. Durante o projeto não houve uma completa 
renovação de alunos nas visitas seguintes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Alcance total diário da página do LaDQuim 
No outro gráfico, distinguimos duas regiões de 
destaque novamente vinculadas aos encontros 
presenciais do projeto no LaDQuim. Existem 
também ocorrências nos dias de novas publicações 
na página, indicando aderência à marca LaDQuim. 

Figura 2. Pessoas falando sobre o LaDQuim diariamente 

Conclusões 
Tomada como um signo sensível5, verificamos que 
uma marca acadêmica pode tirar proveito do ambi-
ente das redes sociais. Todavia, no que tange a no-
ção de pertencimento, verifica-se que a relação pre-
sencial prevalece se comparada com o potencial da 
rede Facebook®. Consideramos ampliar nosso es-
tudos em outras ferramentas, e.g. Google+®. 
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