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Resumo
Unir a educação voltada para que o aluno leia o mundo é um desafio que pode ter como ferramenta aliada o uso das
tecnologias. O presente trabalho tem o intuito de refletir sobre as problemáticas relacionadas entre educação e o uso das
tecnologias nas aulas de língua espanhola. Tal iniciativa surgiu das necessidades do Colégio Estadual Dom Luciano onde o
projeto PIBID/CAPES é aplicado. Explanamos sobre o uso das novas tecnologias, em seguida apresentamos uma ferramenta
tecnológica, o gloster.edu, e finalizamos destacando importância da perspectiva de letramento nas aulas de língua. Com isso
entendemos que é possível promover o ensino utilizando-se das tecnologias desde que os professores estejam preparados
para lidar com elas.
 
Resumen
Unir educación en que el alumno lea el mundo es un desafío que puede tener como gran aliado el uso de las tecnologías.
Este artículo tiene la intención de reflexionar sobre las problemáticas que relacionan educación y el uso de las tecnologías en
las clases de lengua española. El punto de inicio surgió a partir de las necesidades del Colégio Estadual Dom Luciano donde
ocurre el proyecto PIBID/CAPES. Abordamos sobre el uso de las nuevas tecnologías, en seguida presentamos una
herramienta tecnológica, gloster.edu, y por fin destacamos la importancia de la perspectiva del letramento en las clases de
lengua. Con eso comprehendemos que es posible la enseñanza a partir de las tecnologías desde que el docente está
preparado para utilizarla.
 

Introdução
 
É inegável a influência das tecnologias em nosso cotidiano. Os jovens e crianças são aqueles que mais se predispõem a
acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico. Surge então uma geração totalmente conectada ao mundo virtual cuja
dependência por esse tipo de suporte é cada vez mais notória. O ensino de uma língua estrangeira não pode ser
desvinculado da realidade social. Deve-se fomentar o senso crítico e preparar os alunos para lerem o mundo a sua volta. É
nesse contexto que se apresentam os desafios relacionados com a educação, professores e toda estrutura física das
escolas. Nasce um grande embate, uma luta constante entre educação e tecnologia.
Em alguns momentos elas são expostas como rivais levando-nos a entender que não devem andar juntas. Neste atrigo
pretende-se propor uma discursão sobre qual o lugar da tecnologia na educação além de apresentar uma ferramenta
tecnológica, Glogster, que pode ser usada nas aulas de língua estrangeira de espanhol e por fim apresentar a ideia de
letramento.
A escolha dessa temática vincula-se as necessidades encontradas no âmbito educacional sejam elas: entender que ensinar
uma língua é ensinar conteúdo normativo e também aspectos que estão a sua volta, abarcar uma grande demanda por parte
dos docentes em acompanharem, entenderem e conhecerem suportes que possibilitem o uso das tecnologias em sala.
Buscou-se de vincular-se também ao projeto desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe (UFS), PIBID/CAPES em

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/teconologia_e_letramento_atraves_do_gloster_caminhos_para_o_pibid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-5,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



parceria com o Colégio Estadual Dom Luciano, situado em Aracaju. A experiência no projeto ajuda-nos enxergar a realidade
e as maiores dificuldades para encontrar suportes que possam ser utilizados nas aulas de língua espanhola tendo sempre em
mente a ideia de letramento e uso das tecnologias.
 
Desafios das novas tecnologias
 
A palavra tecnologia pode ser entendida de muitas formas. Ela pode ser compreendida como qualquer instrumento, método
ou técnica que vise transformar a vida mais fácil. Ela esteve presente desde o início da civilização primitiva como a
descoberta do fogo, passando pela sociedade medieval com as tecnologias no campo da navegação até chegar aos dias
atuais com as tecnologias da comunicação e informação.
É importante salientar que nem todos os recursos tecnológicos são relevantes para educação, mas existem aqueles que
podem e devem ser utilizados para um melhor desenvolvimento nas aulas. Todo esse aparato tecnológico gera um impacto
na sociedade que também se reflete na educação gerando fatores positivos e negativos. Por um lado os alunos podem
tornam-se mais proativos em busca da informação, compartilhando uma gama de conhecimentos de forma rápida além de
estarem conectados a uma imensa diversidade cultural.
Em contra partida o uso das tecnologias pode oferecer uma gama de conteúdos não educacionais, como jogos que
estimulam a violência, além da problemática que envolve a formação de professores e sua capacitação para utilização de
novas tecnologias em sala.
 
Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas tecnologias, será
diferente. Com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse didático-pedagógico.
Como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza; produção de texto em língua estrangeira; elaboração
de jornais inter-escolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na
importância da interação social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e de autonomia nos alunos. 
(MERCADO, 2002 , Pág. 12 )
 
 
Devemos colocar em questão que muitos docentes ainda não conhecem ou não estão familiarizados com esses recursos e
ainda estão presos ao ensino tradicionalista voltado para o quadro e livro impresso. Assim, torna-se fundamental uma efetiva
mudança dentro das universidades para que forneçam disciplinas voltas ao uso das novas tecnologias.
Segundo Mercado (pág.12, 2002) os docentes muitas das vezes só conseguem ter contato com a temática educação e
tecnologia em cursos de pós-graduação. Com professores aptos ao uso desses recursos é possível dar um direcionamento
melhor aos educandos.
Quando se pensa em “Tecnologias Educacionais” dificilmente lembramo-nos do quadro negro ou daquelas transparências
que foram substituídas pelo data show. É inegável que pensamos de pronto em um computador com acesso a internet.
Devemos ter em mente que até o instrumento mais “simplório” como o giz deve ser considerado meio tecnológico que em seu
tempo constituiu uma ferramenta de grande importância para a educação.
Atualmente existe uma grande tendência em acharmos que as novas tecnologias iram propor uma verdadeira revolução nas
escolas ou que elas serão a solução para os problemas educacionais. Segundo Idoeta 2014, o uso bem sucedido das
tecnologias em sala vem acompanhado de mudanças na grade curricular das escolas.
Sendo assim, de nada adianta utilizar as mesmas propostas tradicionalistas, como conjugar verbos de forma isolada,
utilizando-se de meios tecnológicos, um aplicativo ou site que permite conjugar verbos online, sem uma verdadeira mudança
nas metodologias.
Devemos para e refletir sobre qual o lugar das tecnologias na educação. Sem dúvida alguns já ouviram que “em algum tempo
o homem será substituído pela máquina” e talvez seja esse um dos males que resulta no fracasso quando se trata de
educação.
 
“Uma das imagens mais caricaturescas difundidas da tecnologia na educação representa um computador que substitui o
docente, oferecendo automaticamente a informação aos estudantes. Mas isso tem levado a resultados pobres,
particularmente quando a ênfase dos currículos já não está apenas nos conhecimentos, mas também nas competências", diz
o documento da UNESCO.  (UNESCO apud IDOETA, 2014,)
 
As tecnologias devem ser associadas na educação juntamente com a presença dos professores que não serão substituídos
com esse novo recurso, mas assumiram a função de mediadores na transmissão de conhecimentos.
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“O uso da tecnologia será mais eficaz se for não aleatório, mas planejado, com objetivos claros de qual impacto pode ter no
ensino.” (IDOETA, 2014). Assim, ao utilizar tais recursos o docente dever estar consciente tanto do ponto de vista da
proposta da atividade, mas também em como manusear as ferramentas tecnológicas.
 
 
 
Gloster.edu uma ferramenta a serviço da educação
 
O gloster é uma ferramenta online, ou seja, não se faz necessário baixar nenhum tipo de programa para acessa-la sendo
pré-requisito estar conectado a internet. O nome glog remete-nos a outra ferramenta chamada blog. A diferença elas pode
ser explicada pelo fato de que o blog é um site simplificado cuja intenção é que sempre se mantenha atualizado já o glog tem
a finalidade de criar apresentações sobre determinado tema.
Pode-se conceituar o glog com uma ferramenta interativa e virtual onde é possível criar pôster utilizando-se de fotos, vídeos,
sons, imagens gerando ao final de sua elaboração um link que pode ser compartilhado. Uma parte do site está voltada para a
educação gloster.edu que se encontra nesse endereço eletrônico: http://edu.glogster.com/ nessa plataforma professores e
alunos podem interagir criando e compartilhando os pôsteres.
Nessa ambiente os alunos são estimulados de forma didática através do uso das tecnologias. O estudante poderá
desenvolver o pensamento crítico de modo criativo e independente.
O gloster EDU tem duas versões uma chamada de básic, sem custos e outra intitulada premium que além de ser paga dispõe
de alguns outros recursos como por exemplo a possibilidade de desenhar ou a possibilidade de um número maior de alunos
a serem gerenciados. É importante lembrar que com a versão gratuita nos oferece inúmeras ferramentas para desenvolver
projetos e que essa versão sustenta muito bem a ideia de tecnologia voltada para a educação.
Com o gloster EDU os professores podem desenvolver projetos de forma interativa, escolhe a área do conhecimento sobre a
qual irá desenvolver suas atividades, a exemplo de linguagem e artes, podem criar as contas dos seus alunos, compartilhar
mensagens com os alunos fazendo sugestões sobre os trabalhos. Além de ser ele que detém o gerenciamento do gloster
tornando-o uma ferramenta muito segura. Mesmo com o site em inglês é possível utilizar-se de tutoriais na internet que
fornecem todo suporte para um perfeito entendimento.
Inúmeras atividades podem ser elaboradas como, por exemplo: relatório de livros, projetos, cartazes digitais, apresentação
de trabalhos, atividades extracurriculares, atividades para casa entre tantas outras possibilidades.
Essa pode ser mais uma ferramenta a ser utilizada a serviço da educação. Servindo como uma forma de avaliação
multimodal.  
 
Letramento no ensino de língua espanhola
A língua e reflexo de sua sociedade e, portanto abarco elementos culturais, políticos, históricos e sociais. Partindo desse
ponto de vista ao ensinar uma língua todos esses elementos acabam sendo abarcados. Tradicionalmente relacionou-se
ensinar língua estrangeira como o ensino pautado na gramática normativa, conjugação de verbos, repetição de diálogos
artificiais que não correspondem à linguagem utilizada pelo meio social.
Trazer essas ideais nos faz diferenciar o que alfabetização do que que é letramento. O primeiro termo é amplamente
conhecido se comparado ao segundo porem nos cabe fazer uma breve diferenciação. Enquanto o primeiro pode ser
entendido como o simples fato dos indivíduos saber ler ou escrever o segundo relaciona-se a um a profundidade maior no
âmbito do conhecimento.
 
Portanto, letrar não equivale simplesmente a ensinar a ler e escrever, já que pressupõe criar condições para que os sujeitos
possam se inserir, de maneira mais participativa e crítica, na sociedade da qual fazem parte, qual seja, uma sociedade
letrada (BAPTISTA, 2010, pág.120)
 
 
   Dessa forma o letramento é compreendido através das práticas sociais. Nas aulas de língua estrangeira essa perspectiva
deve estar presente de modo com que o aluno tenha contato com as mais diversas formas de comunicação oferecendo a ele
a possibilidade de visão crítica.
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Considerações Finais
 
Quando entendemos que as tecnologias também fazem parte das práticas sócias passamos a enxergar nelas uma forma que
possibilita o letramento nas aulas de língua estrangeira.
O gloster.edu é apresentado como a ponte viabilizadora entre o uso das tecnologias valendo-se da concepção do letramento.
Pois a possibilidade de desenvolver projetos através de pôsteres de modo interativo e utilizando inúmeras habilidades nos faz
acreditar no sucesso existente entre educação e tecnologia. 
Dessa forma, nas reuniões e planejamentos do projeto PIBID/CAPES Espanhol /UFS logramos êxito em trazer uma proposta
que envolva o uso das tecnologias e letramento na escola pública Dom Luciano.
Sendo assim esperamos alcançar o próximo passa com a utilização do o Gloster.edu nas aulas de língua espanhola do
referido colégio.
 A expectativa é criar um projeto utilizando o gloster que gerará um novo artigo abarcando as dificuldades encontradas no uso
dessa tecnologia assim como os pontos que exitosos. 
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