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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo explicitar as ações ocorridas e os resultados parciais coletados durante os
primeiros meses do Projeto PIBIX 2013: A aula de Inglês para Iniciantes. Neste projeto é ofertado,
gratuitamente, um curso de Inglês para as comunidades interna e externa da Universidade Federal de
Sergipe. Além das aulas, aos alunos é oferecida a oportunidade de desenvolverem atividades online,
através de um grupo criado no Facebook intitulado ‘English for Beginners’. O intuito, ao se utilizar a rede
social, é o de promover a autonomia e a cooperação entre os alunos participantes. A escolha desta
pesquisa se deu por acreditarmos que o domínio das novas tecnologias pode proporcionar a autonomia na
aprendizagem.
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ABSTRACT

The objective of this work is to show the actions which took place during the first months of the PIBIX
project 2013: ‘The English Class for Beginners’, as well as the partial results collected. In this project, a
free English course is offered to the communities inside and outside the Federal University of Sergipe
(UFS). Besides the classes, students are given the opportunity to develop online activities through a group
on Facebook entitled ‘English for Beginners. The aim of using the social network is to promote autonomy
and cooperation amongst the students who are engaged in the project. The choice of this research was
made for we believe that mastering new technologies may provide students with more autonomy.
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Introdução

Percebe-se que existe uma tendência na área do ensino de se inserir artefatos tecnológicos na tentativa de
inovar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Há alguns anos atrás, as fitas cassetes, por
exemplo, foram inseridas nas aulas de língua estrangeira com o intuito de possibilitar, dentre outras
coisas, que o professor não fosse à única fonte de oralidade na língua alvo e/ou que os alunos chegassem
a ter uma pronúncia aproximada a do nativo. Na atualidade, as fitas cassetes perderam espaço na escola
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para outros artefatos, como por exemplo, os Cds, o computador e a Internet. Assim como o uso de
tecnologia vem acontecendo há muitos anos na escola, algumas pesquisas tentam acompanhar estas
mudanças e investigar o uso e os efeitos destes aparelhos tecnológicos.

Uma das principais referências na investigação da tecnologia no espaço escola é o
trabalho realizado por Larry Cuban, ‘intitulado Professores e Máquinas: o uso da
tecnologia em sala de aula desde 1920’. Cuban estudou a introdução da rádio,
filme, TV e computador em escolas dos Estados Unidos, desde o início do século
XX até meados da década de oitenta. A principal conclusão do seu trabalho é que
o recurso a artefatos tecnológicos na escola é história repetida de insucessos.
(GARCIA; FERREIRA, 2011, p. 1)

Baseado no que foi exposto, este trabalho tem por objetivo testar e analisar o comportamento dos alunos
do projeto PIBIX em relação ao uso de uma rede social, o Facebook, principalmente em se tratando do
incentivo à autonomia e à cooperação dos partícipes na utilização dos novos letramentos. É sabido que os
novos letramentos muitas vezes possibilitam aos usuários uma ligação fácil e rápida ao conhecimento.
Sabendo disto, a autonomia do indivíduo se faz necessária para tornar o aprendizado mais eficiente, como
já pesquisado por Luz (2009). No caso da língua estrangeira, o contato com materiais diversos e até com
pessoas de outros lugares no mundo, ou seja, o trabalho com as habilidades de “listening”, “reading”,
“writing” e “speaking”. Assim, acreditamos que o uso das tecnologias sirva como auxílio ao professor.
Portanto, a pesquisa que aqui descrevemos também tem por objetivo colaborar para com a formação
profissional das autoras.

Parece-nos demasiado definitivo afirmar que a escola já não ensina, até porque
pensamos que mais do que ensinar, a escola deve criar condições para que a
aprendizagem aconteça. Neste ponto as TIC surgem como mais-valia no auxílio à
operacionalização da criação de condições por parte dos executores do processo,
os professores. (GARCIA; FERREIRA, 2011, p. 5).

A cada dia que passa percebe-se que há uma maior quantidade de usuários a utilizar o Facebook, até
porque essa rede disponibiliza diversos aplicativos desde aplicações próprias a redes sociais até aplicações
externas às quais as pessoas têm acesso. Como o Facebook é umas das redes sociais mais utilizadas no
mundo entre vários tipos de pessoas, e como alguns estudiosos da educação defendem a ideia que o
ensino deve ser levado em conta através também do interesse dos alunos, estudos em relação a este sítio
como uma poderosa ferramenta de ensino-aprendizagem vêm acontecendo. Esta rede social foi criada aos
quatro dias de fevereiro de 2004 por um universitário chamado Mark Zuckerberg e alguns colegas com o
intuito de promover a comunicação entre os estudantes da universidade de Harvard (PATRÍCIO, 2010;
FERNANDES, 2011; PATRÍCIO, 2010). Considerando a sua popularidade, deu-se a escolha por esta rede
social para promover o desenvolvimento da autonomia entre os partícipes das ações de extensão do
projeto em pauta.

A autonomia do aluno passou a ser levada em consideração a partir do advento da abordagem
comunicativa, pois a partir dela o centro do ensino-aprendizagem passou a ser o aluno e não mais o
professor. Definir autonomia é um tanto complexo, se pensarmos no fato de que vários fatores influenciam
a existência e o nível de autonomia no indivíduo. Estes fatores são o contexto social, político e econômico,
políticas educacionais, o contexto escolar, o aprendiz, o input, os professores e a tecnologia. Dentre os
conceitos descritos por Paiva (2006) destacamos a autonomia enquanto processo que envolve
autoconfiança e motivação; o uso de estratégias individuais de aprendizagem; processo que se manifesta
em diferentes graus que podem ser instáveis e podem variar dependendo de condições internas e
externas; depende da vontade do aprendiz em se tornar responsável pela própria aprendizagem; requer
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consciência do processo de aprendizagem; está intimamente relacionada às estratégias metacognitivas:
planejar/tomar decisões, monitorar e avaliar; abarca dimensões sociais e individuais; o professor pode
ajudar o aprendiz a ser autônomo dentro e fora da sala, entre outras palavras, envolve a mudança nas
relações de poder.

Utilização de grupo no Facebook para incentivar a autonomia

Como mencionado anteriormente, o objetivo da criação do grupo no Facebook foi o de promover a
autonomia e a colaboração entre os alunos participantes do curso. Nas próximas seções, serão
esclarecidos como se deu o uso desta ferramenta e os resultados parciais alcançados.

Descrição do projeto

O projeto A aula de Inglês para Iniciantes é composto por um curso de língua estrangeira gratuito: Curso
de Língua Inglesa para Iniciantes, ofertado às comunidades interna e externa à Universidade Federal de
Sergipe. Foram ofertadas três turmas para o ano de 2013, duas às terças e quintas e uma às
quartas-feiras, com três horas de aula semanais cada.

Dentre os objetivos do projeto, além do já mencionado - oferecer curso de línguas às comunidades interna
e externa – estão: aprimorar a formação didático-pedagógica dos alunos dos cursos de graduação em
Letras Português-Inglês e Inglês, estimular a criatividade e a iniciativa dos discentes em pré-serviço,
testar materiais e técnicas que possam vir a ser introduzidos nos cursos de graduação da área de Língua
Inglesa e fomentar a autonomia dos discentes em pré-serviço e de todos os partícipes do projeto a partir
de propostas colaborativas.

Mediante o exposto, as alunas bolsista e voluntária decidiram testar o uso da ferramenta rede social como
incentivadora da autonomia dos partícipes. São participantes do grupo no Facebook os alunos de uma
turma de terça e quinta e da turma de quarta.

Descrição dos grupos

No começo do curso, as turmas foram separadas segundo a disponibilidade dos alunos. Em linhas gerais, a
turma de terça e quinta é composta por alunos do ensino regular, provenientes do CODAP (Colégio de
Aplicação), e alunos da graduação; a turma de quarta é composta por graduandos, pós-graduados e
trabalhadores.

Descrição das ações

A ideia da criação do grupo se deu entre as alunas bolsista e voluntária e as turmas foram questionadas
sobre a proposição lançada. Como eles se demonstraram dispostos e alguns até animados, o plano foi
posto em prática. O grupo ‘English for Beginners’ foi criado no dia 01 de abril de 2013, após duas semanas
do início das aulas.

As ações no grupo ‘English for Beginners’ podem ser descritas de dois modos: postagens feitas pelas
monitoras e postagens feitas pelos partícipes. A primeira, de modo geral, é composta por vídeos, textos,
arquivos, sugestões de sites, piadas e saudações feitas com o intuito de entreter, divertir e de se
comunicar com os alunos de modo a motivá-los a comentar e expor opiniões. Postagens estritamente
relacionadas às atividades da aula anterior ou atividades a serem utilizadas na aula seguinte também
compõem essas estratégias; dependendo da postagem era esperado que o aluno se pronunciasse, já em
outras, ficava a critério dele decidir se participaria ou não. A segunda é composta por postagens feitas
pelos próprios alunos e pode ser dividida em dois tipos: assuntos que os alunos têm interesse em saber e
postagens que os alunos fazem por espontânea vontade.
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Reação dos alunos e ‘feedback’ dos questionários

Pudemos perceber através da coleta e análise dos dados disponíveis na página do grupo que a reação dos
alunos foi bem diversificada. Em algumas situações apenas alguns alunos participavam e, em outras,
houve um grande envolvimento do grupo. As reações podem ser percebidas através das curtidas e dos
comentários, inclusive na sala de aula. Na página do grupo, a maioria das postagens foi visualizada e
curtida pelos alunos, sendo que em algumas houve comentários dos mesmos, que utilizaram desde frases
simples de cumprimento ao colega até pequenos parágrafos explicitando a opinião e o gosto deles. Como
resultado, as postagens acabavam se tornando longas conversas em grupo. Em certas situações tornou-se
necessário que as alunas bolsita e/ou voluntária interviessem para incitar os alunos a participarem de
algum modo. Através de comentários no grupo, perguntando a opinião ou marcando os nomes deles, ou
revendo o tema abordado no grupo mais uma vez na sala de aula, o intento foi por vezes bem sucedido.

Com o objetivo de compreender melhor como vem se dando a relação dos alunos com o grupo,
desenvolvemos, com o auxílio da coordenadora do projeto, um questionário para avaliar qual seria o ponto
de vista dos alunos acerca do uso da rede social. Os questionários foram entregues e os participantes não
precisaram colocar os nomes. As treze questões, em sua maioria abertas, abordavam aspectos como o
acesso à Internet, frequência, a participação no grupo, a visão que se tem da rede social e ensino, o
material postado e sobre o uso do Inglês. Os alunos da turma de terça e quinta foram enumerados de 1 a
7 e os da turma de quarta de A a F.

As duas primeiras questões se referiam ao uso da Internet (acesso e frequência). Dentre os treze
questionários respondidos, quatro disseram que enfrentavam dificuldades. Os motivos variaram entre o
computador não estar funcionando bem, estar com problemas com a Internet em casa ou o aplicativo do
celular não ser muito eficiente. Quanto à frequência no acesso à página do grupo, oito disseram que
participavam semanalmente, três relataram a participação apenas quando solicitados e dois disseram
acessá-la diariamente. As razões variaram entre achar o uso da rede necessário para o desenvolvimento
na língua e que os conteúdos lhes enriqueciam, além de a rede ser cômoda para aprender e contribuir
para com o trabalho e o estudo. Explicações das ausências por causa da falta ou estado das ferramentas
de acesso também foram tópicos relacionados. Destacamos a resposta da aluna B que vê importância em
compartilhar informações com os participantes do grupo: “Porque no grupo eu posso postar assuntos
interessantes que encontro para ajudar aos colegas no aprendizado e visualizar o que todos postam.”.

Nas questões relacionadas à participação deles na página (Você gosta de participar do grupo Por quê Você
acredita que participa efetivamente e aproveita as oportunidades de uso do Inglês Justifique. Relate as
suas dificuldades em utilizar o Facebook, caso as tenha.), onze disseram que gostavam, apesar de na
pergunta seguinte sobre aproveitar as chances de uso da língua seis tenham respondido que gostariam de
utilizá-la mais. A aluna F diz, “Não, é praticamente o primeiro contato, não tenho um objetivo maior com o
curso a não ser adquirir mais conhecimento, então fico cansada mentalmente com o curso.”. Ou seja, o
fato de não ver outras possibilidades além da aquisição de conhecimento diminui a motivação a participar
do grupo. Ao contrário do aluno F que afirma, “Sim, faltei às aulas pouquíssimas vezes, só quando foi
devidamente necessário. Levei muito à sério todo o curso, aproveitei ao máximo esta oportunidade.” O
fato de fazer o curso é o suficiente para motivá-lo a continuar estudando e acessando o grupo. Em relação
a enfrentar dificuldades com a rede social, todos disseram que não, ou não muito.

As perguntas seguintes foram relacionadas ao que eles achavam sobre o uso de mídias e o ensino. A
maioria afirmou ter usado alguma mídia para aprender, seja na escola, graduação, ou até informalmente.
“Sim. O próprio Google para pesquisas e Twitter, pois converso com pessoas de outros países sobre coisas
que eu gosto”, disse a aluna 1 sobre as suas experiências pessoais. Isto mostra que as tecnologias fazem
parte da vida das pessoas. Na questão se uma rede social pode auxiliar ou atrapalhar o ensino, os
participantes se dividiram: metade acredita que o seu uso facilita o processo de ensino-aprendizagem e a
outra metade acha que depende do propósito do usuário.
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Com respeito ao material postado, muitos acharam que havia relação com o assunto apresentado na sala
de aula e que as postagens eram interessantes, significativas e integravam os alunos. Fato interessante é
que com relação às próprias postagens (Você já postou algo por livre e espontânea vontade ou só tem
participado do que é proposto pelas professoras Por quê), apenas três alunos disseram postar. A maioria
achou algo que interessou, mas mudou de ideia ou denotou ter medo de postar. “Somente participo do
que é proposto fico com receio de postar bobagens.” Isto demonstra o quanto os alunos ainda temem
quando se trata de mostrar suas ideias e sugerir. Destacamos a afirmação de Barcelos que diz, “Em
primeiro lugar, todas as definições enfatizam que as crenças se referem à natureza da linguagem e ao
ensino/aprendizagem de línguas” (2004, p. 132), em outras palavras a ideia do professor enquanto
detentor do conhecimento nos participantes é marcante e os impede de pensar de uma maneira diferente.

Sobre o uso de Inglês, apenas uma pessoa disse não se sentir bem por fazer uso do Google tradutor; o
restante disse se sentir realizado, normal ou motivado e focado a seguir com o estudo na língua
estrangeira. Sobre o uso de algum recurso para entender ou se expressar em Inglês, apenas um disse
tentar sozinho com os conhecimentos que possuía; os outros admitiram fazer uso de ferramentas como o
Tumblr, Blogs, livros, amigos e familiares, assim como dicionários online e Google tradutor.

Conclusão

Apesar de serem grupos distintos, acreditamos não haver interferência, pois as pessoas se unem,
principalmente em redes sociais, por afinidades. No caso do grupo no Facebook, os usuários dividem a
vontade de conhecer a língua estrangeira ou aprimorar o seu conhecimento. O benefício que ele irá extrair
dessa oportunidade depende, dentre outras coisas, dele enquanto sujeito responsável pela própria
aprendizagem.

Percebemos que alguns dos grandes obstáculos para os alunos foram os artefatos para acesso à Internet
ou a própria rotina de trabalho ou estudo, o que acabou limitando as suas ações. Nesta parte, percebemos
a ligação com os fatores relacionados ao desenvolvimento da autonomia. Apesar de terem o input, os
professores empenhados no incentivo da autonomia, o contexto social e a tecnologia determinados
fatores, em certos casos, não permitiram que eles fossem adiante. Isto não significa que não haverá
mudança, pelo contrário, a autonomia pode diminuir ou aumentar dependendo do contexto, como afirma
Paiva (2006, p. 119):

Na narrativa acima e em muitas outras, podemos encontrar evidências de
autonomia como um sistema complexo. Há períodos de inércia e períodos de
criatividade. Tanto a aprendizagem como a autonomia não são processos lineares
e os aprendizes exibem graus diferentes de independência. A dinamicidade do
processo de aprendizagem e a interferência de diferentes aspectos do sistema
trazem o caos e mudanças acontecem como resultado de feedback de micro e
macro contextos.

As nossas expectativas para a próxima etapa respaldam-se no propósito de fazer com que os alunos
interajam mais no grupo e novas estratégias já estão sendo criadas para que isso aconteça, como por
exemplo: oportunizar mais conversações entre as duas turmas possibilitando aos alunos o compartilhar de
mais conhecimento para que eles cheguem, realmente, a uma aprendizagem colaborativa.
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