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RESUMO

Este artigo tem por objetivo esclarecer as práticas que foram realizadas com as turmas do curso básico de
Inglês do projeto PIBIX “A Aula de Inglês para Iniciantes” através do Facebook e do Blog, no ano de 2013,
dando ênfase à análise sobre como as habilidades comunicativas foram abordadas. Com o intuito de analisar
as habilidades comunicativas nessas redes sociais, nos baseamos em leituras sobre a Web 2.0, novos
letramentos, habilidades comunicativas e, por último, a análise das ações feitas. As conclusões são que o
Facebook e o Blog podem oferecer de modos distintos o uso das quatro habilidades comunicativas
(compreensão e comunicação oral, escrita e leitura), mas, por motivos diversos, as atividades desenvolvidas
colaboraram mais com o aprimoramento da leitura, escrita e audição dos alunos do que com a comunicação
oral em língua estrangeira.
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ABSTRACT

The objective of this article is to clarify the practices that were carried out with the classes of the basic course
in English of the project PIBIX ‘‘A Aula de Inglês para Iniciantes’’, through Facebook and Blog, in 2013, giving
emphasis to the analysis related to how communicative abilities were addressed. In order to analyze the
communicative skills in these social networks, our readings were based on Web 2.0, new literacies,
communication skills and, finally, the analysis of the actions taken. The conclusions are that Facebook and
Blog can offer different ways of using the four communication abilities (comprehension and oral
communication, reading and writing), but, for various reasons, the activities contributed more to the
improvement of reading, writing and listening of students than with oral communication in a foreign language.
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INTRODUÇÃO

Com o advento tecnológico, as pessoas passaram a utilizar a internet para se comunicar, buscar informações
e como ferramenta para entretenimento e, com isso, passaram a ficar muito tempo no ambiente on-line.
Tratando-se do ensino de uma língua estrangeira e percebendo o amplo campo de informações que a internet
oferece, pensamos em trabalhar com instrumentos já utilizados pelos alunos, direcionando-os a fazer uso
deles de maneira pedagógica. Então, decidimos usar as redes sociais Facebook e Blog para aprofundar o
contato dos alunos do projeto PIBIX “A Aula de Inglês para Iniciantes” com a língua inglesa, fora da sala de
aula.

O Facebook, assim como weblogs, são ferramentas Web 2.0. Segundo Renata Pontes e José Aires Filho
(2011, p. 2) a Web 2.0 é “tida como uma evolução da estrutura da internet que visa uma ampla participação
dos usuários da rede por meio de canais colaborativos, nos quais eles podem atuar como emissores e
produtores de conteúdo”. A criação do Facebook por Mark Zuckerberg e seus colegas se deu em fevereiro de
2004. A partir de 2006, passou a ser aberto a todos os internautas, resultando no crescimento no número de
perfis. Principalmente, porque ele dispensa a aquisição de programas e fornece 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 (PATRÍCIO,
2010; FERNANDES, 2011; PATRÍCIO, 2010). Já os weblogs surgiram como um diário virtual que, a princípio,
exigia conhecimentos específicos na área de programação no final de década de 90, situação já modificada
atualmente. Entretanto, os blogs continuam sendo páginas da internet que devem ser alimentadas por novas
informações periodicamente, que vão desde figuras, pequenos textos e/ou links para leituras mais extensas
sobre o tema da postagem. 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 (GOMES, 2005; PONTES, 2011). Como
recurso pedagógico os Blogs podem ser classificados tanto como um espaço de acesso à 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).

Assim como o blog, o Facebook também passou a ser utilizado como ferramenta de ensino, por causa da sua
popularidade, dentre outras características. Como resultado, o Facebook se tornou alvo de várias pesquisas
na área educacional.

Aproveitando as possibilidades de exploração dessas duas redes sociais, procuramos trabalhar com os novos
letramentos. Esse termo passou a ser muito mais amplo, pois quando se falava na necessidade de as pessoas
estarem preparadas para o mercado de trabalho, queria-se que estas, além de saber ler, escrever, falar e
ouvir, fossem flexíveis, adaptáveis, sociáveis, propensas a aceitar mudanças. Queria-se que estes indivíduos
fossem cidadãos críticos e reflexivos. Com o advento das novas tecnologias, houve a necessidade de fazer
com que essas pessoas aprendessem a utilizá-las. Em adição, devido às mudanças sociais, estes cidadãos
deveriam se encaixar em novas práticas sociais, por exemplo, ler textos eletrônicos multimodais, conhecer
novas linguagens da internet, bem como dos aparelhos eletrônicos, por exemplo: como associar emoticons a
certos sentimentos, fazer uso de sites e saber explorá-los, etc. Além disso, havia na internet a questão da
prática colaborativa, pois já havia a possibilidade de conversar e discutir ideias em tempo real através das
redes sociais. Por ter também muita relação como as novas tecnologias, incluiu-se o termo letramento digital.

Já se sabe que o uso das redes sociais proporciona aos indivíduos a aprendizagem de habilidades que vão
além de falar, ler e escrever, como por exemplo, o uso de hipertextos que proporcionam uma série de
habilidades mentais que devem ser aproveitadas pelas instituições de ensino com o intuito de desenvolver nos
alunos a capacidade de acompanhar os avanços tecnológicos da sociedade, portanto letrados digitalmente.
Isso significa ser alfabetizado e letrado, ou seja, dominar o código escrito, as regras de certo idioma e, além
disso, fazer parte das práticas socioculturais da sociedade a qual o indivíduo pertence. O letramento digital
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pressupõe práticas que vão além das práticas de ensino-aprendizagem tradicionais de alfabetização. O aluno
não é visto como um depósito de conhecimentos transmitidos pelo professor, mas sim tem um papel mais
ativo, o que exigirá mais motivação do aluno e participação coletiva para construção das habilidades, como
por exemplo, entender como funciona e como usar a ferramenta de vídeo chamada, chat ou até mesmo
fóruns eletrônicos.

O Letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das
formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe
assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e
não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e
escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a
tela, também digital (XAVIER, 2005, p. 134).

Com base nesses pressupostos teóricos, acreditamos que o fato de os alunos do curso de inglês básico
oferecido pelo PIBIX terem contato frequente com a língua estrangeira através das redes sociais Facebook e
Blog proporcionou de certo modo o desenvolvimento das habilidades defendidas pelo letramento digital, o que
já foi constatado em trabalhos anteriores (GOIS, 2013; NABUCO, 2013). Como demonstra o documento oficial
Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio (OCEM):

Outro exemplo recente do uso da linguagem na comunicação mediada por
computador é o caso dos blogs (tipo de diário pessoal, termo derivado de weblog,
equivalente a “diário na rede” em português, que permite postar textos e imagens),
que representam a criação de um novo gênero de “escrita”, uma recontextualização
radical do gênero anterior do diário pessoal. Novamente, enquanto a escrita
historicamente surgiu como uma forma de registrar ou tornar permanente a
linguagem oral, e os diários pessoais serviam para registrar “para sempre” os
pensamentos mais íntimos das pessoas, os blogs na Internet são constantemente
atualizados, reescritos e deixados acessíveis ao público em geral. As diferenças entre
a comunicação escrita e a falada mais uma vez se diluem na construção desse novo
gênero. O amplo uso de materiais visuais, e às vezes sonoros, em blogs contribui
para tornar mais complexo ainda o processo de comunicação desses, uma vez que as
imagens – que parecem apenas complementares – podem ser tão loquazes quanto o
texto escrito (BRASIL, 2006, p. 104).

Nosso propósito neste trabalho é, portanto, analisar como as habilidades comunicativas podem ser exploradas
no ensino de língua estrangeira através das redes sociais Facebook e Blog. As habilidades comunicativas de
compreensão e comunicação oral, escrita e leitura (listening, reading, writing, speaking) foram adotadas de
diferentes modos pelas abordagens e métodos de ensino de língua estrangeira. Segundo Leffa (1988), uma
ou algumas habilidades eram o foco de certo método. Por exemplo, a abordagem da gramática tradução é
dedutiva, baseada na aprendizagem da regra para a língua, em outras palavras, o importante era que o aluno
fosse capaz de ler textos de autores clássicos de certo idioma, deste modo, o domínio da oralidade por parte
do professor e até dos alunos não era crucial. Entretanto, com o advento da abordagem direta, o foco passou
a ser a aprendizagem da língua estrangeira através dela mesma, ou seja, não mais era permitido o uso da
língua materna para aprender outra língua. A escrita poderia ser usada, mas a ênfase passou a ser a
oralidade. Mas existia uma sequência das quatro habilidades, primeiro, ouvir e falar e, depois, ler e escrever.
Por outro lado, a adoção da leitura buscou unir certos pontos da abordagem da gramática tradução e
abordagem direta, adotar a ênfase na leitura, considerando a cultura e a literatura como pontos cruciais no
ensino e deixando o aluno diretamente exposto à língua alvo. Com a abordagem comunicativa é que as
habilidades passaram a ser apresentadas sem sequência, às vezes concentrando-se em uma só habilidade a
depender dos objetivos da aula. Além disso, um fator tornou-se relevante: o desenvolvimento da competência
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estratégica, ou seja, ser capaz de usar a língua, entender as funções que ela desempenha e usá-las como,
por exemplo, identificar as estruturas da língua inglesa necessárias para expressar concordância e negação de
um fato.

Com relação ao ensino, os documentos oficiais, Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) e
Orientações Curriculares Nacionais apregoam que a educação não se baseie na transmissão de regras
gramaticais, resultando em algo não estimulante e repetitivo, mas que desenvolva as habilidades necessárias
para que o aluno se posicione como cidadão perante as diferentes situações, sendo capaz de utilizar a
tecnologia e a língua estrangeira. Sendo assim, o ensino com base apenas na transmissão gramatical cede
lugar ao ensino em que a nova meta é o aluno estar preparado para se comunicar independente da situação
na qual se encontra.

Baseado no que foi exposto, iremos analisar como as habilidades comunicativas podem ser exploradas no
ensino de língua estrangeira através das redes sociais Facebook e Blog. Primeiramente, porque com o
surgimento das abordagens e métodos frequentemente focava-se em apenas uma ou algumas habilidades;
segundo, porque o advento das tecnologias exigiu a formação de um cidadão preparado para desenvolver
tarefas além do falar, ler e escrever. Tornou-se, então, do interesse das autoras do artigo e ex-monitoras do
projeto PIBIX analisar como a tecnologia propicia o ensino das habilidades comunicativas, além do letramento
digital.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS NO FACEBOOK E BLOG

O projeto A aula de Inglês para Iniciantes foi 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 estavam: 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 pudessem 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.

As observações apresentadas neste artigo foram coletadas desde o início do uso das redes sociais em meados
de Março a Novembro por três monitoras de salas distintas. Duas delas fizeram uso do Facebook e uma
escolheu o Blog. As primeiras, por já terem vivenciado uma experiência, escolheram aquela rede social por
reconhecerem a necessidade de se aprimorar enquanto profissionais e usuárias de tecnologias no processo de
ensino-aprendizagem. A última 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 duas turmas que vinham utilizando o Facebook compartilhavam a mesma página, pois apesar
de serem grupos distintos - acreditávamos que por dividirem o mesmo objetivo (aprender uma língua
estrangeira), isso não seria nenhum empecilho para a aprendizagem de uma língua estrangeira e ainda
permitiria um intercâmbio entre as duas turmas tornando a comunicação ainda mais real.

Facebook (English for Beginners)

Dentre as ações desenvolvidas no Facebook, destacaram-se: a publicação de imagens submetidas para a
descrição e comentários; artigos trazendo curiosidades que expandissem os assuntos estudados em sala;
tabelas com regras gramaticais, vocabulário e pronúncia também relacionados ao tema estudado; vídeos com
músicas, com curiosidades, apresentações de séries, filmes e seriados para o incentivo do uso dos meios
culturais; arquivos em PDF para serem utilizados tanto como forma de conteúdo quanto para a revisão do
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mesmo; enquetes para saber a opinião dos alunos sobre determinados assuntos; a exposição de livros que os
alunos tinham ou gostariam de ler e compartilhamento de fotos dos alunos e monitoras. Além disso, esta
ferramenta serviu como um meio de comunicação por parte de todos os envolvidos no projeto.

Blog (conversationcircleforbeginners.blogspot.com
.br
)

No blog foram publicados materiais diversos, dentre os quais estão: apresentação dos tópicos gramaticais
sugeridos em cada lição; organização de listas de vocabulário por parte do professor e dos alunos; exercícios
para reforçar o que era ensinado e para que o professor pudesse perceber quais as principais dificuldades
diante do que fora exposto; vídeos com as músicas trabalhadas na classe; áudio extra para resolução de
tarefas; textos que sanavam as inquietações dos alunos quanto ao que estudar e como ter um aprendizado
mais efetivo; dicas de pronúncia, além de imagens para discutir sobre um tema que permitisse aos alunos
aplicar o que fora estudado.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Através da análise das atividades desenvolvidas no Facebook percebemos que esta rede social proporcionou
aos alunos a oportunidade de desenvolver três das habilidades comunicativas. Com as músicas,
apresentações de filmes, séries e seriados, bem como com as curiosidades que foram expostas por áudio,
imagem e através de links, eles aprimoraram o listening e o reading, embora o reading já tivesse sido
enfatizado nas tabelas com as dicas de regras, pronúncia, nos artigos e documentos em PDF. Com a junção
dessa diversidade de material, o writing foi trabalhado, pois quase tudo que foi postado, exigiu que os alunos,
ou até mesmo as monitoras, discutissem e colocassem os comentários. Devido à indisponibilidade de certos
alunos em relação a tempo livre e horários em que todos pudessem estar disponíveis na rede social, ou até
mesmo uma conexão de internet que suportasse uma chamada de vídeo, não foi possível fazer o speaking
através do Facebook, apesar de que existe a possibilidade de se fazer vídeo chamadas entre o administrador
do grupo e os participantes. Então, esta habilidade foi enfatizada presencialmente, utilizando-se dos temas do
livro didático adotado e as postagens na rede social trabalhada, através de questionamentos ou conversas
informais a respeito dos temas tratados.

Com relação ao Blog, foi possível perceber que através das atividades desenvolvidas nessa rede social os
alunos tiveram a oportunidade de desenvolver também três das habilidades comunicativas, pois o áudio e
música desenvolveram o listening ; os exercícios, listas de vocabulário e explicações gramaticais trabalharam
o reading e o writing, apesar de o writing ter sido o foco dos temas discutidos pelos alunos que precisaram se
apoderar dos conteúdos estudados e fazer pesquisas para expressar suas opiniões sobre o que era
trabalhado. É importante ressaltar que as atividades propostas, tais como as dicas de pronúncia e,
principalmente, o vocabulário construído, tinham como foco fazer com que os alunos se sentissem
confortáveis na sala para falar na língua alvo, pois os mesmos participavam das aulas de maneira mais
confiante, dando ênfase ao speaking que era desenvolvido no ambiente presencial. O blog é um instrumento
que ainda permite utilizar outras ferramentas como a inserção de um chat através de uma caixa para diálogos
escritos. Para fazer isso é preciso que o usuário crie uma conta, a depender do site escolhido, pois alguns
exigem a criação de uma conta como o cbox, enquanto outros nem mesmo solicitam um cadastro como o
Xat.com
que ao entrar no site gera um código para ser copiado e depois colado em um dos gadgets disponibilizados
pelo provedor do blog, feito isso, aparecerá o chat no local escolhido. Apesar de existir essa possibilidade de
dinamizar a interação no blog, ainda não foi possível descobrir alguma ferramenta que disponibiliza o uso da
fala, ou seja, speaking. Por esse motivo, os diálogos ainda recebem um enfoque no ambiente escolar,
presencialmente com os alunos.
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CONCLUSÃO

Falando especificamente do Facebook, acreditamos que seja uma ferramenta de apoio ao ensino de língua
estrangeira, devido ao amplo uso que os próprios brasileiros fazem desta rede social. Segundo, há a
possibilidade de utilizar uma variedade muito grande de gêneros, através de links, ou não. Entretanto, o
desenvolvimento da habilidade de speaking através do Facebook, apesar de ser possível, não foi alcançada.

Com relação ao Blog, percebemos que ele é um instrumento que permite utilizar outras ferramentas, além
daquelas já disponíveis na própria página, como por exemplo, a inserção de um chat através de uma caixa
para diálogos escritos. Apesar de essa possibilidade existir, o diálogo não é feito oralmente e, por enquanto,
não encontramos uma alternativa para o uso do speaking no Blog. Portanto, baseado no que foi exposto,
destacamos a importância dos encontros presenciais para sanar as dificuldades ou barreiras no processo de
ensino-aprendizagem através da Web 2.0.

A conclusão a que chegamos é que o uso que foi feito do Facebook e do Blog proporcionou aos alunos do
projeto PIBIX “A Aula de Inglês para Iniciantes” a oportunidade de expandir o conhecimento que eles
possuíam, ter mais contato com a língua inglesa através de ferramentas das quais eles já eram usuários ou
tinham interesse de usar. Além disso, essa experiência possibilitou às monitoras a chance de colocar em
prática os conhecimentos que foram adquiridos durante a graduação, principalmente com relação aos novos
letramentos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 2006. Texto
disponível em:<http://
portal.mec.gov.br
/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf
>. Acesso em 15 de junho de 2013.

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais Língua Estrangeira: Inglês –
Ensino médio. Brasília: MEC/SEF, 2000.

FERNANDES, Luíz. Redes sociais online e educação: Contributo do Facebook no Contexto das
Comunidades Virtuais de Aprendentes. Lisboa, 2011.
Disponível em:
<http://
www.
trmef.lfernandes.info/ensaio_TRMEF.pdf
>.
Acesso em: 22 de Junho de 2013.

GOIS, Gisela Reis de; NABUCO, Maikelly de Oliveira. O uso da rede social Facebook e a sua relação com a
autonomia do aprendiz de língua estrangeira (inglês) do projeto PIBIX/UFS. In: VII Colóquio Internacional
Educação e Contemporaneidade, 2013, Aracaju. CD-anais - publicação eletrônica, 2013. p. 1-6.

GOMES, Maria João. Blogs: um recurso e uma estratégia pedagógica. Portugal: VII Simpósio Internacional
de Informática Educativa, n° 5, 2005, (16-18). Disponivel em:< http://

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4499>. Acesso dia: 28 de Junho de 2013.

LEFFA, Vilson J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P.

Tópicos em lingüística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. p.
1-236.

NABUCO, Maikelly de Oliveira; OLIVEIRA. Jaqueline Ferreira de; GOIS, Gisela Reis de. Possibilidades na
exploração do blog e facebook no ensino de língua inglesa (PIBIX/UFS). In: VII Colóquio Internacional
Educação e Contemporaneidade, 2013, Aracaju. CD-anais - publicação eletrônica, 2013. p. 1-6.

PATRÍCIO, Maria Raquel Vaz; GONÇALVES, Vitor Manuel Barrigão. Utilização Educativa do Facebook no
Ensino Superior. In: International Conference learning and teaching in higher education, 1., 2010, Évora.
Anais da I International Conference learning and teaching in higher education. Évora: TLHE, 2010.
Disponível em:
<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/2879/4/7104.pdf
>.
Acesso em: 22 de Junho.

PATRÍCIO, Maria Raquel; GONÇALVES, Vitor. Facebook: rede social educativa?
. Lisboa: I Encontro Internacional TIC E Educação, n°1, 2010, (593-598).
Disponível em:
<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/3584/1/118.pdf
>.
Acesso em: 22 de Junho.

PONTES, Renata Lopes Jaguaribe; FILHO, José Aires de Castro. O uso do blog como ferramenta de
ensino-aprendizagem por professores participantes do Projeto Um Computador por Aluno (UCA). Aracaju: 22°
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e 17° Workshop de Informática na Escola, 2011.
Disponível em:
< http://
portaldoprofessor.mec.gov.br
/storage/materiais/0000016590.pdf
>.
Acesso em: 28 de Junho de 2013.

XAVIER, Antonio Carlos dos Santos. Letramento Digital e Ensino. In: Carmi Ferraz Santos e Márcia Mendonça.
(Org.). Alfabetização e Letramento: conceitos e relações. 1ed.Belo Horizonte: Autêntica, 2005, v. 1, p.
133-148.

[i] Mestranda em Letras (PPGL/UFS)
[ii] Graduada em Letras (UFS)
[iii] Graduanda em Letras (UFS)

Recebido em: 29/06/2014
Aprovado em: 29/06/2014

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


