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Resumo

Este artigo tem por propósito esclarecer o uso que tem sido feito das redes sociais Blog e Facebook no
ensino de língua inglesa no Projeto PIBIX 2013 ‘A aula de Inglês para Iniciantes’, na Universidade Federal
de Sergipe. A justificativa para este trabalho surgiu da necessidade de se refletir a respeito dos prós e
contras da utilização dessas mídias enquanto estratégias pedagógicas. Portanto, nos baseamos em leituras
sobre essas redes sociais, novos letramentos, hipertexto e letramento digital. A partir disto, analisamos as
postagens, o envolvimento das monitoras do projeto e, sobretudo, o dos alunos, com o intuito de observar
a progressão ou não desses discentes no que concerne ao aprendizado da língua inglesa e definir que
objetivos foram alcançados e quais serão os planos para os próximos meses do projeto.
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Abstract

This article has the purpose of clarifying the use that has been made of the social networks Facebook and
Blog towards the English language teaching in the PIBIX Project 2013 ‘The English Class for Beginners’, at
the Federal University of Sergipe. The justification for this article came from the need to reflect on the pros
and cons of using such media as pedagogical strategies. Therefore, readings based on these social
networks, new literacies, hypertext and digital literacy were done. We also analyzed the postings, the
monitors’ and, principally, the students’ engagement in the project aiming at observing their development,
or not, in what concerns the English language learning to define which objectives have been achieved so
far and what the plans for the next months of the project will be.
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Introdução

Com o advento das tecnologias da informação e comunicação (TIC) não só a forma das pessoas se
comunicarem foi modificada - uma vez que até certo tempo as redes sociais eram utilizadas como
ferramentas para encontrar amigos e conversar sobre assuntos corriqueiros - como também o foi o
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processo de ensino- aprendizagem, o qual passou a utilizar as redes sociais como um recurso. É fácil
perceber que tanto a internet como as redes sociais (Blog e Facebook) fazem parte do cotidiano dos
alunos e, sendo assim, o professor pode utilizá-las como recurso para favorecer a interação dos alunos
com os conteúdos aprendidos além do espaço físico da sala de aula. Como afirma Maria Raquel e Vitor
Manuel, “As ferramentas Web 2.0, como as redes sociais, possibilitam diversas oportunidades para a
criação de um ambiente de aprendizagem efectivo, eficaz e envolvente (2010, p. 1)”.

No final da década de 90 surgiram os weblogs como um diário virtual que a princípio exigia conhecimentos
específicos na área de programação e, somente em 1999, foram criados os serviços de weblog, a exemplo
do Blogger, que de forma gratuita e fácil permitiu a expansão do uso desta mídia. Com relação ao uso que
se tem feito do Blog, ele continua sendo uma página da internet que deve ser alimentada por novas
informações periodicamente. Estas informações vão desde figuras, pequenos textos e/ou links para
leituras mais extensas sobre o tema da postagem. (GOMES, 2005; PONTES, 2011).

Por ser uma rede social de fácil uso e acesso, mais pessoas se viram interessadas em utilizá-lo, dentre
elas educadores e pesquisadores. Neste último caso, o uso do Blog pode ser categorizado de dois modos:
enquanto recurso e como estratégia pedagógica. Como recurso pedagógico os Blogs podem ser
classificados tanto como um espaço de acesso a informação especializada ou de informação disponibilizada
pelo professor. Já como estratégia pedagógica, essas redes podem ser utilizadas como portfólio digital,
espaço de intercâmbio, debate e até mesmo de integração (GOMES, 2005).

O objetivo inicial do Facebook era manter pessoas filiadas a universidades ligadas a uma rede com o
propósito de compartilhar informações acadêmicas, fotos e mensagens. Isso se deu pela criação da página
por Mark Zuckerberg e seus colegas, em fevereiro de 2004. A partir de 2006, o Facebook passou a ser
aberto a todos os internautas, resultando no crescimento no número de perfis. O que tornou esta rede
social um recurso popular foi o seu fácil uso por não necessitar de aquisição de programas e fornecer o
acesso a diferentes serviços, como por exemplo, participar de grupos, fazer ligações, comentários, assistir
e postar vídeos, dentre outros. Além destas características, o Facebook também permite a privacidade do
conteúdo nos perfis.

Por causa da sua popularidade, dentre outras características, o Facebook se tornou alvo de várias
pesquisas na área educacional. Os trabalhos de Maria Raquel Vaz e Vitor Manuel ‘Utilização Educativa do
Facebook no Ensino Superior’ (2010) e ‘Facebook: rede social educativa’ (2010), que tratam do potencial
educativo desta ferramenta e o aumento do interesse, participação e interação dos alunos com os
conteúdos através desta rede; o trabalho de Luís Fernandes ‘Redes Sociais Online e Educação: Contributo
do Facebook no Contexto das Comunidades Virtuais de Aprendentes’ (2011), que equaciona as
potencialidades do Facebook e explora conceitos no âmbito das redes sociais; o artigo de Luís Manuel e
Maria João ‘A rede social Facebook enquanto ferramenta de suporte ao ensino colaborativo/cooperativo’
(2011), que investigou esta rede social como instrumento motivador e facilitador da aprendizagem dos
participantes; Utilização de ferramentas web no processo ensino-aprendizagem (2013), de Edgar Manuel,
que interpretou e descreveu o uso de ferramentas e serviços web, inclusive o uso do Facebook, são
apenas alguns dos inúmeros trabalhos versando sobre o tema.

Os estudos a respeito destas e outras redes sociais basearam-se nos novos letramentos. Para entender
melhor do que se trata, é de suma importância primeiramente saber o significado e história deste termo.

O termo ‘letramento’ passa a ser utilizado na década de 1910 como parte da
reação a uma concepção de alfabetização como apropriação do código linguístico
com o fim de promover a aprendizagem do sistema da escrita. Opondo-se a essa
visão mecanicista e em resposta às estatísticas alarmantes do analfabetismo
funcional (COLELLO, 2004 apud SILVA, 2011, p. 39).
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Já com o avanço tecnológico, esse termo teve uma ramificação que nós chamamos de novos letramentos,
pois a população começou a se apossar destes meios para o uso próprio e também pensou em sua
utilidade na educação. Segundo Lankshear and Knobel (2011), entre 1970 a 1990, tanto o status quanto o
perfil do letramento sofreram mudanças, uma vez que tiveram influência de sistemas educacionais
modernos, além de seu amplo acesso e inclusão de modernas tecnologias digitais e de redes eletrônicas.
Um dos recursos possíveis a ser utilizado dentro do letramento digital é o hipertexto, o qual tem relação
com a autonomia dos usuários, pois proporciona uma ampla variedade e profundidade dos assuntos. Deste
modo, faz com que o usuário da internet tenha um papel mais ativo, já que ele tem o poder de decidir ao
que ele quer ter acesso.

O interesse em desenvolver esta pesquisa deu-se por causa do projeto PIBIX ‘A aula de Inglês para
Iniciantes’, que ofereceu aos públicos internos e externos à Universidade Federal de Sergipe a
oportunidade de participar em um curso básico de Inglês gratuito por um ano. A partir disto, a bolsista e
as voluntárias do projeto se engajaram na construção das páginas nas redes sociais (Blog e Facebook)
para as turmas ofertadas, visando oferecer-lhes maior contato e progressão no processo de
ensino-aprendizagem do Inglês.

Descrição das ações nas redes sociais: Blog e Facebook

As observações apresentadas neste artigo foram coletadas entre os meses de fevereiro a junho, por três
monitoras de salas distintas. Uma escolheu o Blog e duas delas fizeram uso do Facebook. A primeira optou
por utilizar a ferramenta Blog para alcançar a participação de todos os alunos, uma vez que alguns deles
não possuíam uma conta no Facebook e nem mesmo tinham interesse de criar uma. As outras, por já
terem vivenciado uma experiência com o Facebook, escolheram esta rede social por reconhecerem a
necessidade de se aprimorar enquanto profissionais e usuárias de tecnologias no processo de
ensino-aprendizagem.

Blog (conversationcircleforbeginners.blogspot.com.br)

A princípio, o objetivo do Blog era trabalhar com o letramento crítico. Entretanto, a partir da necessidade
dos alunos de conhecerem as regras gramaticais e estrutura da língua inglesa, o propósito passou a ser
uma extensão do tema abordado na sala de aula e um reforço para os pontos em que os alunos se
sentiam inseguros. A maioria das postagens foi focada em tópicos gramaticais baseados na necessidade
dos alunos e pelo fato de o tempo em sala de aula não possibilitar uma explicação minuciosa. Além disso,
foram disponibilizadas listas de vocabulário relacionado ao tema da aula, sites em que os alunos poderiam
ter acesso a dicas de pronúncias e para falar inglês fluentemente, assim como vídeos musicais e frases
temas para que nos comentários os alunos desenvolvessem a escrita. A participação esperada dos alunos
era de que fizessem comentários, por livre e espontânea vontade, que acompanhassem uma leitura mais
extensa através de links nos posts que eram disponibilizados pela monitora, como também reforçar os
assuntos estudados durante o tempo que tivessem disponível.

Dentre a categorização descrita por Gomes (2005), este Blog pode ser classificado como misto, por conter
características tanto de recurso como estratégia pedagógica. De recurso pedagógico porque as
informações só foram disponibilizadas pela professora/monitora e, de estratégia, porque é um portfólio em
que os alunos têm acesso a tudo o que eles fizeram e também como espaço de integração, porque podem
utilizar o Blog mesmo que não estejam frequentando as aulas.

Facebook (English for Beginners)

O objetivo do grupo no Facebook foi o de incentivar a autonomia dos alunos, já que as monitoras
perceberam que esta ferramenta era muito utilizada entre eles. Além disso, quiseram reforçar os assuntos
dados em sala de aula, fazendo-os trabalhar de uma maneira colaborativa através das postagens, além de
a referida ferramenta servir como meio de contato entre aluno e professor. Os temas abordados nas
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postagens foram relacionados ao assunto abordado em sala de aula. Os gêneros contemplados se
resumiram em materiais multimídia (áudios e vídeos), textos para serem explorados na classe, temas para
os alunos exporem a opinião, fotos e piadas.

Pontos analisados destas redes sociais no ensino de Língua Inglesa

Blog

Uma das vantagens em utilizar a rede social Blog é a facilidade de criar um endereço próprio na
ferramenta blogger sem ter muito conhecimento de programação e sem precisar pagar para fazer uso
desse ambiente. Além disso, são descritos os passos e as orientações para a construção do mesmo, a
exemplo de como selecionar uma imagem para plano de fundo e o formato do mesmo diante de uma
infinidade de opções que o professor pode escolher e até mesmo testar antes de selecionar um
diretamente. Outra vantagem é a aproximação entre aluno e professor nos horários extraclasse, pois é
possível expandir o tempo das aulas para horários que os alunos tenham disponíveis durante a semana.
Sendo assim, os conteúdos aplicados podem ser tanto ampliados como também melhor explicados e o
professor também tem a oportunidade de montar o próprio material fazendo uso de tabelas e de recursos
que achar necessário sem precisar publicar apenas material pronto encontrado na internet. Outro ponto
positivo é a ascendência das postagens que ficam ordenadas de forma que os alunos podem
acompanhá-las, não só através da barra de rolagem indo a postagens antigas, mas também através de
um cronograma que separa as postagens mês a mês de forma organizada. Por ser um ambiente em que
os alunos podem acompanhar o que os outros comentam, eles têm a opção de apagar o que eles
escreveram se julgarem ser algo que não era necessário ou até se mudarem de opinião quanto à ideia
inicial. O uso de links (hipertextos) que levam a outros sites e recursos encontrados é outro fator
favorável, já que as aulas podem ser enriquecidas para tirar dúvidas e motivar os alunos a buscarem
maiores informações sobre a língua alvo.

Dentre os pontos negativos observados está o fato de os alunos nem sempre fazerem comentários de
acordo com o tema proposto na postagem, o que faz com que as ideias fiquem misturadas e espalhadas
em diversos lugares, dificultando o trabalho do professor em acompanhar o que os discentes estão
produzindo. Quanto ao que pode ser postado, apesar da facilidade em aplicar vídeos e imagens, recursos
em PDF ficam limitados, uma vez que é preciso fazer uso de outros sites para hospedar o material a ser
compartilhado, o que também acontece quanto a áudios de material didático. Problemas como a conexão
ou até mesmo no computador podem se tornar um elemento complicador, uma vez que os alunos ficam
impossibilitados de fazer uso da rede social. A interação deixa de ser instantânea, pois os alunos não
conseguem ver quem está online ao mesmo tempo, não recebendo um feedback em tempo real.

Facebook

No que diz respeito ao uso do Facebook, as postagens de arquivos são vantajosas por não existir restrição
quanto ao tipo, mas o usuário só pode colocar dentro da capacidade de 25 MB. Outra característica é que
esta ferramenta tem uma organização das postagens que muda de ordem segundo o último comentário ou
‘curtida’, mantendo-se a data original da postagem registrada. Uma grande vantagem do grupo no
Facebook é que como a mesma é utilizada para várias finalidades, muitas pessoas têm maior contato com
ela, havendo mais facilidade, agilidade e divulgação no uso do grupo. Outra característica é a possibilidade
de interação em momento instantâneo.

Quanto à privacidade, os grupos no Facebook podem ser selecionados para serem secretos (as pessoas
dentro do grupo são as únicas a saberem da existência dele e a terem a possibilidade de participar),
fechados (as pessoas externas ao grupo sabem da existência do mesmo, mas não podem participar) ou
abertos (qualquer pessoa que tenha conta no Facebook pode adentrar). Não existe a possibilidade, em
grupos secretos, dos usuários selecionarem a privacidade de uma postagem, pois há apenas a marcação
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de pessoas específicas. Além disso, qualquer postagem no Facebook pode ser enviada por meio do
compartilhamento para o grupo.

Dependendo da fonte da qual o vídeo for retirado, o Facebook permite que o usuário o visualize sem a
necessidade de acesso ao site através do link, como por exemplo, o Youtube. Outra possibilidade é a de
fazer enquetes, pois as pessoas têm como adicionar perguntas e/ou junto com elas destacar opções de
respostas. Além disso, outras opções podem ser inseridas e comentários podem ser feitos.

Dentre todos estes aspectos, o usuário ainda pode pesquisar por tópicos como, por exemplo, eventos
feitos, criar um novo evento, ver um álbum de fotos e vídeos arquivados no grupo e encontrar artigos e
documentos que foram postados. Outra possibilidade é ter contato com os membros em uma conversa
privada sem os mesmos serem adicionados na conta do administrador; os participantes que não são
administradores não têm, no entanto, essa possibilidade.

Conclusão

Os dados coletados demonstraram que a partir do uso que cada monitor fez da rede social selecionada,
houve contribuição de ambas as ferramentas para a efetivação da aprendizagem, uma vez que foram
criadas diversas oportunidades de comunicação entre alunos e monitoras. Apesar dos pontos negativos
encontrados, foi possível perceber que os alunos se tornaram mais ativos no processo de aprendizagem,
considerando que foram integrados ao processo. Outro ponto importante diz respeito à construção do
conhecimento, a qual aconteceu de forma coletiva proporcionando maior interação entre os discentes.

A utilização do Blog continuará com o enfoque nas necessidades apresentadas durante as aulas, porém
algumas alterações serão feitas durantes os meses vindouros na busca da promoção de uma interação
ainda maior entre os alunos. Para isso, as publicações e temas a serem debatidos serão escolhidos pelos
próprios estudantes. Adicionalmente, diante do que foi exposto, pretendemos descobrir novos recursos
para que os mesmos possam trocar opiniões e interagir mais através de diálogos. Com relação ao
Facebook, utilizar-se-ão novas estratégias para uma melhor interação e participação no grupo, como por
exemplo: partir da curiosidade dos discentes obtida em sala de aula para postagens e promover uma
maior interação entres todos os alunos do projeto PIBIX através de encontros presenciais com o objetivo
de proporcionar-lhes oportunidades de comunicação em inglês.

Percebemos que esta oportunidade de usar as redes sociais no ensino de língua inglesa possibilitou-nos
um relevante crescimento acadêmico e profissional. Primeiramente, por termos a chance de por em
prática a teoria dos novos letramentos, letramentos digitais, hipertexto, etc., como também por nos
sentirmos mais preparadas enquanto professoras, antes mesmo de terminarmos a nossa graduação.
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