
Redes sociais: um mural à
minha maneira

Se o espaço onde se realiza a atividade e o número de participantes o

permitir, dispor as cadeiras dos alunos num círculo, de modo a facilitar o

diálogo. O professor pode começar por pedir aos alunos que escrevam,

individualmente, numa folha, o tempo que calculam passar por dia nas redes

sociais; quem seguem mais (sobretudo amigos e família? Figuras públicas?

Páginas de instituições e entidades?), o que mais valorizam e repudiam nos

perfis que seguem e quais os seus três perfis favoritos (sem contar com os

dos amigos ou familiares). Passado o tempo dado para os alunos fazerem

esta reflexão individual, é momento de iniciar o diálogo. Pode começar-se

por colocar questões como: alguma vez tinham pensado sobre isto?

Segundo um estudo da Marktest, de 2019, 83% dos portugueses com conta

em redes sociais visitam-nas várias vezes por dia. Em média, cada português

que tem perfil nessas redes dedica-lhes 93 minutos diários. Este valor sobe

para as duas horas no caso dos jovens, aponta ainda o estudo.

Esta atividade pretende pôr os alunos a refletirem sobre os conteúdos que

recebem através das redes sociais e a tirarem maior partido do tempo que

lá passam, tentando que exerçam um maior controlo (dentro dos limites

possíveis, uma vez que uma boa parte do que vemos nas redes sociais é

determinada por algoritmos cuja lógica é desconhecida) sobre o que surge

nos seus murais e que diversifiquem os conteúdos que lá encontram em

função dos seus interesses.

A atividade foi pensada em três momentos: 1) reflexão e debate; 2) pesquisa

ativa; 3) partilha de resultados.

 

a
tivid

a
d

e
 #

lite
ra

c
ia

 m
e

d
iá

tic
a

público alvo

objetivos

resumo da atividade

Suscitar a reflexão sobre os conteúdos que surgem nos murais das

várias redes sociais;

Suscitar a reflexão em torno das funções que as redes sociais

cumprem na vida de cada um;

Promover a diversificação e o enriquecimento do conteúdo recebido

através das redes sociais. 
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1 – reflexão e debate (cont.)
 Esta breve reflexão levou-vos a algum pensamento que queiram partilhar?

(surpresa com o tempo estimado que dedicam às redes; sensação de que

não têm controlo sobre a própria conta; compreensão de sentimentos e

emoções – positivas ou negativas – geradas por alguns perfis, etc.). Num

segundo momento pode, então, orientar-se a discussão para o que os

alunos gostam, ou não, nos perfis que seguem, que estratégias usam para

evitar aquilo de que não gostam nas redes sociais e perceber se

despendem tempo a gerir as suas contas (apagando ou ocultando perfis

indesejados; pesquisando perfis interessantes para seguir em áreas que

são do seu interesse; desligando notificações para não passarem mais

tempo do que desejado nas redes – sobre este assunto ver em Glossário,

Economia da Atenção). Pode ser interessante questionar, também, os

jovens sobre as funções que as redes socias cumprem nas suas vidas (São

sobretudo uma forma de passarem o tempo? De fortalecerem laços com

os amigos? De se informarem? De se divertirem?). 

3 – partilha de resultados
 Sendo esta uma atividade mais centrada na receção pode, no final,

incentivar-se os alunos a partilharem o trabalho realizado, propondo, por

exemplo, a realização de uma exposição do mural construído num local

público da escola. Se o desafio for aceite, os alunos devem organizar-se

de modo a que cada sugestão de perfil surja acompanhada de um

pequeno texto que resume a atividade da página em questão (seja ela de

uma pessoa ou de uma organização).   

No segundo momento, o professor(a) sugere aos alunos a elaboração

coletiva de um mural com sugestões de perfis que vale a pena seguir em

diferentes áreas. A dinâmica pode começar com cada aluno a escrever em

post-its diferentes os seus três perfis favoritos. O grupo tem depois de

encontrar categorias em que possa incluir cada um dos perfis encontrado

(exemplos: música, humor, desporto, desenho, fotografia, moda,

automobilismo, notícias, gastronomia, nutrição, ciência, astronomia,

ambiente, animais, educação, saúde, política, história, diversos, etc.). Para

cada categoria, pode dividir-se os perfis em pessoas e organizações.

Encontradas as áreas de interesse dos jovens, a etapa seguinte consiste

fazer grupos segundo áreas de interesse e encarregar cada um de,

servindo-se dos próprios telemóveis, pesquisar na Internet perfis

interessantes nesses domínios. 
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