
Resumo: Esse artigo tem como propósito investigar o uso das tecnologias como uma ferramenta em um
ambiente de vivências e práticas de ensino e aprendizagem de língua espanhola, objetivando verificar a
eficácia do uso das tecnologias, onde buscaremos possibilitar a inserção da mesma em sala de aula a fim de
contribuir para o desenvolvimento da habilidade leitora aliada à tecnologia da informação. Neste artigo
trataremos os conceitos de Cibercultura de Lévy (1999) e Letramento Digital de Coscarelli (2005). Sabemos
que as tecnologias fazem parte do cotidiano dos estudantes, mas ao mesmo tempo os professores têm
dificuldade em utilizar nas práticas docentes. A partir daí entendemos que o letramento digital é necessário,
pois a tecnologia é uma aliada dos professores no processo de mediação dos conteúdos abordados em sala de
aula.

Palavras-chave: tecnologia, letramento digital, cibercultura

Resumen: Ese artículo tiene como propósito investigar el uso de las tecnologías como una herramienta en un
ambiente de experiencias y prácticas de enseñanza y aprendizaje de lengua española, objetivando comprobar
la eficacia del uso de las tecnologías, donde buscaremos permitir la inserción de la misma en sala de clase,
con la intención de contribuir para el desarrollo de las habilidades lectoras aliada a las tecnologías de la
información. En este artículo abordaremos los conceptos de Cibercultura de Lévy (1990) y Letramento Digital
de Coscarelli (2011). Sabremos que las tecnologÍas hacen parte del cotidiano de los estudiantes, pero al
mismo tiempo los profesores tienen dificultad en utilizar en las prácticas docentes. De ahí en adelante
entendemos que la alfabetización digital es necesario, pues la tecnologÍa es una aliada de los profesores en el
proceso de mediación de los contenidos abordados en sala de clase.

Palabras-clave: tecnología, alfabetización digital, cibercultura.

Introdução:

Do grego “tekhne” que siginifica “técnica, arte, ofício” juntamente com o sufixo "logia"” que significa "estudo",
a tecnologia vem com o intuito de resolver ou melhorar a nossa adaptação para com o meio em que vivemos.
E é neste mundo, (onde os ponteiros do relógio são mais lentos que a melhoria das tecnologias existentes)
que precisamos adequar nosso sistema educacional a tais avanços, afinal, a escola é a grande protagonista
desse desafio. É no sistema educacional que depositamos toda a nossa crença para a formação de cidadãos, e
não é só com a implementação de novas tecnologias que melhoraremos isto, pois é fato que não basta
apenas possuirmos os recursos se não soubermos utilizá-los.

Nos dias atuais, somente o domínio da leitura e da escrita já não são mais suficientes para a vida escolar,
pois eles permitem somente o acesso daquela informação que está sendo transmitida através dos livros, daí a
importância do letramento digital nessa vertente, já que acreditamos que os alunos analfabetos
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tecnologicamente ficarão sempre em desvantagem, haja vista que a informatização eleva as possibilidades
daqueles usuários que já utilizam as tecnologias, pois os mesmo tornam-se sujeitos em constante
crescimento e aprendizagem. Já os alunos que não manejam as novas tecnologias, provavelmente serão
discriminados culturalmente da sociedade.

As vantagens do uso das NTIC (novas tecnologias de informação e comunicação) tanto nas salas de aula,
quanto em diversos outros lugares são as seguintes: os alunos podem trabalhar com autonomia, com ou sem
a presença do professor, podendo ser em casa ou na escola; eles podem utilizar os materiais multimídias, no
caso o tablet, para acessar as informações que serão utilizadas na aula; podem realizar as atividades na
escola com a presença do professor.

O mundo vive em constante crescimento por conta dos avanços da tecnologia, sem contar que a escola é a
grande protagonista nesse desafio, onde a função da mesma é contribuir para a formação de cidadãos que
possam exercer de maneira complementar a incorporação de novos hábitos, comportamentos e percepções.
Através dessa crescente mudança, se faz necessário um aprendizado diferenciado sobre como utilizar no
ambiente escolar, as tecnologias disponíveis.

“Um dos processos centrais de construir conhecimento é baseado no conhecimento
que o aluno já tem: a projeção dos conhecimentos que já possui no conhecimento
novo, na tentativa de se aproximar do que vai aprender.” PCN, pg32.

Não podemos e nem devemos esquecer que é através da linguagem que a inserção das tecnologias acontece,
e essa linguagem faz parte das práticas sociais presentes no dia a dia das escolas e também da sociedade,
pois através dela é que o mundo se comunica, e como conseqüência disso, as relações entre os povos passa a
existir.

A prática docente e o letramento digital

A revolução da tecnologia abriu espaço para as discussões de como a internet e o poder que ela exerce se
tornou instrumento poderoso de aproximação entre as pessoas, além dos conteúdos que podem ser
acessados pelos alunos nos ambientes escolares.

A superação do analfabetismo digital é um desafio que precisamos galgar, mas infelizmente nem todos têm a
oportunidade de fazer acontecer. Diversas pessoas têm conhecimento das novas tecnologias, mas a maioria
não sabe aproveitá-las ao máximo. Coisas básicas e mais comuns como as redes sociais, o facebook, por
exemplo, pode ser mais útil que simplesmente promover o relacionamento entre pessoas. Nessa rede social
podem ser criados diversos grupos com pessoas de todo o mundo com propósitos em comum. Por exemplo,
um estudante de língua estrangeira pode criar um grupo sobre determinado tema, autor, etc. e nele incluir
amigos, e os amigos outros amigos e assim sucessivamente. Para ampliar ainda mais, o grupo pode ser
aberto ao público para que qualquer pessoa interessada possa participar. Ficando cada vez mais fácil a
comunicação com um nativo da língua estrangeira que está sendo estudada e ultrapassando a barreira de
uma simples rede social que tem apenas como objetivo aproximar as pessoas.

O desafio é dotar os professores de conhecimentos tecnológicos, para que os mesmos atuem e saibam utilizar
todos os recursos disponíveis na esfera digital, onde os mesmos possam estar preparando os estudantes que
se encontram em constante crescimento e que também estão experimentando as novas tecnologias da
informação e comunicação.

Letramento digital é o nome que damos, então, a ampliação do leque de
possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para
ler, quanto para escrever) (COSCARELLI e RIBEIRO, 2011, Pg: 9).

O letramento digital representa uma nova prática de inserção das tecnologias digitais em sala de aula, onde
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elas necessitam estarem presentes nas escolas, proporcionando aos alunos várias outras fontes de
informações de acordo com a realidade sociocultural de cada um, facilitando com isso, o trabalho do
professor.

É necessário que os professores se apropriem também desse mecanismo que é a linguagem, para com isso,
explorar junto com os seus alunos as várias possibilidades desse novo ambiente de aprendizagem,
aproveitando o que a internet pode oferecer de melhor.

Diante dessa realidade digital, o professor necessita não apenas de laboratórios de informática bem
estruturados, mas também de computadores ligados a internet, tablets, cursos básicos de informática e etc. É
fundamental que os professores insiram todos esses recursos em suas práticas de sala de aula, contribuindo
com a transformação dos alunos nesse universo cibernético de uma maneira produtiva e com um uso
eficiente, ou seja, utilizar às ferramentas digitais de forma coerente com a realidade que esses alunos
vivenciam, e sem dúvida, atrelada as práticas sociais dos mesmos.

O letramento digital serve para dar um novo sentido as práticas de estudo, onde é impossível pensar nesse
aspecto do letramento digital sem termos profissionais qualificados para poder orientar os alunos na utilização
desses recursos, e nós, enquanto futuros professores precisamos nos preparar para essa nova realidade.

Para que as tecnologias digitais realmente venham “representar uma mudança na
vida escolar, é preciso que a educação seja compreendida como um processo de
construção de um saber útil e aplicável pelos alunos e não como uma realidade a
parte, sem nenhum interesse e de difícil acesso na escola”. Ou seja, a escola não
pode ficar dissociada da tecnologia digital, afinal, o investimento que governos
fazem, mesmo que insuficientes são a demonstração de reconhecer a importância
desse projeto de letramento digital que é relevante para a formação do cidadão
enquanto ser crítico e reflexivo. A escola como célula da sociedade precisa manter
vínculos estreitos entre realidade e sociedade ante os tantos anseios e necessidades
(COSCARELLI, 2011, Pg: 39)

Esperamos que todas as escolas adotem essas novas tecnologias, pois possibilitaria uma aprendizagem mais
efetiva, pois os alunos não estariam atrelados apenas a realização das tarefas de maneira tradicional, já que
os mesmos poderiam ter acesso aos recursos digitais, que nesse caso poderia ser o tablet.

Mas, afinal, para que serve um tablet?
Quais as vantagens de se ter um aparelho como esse?

1 - Na questão da mobilidade, um tablet é menor e mais leve que um notebook, e qualquer
pessoa poderão levá-lo em uma mochila pequena ou até mesmo em uma bolsa.

2 - Já com relação à conectividade, com um pacote 3G ou uma rede wi-fi é simples permanecer
conectado e em qualquer momento.

3 - Armazenamento de informações, tanto para os alunos, quanto para os professores, nada
melhor do que guardar muitas informações (livros, textos, revistas, vídeos, arquivos em pdf)
em pouco espaço, pois além de economizar papel, nós temos acesso aos conteúdos a qualquer
hora. 4 - Acesso rápido aos e-mails, redes sociais e etc.

5 - Podem ser baixadas uma lista infindável de aplicativos para todos os gostos e funções que
ajudam nos momentos de estudo para ler, escrever, pesquisar e etc;

6 - Uma nova forma de ler, pois a experiência de leitura em um tablet é completamente
diferente da leitura de um impresso ou da leitura no computador, pois além de ter acesso a
links (como no hipertexto, típico da internet), você pode assistir a vídeos, visualizar outros tipos
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de conteúdos multimídia como jogos, galerias de fotos ou testes, podendo interferir no texto
(salvando uma página, fotografando, sublinhando conteúdos importantes etc.).

Se levarmos em conta a quantidade de tecnologia que está disponível nas redes, pensaríamos na mudança
que todos esses recursos nos trariam com relação à cultura de uma sociedade, a cultura da mudança, e tal
mudança pode gerar insegurança. Cabe aos professores exigir dos alunos uma reflexão contínua da realidade
em que os mesmos estão inseridos e da sociedade a que eles pertencem, dando possibilidades para que cada
um possa estar escrevendo a sua própria história.

Desse modo, percebe-se que o professor, um profissional que trabalha com
linguagem, encontra-se também imerso nas várias práticas culturais,
construindo-se diariamente no contato com seus alunos, com a sua prática, com
sua teoria, sua formação. Sendo assim, “na prática de sala de aula há uma
confluência de identidades aflorando no contexto dialógico na qual professor e
aluno interagem”. (TÁPIAS - OLIVEIRA, 2006, Pg: 41)

Educação e Cibercultura

A Cibercultura diz respeito à cultura do ciberspaço, e de acordo com LÉVY (1999, Pg: 92), o ciberespaço pode
ser definido como o espaço de comunicação decorrente da interconexão mundial dos computadores e de suas
memórias, inclusive o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos que transmitem informações
oriundas de fontes digitais ou que tendem a digitalização.

A codificação digital revela-se como algo fundamental, uma vez que propicia maior desenvolvimento pessoal e
profissional em tempo real e virtual. Pierre Lévy (1999, Pg: 47), traz um questionamento importante sobre
essa linha tênue entre a realidade e a virtualidade – a realidade seria uma efetivação material, uma presença
tangível. No entanto, se partirmos para questionamentos platônicos, chegaremos a conclusão de que real e
virtual são fluidos e estão sujeitos a corrosão do tempo.

As transformações sociais da atualidade geralmente têm sido apresentadas sob o rótulo de sociedade
pós-industrial e tomadas como conseqüências diretas do avanço tecnológico, sem o devido esclarecimento
sobre as implicações da mesma, se torna de pouco aproveitamento tais desenvolvimentos. Muitas são as
abordagens que focalizam aquilo que muda, mas poucas as que dão a devida atenção ao que permanece.

Tanto os programas de desenvolvimento de profissionais que se encontram em atividade, quanto os
programas de preparação dos futuros professores devem oferecer experiências adequadas voltadas para a
tecnologia em todas as fases do treinamento, vale lembrar que vinculado ao projeto Pibid (programa de
iniciação a docência), onde esse também inclui o projeto de pesquisa Gemadele (grupo de pesquisa em
análise e elaboração de materiais didáticos em Espanhol), nos dá apoio nessa nova e necessária formação de
professores. As práticas tradicionais já não oferecem aos professores todas as habilidades suficientes para
ensinarem aos alunos a sobreviverem no atual mercado de trabalho.

Proposta de Atividade

A proposta de atividade é utilizar o aplicativo Pronunciator para promover a melhoria das habilidades orais
dos alunos, tendo em vista que o professor deverá ser o mediador dessa atividade, auxiliando e promovendo
a motivação dos alunos em sala de aula

Os objetivos a serem alcançados com a implementação dessa atividade serão: avaliar a pronúncia do aluno e
verificar se ele está falando ou não corretamente a língua espanhola, sugerindo e auxiliando na constante
melhora; aprendizagem do vocabulário básico; os verbos cuja utilização são essenciais; as frases mais
simples para estabelecer uma comunicação; as frases mais utilizadas entre os turistas e os viajantes; e a
conversação no primeiro nível, cujo conteúdo é simples e de fácil compreensão.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/letramento_digital_a_tecnologia_rompendo_as_barreiras_na_educacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Resultados esperados

Através do aplicativo Pronunciator, implementaremos uma proposta didática para o ensino de pronúncia do
espanhol, onde pretendemos contemplar de forma coerente os sons, marcas acentuais e de entoação da
língua espanhola, onde esperamos promover a melhoria das habilidades orais dos alunos, e como
conseqüência, um ambiente motivador para os professores e de satisfação para a continuação da sua prática
docente.

Conclusão:

Não podemos esquecer que os meios de comunicação de massa, que nesse caso são as Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação, podem transmitir incessantemente modelos de comportamento social, atitudes,
valores, hábitos, prioridades informativas e até mesmo a maneira de organizar a informação, onde queremos
dizer com isso que esses meios participam ativamente na forma de como entendemos essa realidade, em
como aprendemos a compreender o mundo em que vivemos, ou seja, os meios não podem e nem devem ser
apenas uma finalidade sem sentido, mas sim uma conseqüência de decisões educativas tomadas a partir de
uma análise e de uma seleção crítica de conteúdos e informações que serão transmitidas no processo de
ensino e aprendizagem, e a partir disso, nascerão tanto a capacidade de inovação educativa, como também a
oportunidade de profissionalização dos professores para que eles possam aprender a ensinar como acessar
esses conteúdos de maneira positiva, verificando o que essas informações nos proporcionam.

Como instrumento didático, essas novas tecnologias nos oferecem uma fonte de recursos educativos onde
esse nos permite acessar vários conteúdos informativos e, com o intercâmbio delas, a variedade e a riqueza
de informações que podem ser fontes de interesses e motivações para os alunos, tais recursos são:

1- Proporcionar uma boa experiência na hora de buscar, valorizar e selecionar a informação;

2- Facilitar o desenvolvimento da iniciativa pessoal, haja vista toda a liberdade que o aluno possui
na hora de buscar os conteúdos, as informações almejadas;

3- As tarefas educativas são realizadas a partir de buscas na internet que faz com que os alunos
tenham acesso a vários conteúdos de forma interdisciplinar;

4- Permite a individualização do trabalho dos alunos, onde através de conhecimentos prévios ele
pode verificar os seus interesses pessoais;

5- Proporciona o trabalho em grupo, cultivando as atitudes sociais, a troca de ideias e a
cooperação;

6- Facilita a alfabetização tecnológica, e como conseqüência disso, o letramento digital como um
todo.

O acesso a essas informações nos permite fazer buscas nas redes ou estabelecer comunicações através dela,
e devemos prestar atenção a esses conteúdos, pois alguns deles são impróprios. Para resolvermos esses
problemas, os pais e os professores devem fazer a instalação de programas de proteção que limitem o acesso
dos alunos a determinadas páginas da internet, alertando aos mesmos sobre os riscos e sobre as razões deles
não poderem acessar esses conteúdos.

É necessário que o aluno desenvolva habilidades e capacidades para que o mesmo faça uso da internet de
maneira positiva, levando a sua formação e informação de maneira adequada, aproveitando as vantagens e
eliminando os inconvenientes, e o mais importante, que esse aluno saiba enfrentar de maneira crítica e
adequada as informações que podem ser acessadas de maneira livre.

O problema do conhecimento de mundo frente ao assunto que se fale ou sobre qual
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se leia ou escreva pode também ser complicado caso seja culturalmente distante do
aluno. PCN, pg30.

Diante disso, nos permitimos dizer que inserir o aluno no universo digital, é permitir que ele mesmo busque
artifícios, informações e navegue por vários espaços mediados pela intervenção do professor no suporte
digital.
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