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RESUMO

Este artigo tem por intuito explicitar as ações do projeto PIBIX "A Aula de Inglês para Iniciantes" no ano de
2013, mais especificamente o uso da rede social Facebook como ferramenta de ensino. Dentre os objetivos do
projeto estava a oferta de um curso de Inglês básico para a comunidade interna e externa da Universidade
Federal de Sergipe. Partindo do princípio que esta mídia social pode ser considerada, juntamente com blogs e
outros recursos, uma ferramenta Web 2.0 de amplo uso atualmente, inclusive pelos participantes do projeto,
o Facebook foi escolhido para auxiliar a aprendizagem dos alunos. Por conseguinte, o uso da rede social
Facebook possibilitou uma maior exposição e interação entre os alunos com a língua inglesa. A mudança de
estratégia tornou os alunos mais ativos no processo de ensino-aprendizagem e também mais motivados a
aprender Inglês.

Palavras-chave: Facebook. Inglês. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article is meant to explain the actions of the project PIBIX "A Aula de Inglês para Iniciantes" in 2013,
more specifically the use of the social network Facebook as a teaching tool. To offer a basic course in English
for the internal and external communities of the Federal University of Sergipe was among the objectives of
the project. Assuming that such social media can be considered, along with blogs and other resources, a Web
2.0 tool of widespread use today, including the participants of the project, Facebook was chosen to assist
student learning. Therefore, the use of the social network Facebook enabled greater exposure and interaction
among students with the English language. The change in strategy made the students more active in the
teaching-learning process and also more motivated to learn English.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem o intuito de descrever as ações ocorridas no projeto PIBIX: A Aula de Inglês para Iniciantes
durante o ano de 2013. Dentre os objetivos do projeto visamos aprimorar a formação didático-pedagógica dos
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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, oferecer curso de línguas às comunidades interna e externa, e fomentar
a autonomia dos discentes em pré-serviço e de todos os partícipes do projeto a partir de propostas
colaborativas. O projeto 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. No ano de
2013 foram ofertadas três turmas, com três horas de aula semanais cada. Mas neste artigo tratarei apenas
das práticas realizadas com uma das turmas que teve a chance de utilizar o Facebook enquanto ferramenta
de ensino.

O uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) modificou o modo como as pessoas se comunicam,
como também a relação de ensino, já que o conhecimento não fica mais centrado nas mãos do professor que
deve posteriormente transmiti-lo para os alunos. As TICs proporcionam ao indivíduo a oportunidade de ter
acesso a uma diversidade de informações sem importar o ambiente em que ele esteja inserido. 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. Segundo Maria Raquel Patrício e Vitor Manuel
Gonçalves, “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)”.

O termo Web 2.0 foi conceituado por O&39;Reily e designa a web como plataforma interativa e participativa
(COSTA, FERREIRA, 2012). Essas características vêm reformulando a relação com o saber, pois o usuário da
internet que antes era apenas receptor de informações passou a ter o papel de produtor de conhecimento.
Nesse sentido, as redes sociais podem ser consideradas participantes da Web 2.0, porque além de serem
estruturas que articulam pessoas por área de interesse, elas são mídias sociais, ou seja permitem a criação e
troca de conteúdo. Nesta definição insere-se o Facebook, assim como blogs, Twitter, etc. (PONTES, FILHO,
2011)

O Facebook foi criado em 2004, por Mark Zuckerberg e colegas, com o intuito de articular universitários em
uma rede de compartilhamento de informações acadêmicas, fotos e mensagens. 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, permitir a privacidade do conteúdo nos perfis, 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.

Por causa da sua popularidade o Facebook se tornou alvo de várias pesquisas na área educacional. Trabalhos
que versam sobre o potencial educativo desta ferramenta e o aumento do interesse, participação e interação
dos alunos com os conteúdos através desta rede (PATRÍCIO, GONÇALVES, 2010; 2010); explora as
potencialidades do Facebook e conceitos no âmbito das redes sociais (FERNANDES, 2011); investiga esta rede
social como instrumento motivador e facilitador da aprendizagem dos participantes (GARCIA, FERREIRA,
2011) e interpreta e descreve o uso de ferramentas e serviços web, inclusive o uso do Facebook (COSTA,
2013) são alguns dentre tantos outros que vem sendo feitos com o uso da página do Facebook e com grupos
nesta rede social, como mostra Ana Maria Costa e André Ferreira.

A partir do momento que o aluno pesquisa e disponibiliza para o grupo o conteúdo
de sua descoberta, está compartilhando seu aprendizado, contribuindo para que os
demais membros do grupo apropriem-se também do que aprendeu com sua
pesquisa, tende a fomentar discussões a partir da informação postada propiciando a
construção crítica e reflexiva do conhecimento. Com isso, a utilização do site de rede
social FACEBOOK na educação escolar proporciona a aprendizagem coletiva e
colaborativa do conhecimento. (2012, p. 143)
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No caso dos alunos do Curso de Língua Inglesa para Iniciantes, eles também tiveram acesso a um grupo no
Facebook, criado com o objetivo de oferecer maior contato e progressão no processo de ensino-aprendizagem
do Inglês. A escolha desta rede social se deu pela popularidade que ela tinha com os participantes do curso,
pela necessidade de me aprimorar no uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, assim como,
pela tentativa de incentivar a autonomia dos alunos. Os participantes do grupo no Facebook foram os alunos
de uma turma das terças e quintas-feiras e de uma turma da quarta-feira. Apesar de serem grupos distintos,
não houve problemas, pois as pessoas se unem, principalmente em redes sociais, por afinidades; no caso
deles, a vontade de conhecer e se aprimorar na língua inglesa. Mas nesse artigo tratarei apenas das ações
com um grupo (turma de quarta), pois as práticas descritas mais adiante se referem às postagens no grupo e
as atividades em sala de aula que eram ministradas por mim. Para a turma de terça e quinta, as aulas eram
conduzidas por outra participante do projeto.

Uma das estratégias utilizadas no Facebook que teve resultados positivos foi o uso de Role plays, que consiste
em uma atividade interativa e comunicativa de trabalho em grupo. Isso inclui atribuir uma função a um ou
mais membros e dar um objetivo ou propósito a ser atingido (HARMER, 2001; BROWN, 2001). Esse tipo de
atividade busca de maneira geral preparar alunos para usar a língua estrangeira em determinados contextos
e adquirir fluência na comunicação oral.

Os alunos ‘simulam‘ um encontro da vida real (tais como uma reunião de comércio,
um encontro em uma cabine de avião, ou uma entrevista) como se eles estivessem
fazendo no mundo real, como eles mesmos, ou tendo uma função de um
personagem diferente deles mesmos ou com pensamentos e sentimentos que eles
não necessariamente compatilham. (HARMER, 2001, p. 274)[1]

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES NO FACEBOOK

No Curso de Língua Inglesa para Iniciantes foram utilizadas aulas expositivas com temas propostos no livro
adotado e outros que fossem de interesse dos alunos. Além disso, foi ainda utilizado material que
contemplasse uma explanação gramatical com exercícios do que estava sendo estudado para sanar dúvidas
dos alunos. De modo geral, a metodologia usada no curso fez uso das habilidades orais como prega o ensino
Comunicativo, mas sem privar o aluno de se comunicar na língua materna, pois a turma era composta,
principalmente, de profissionais com curso superior ou pós-graduação e alunos da graduação da UFS que por
estarem em um curso básico tinham um conhecimento prévio de Inglês, mas não o suficiente para
acompanhar toda a aula apenas na língua estrangeira.

Através do uso do Facebook, os alunos tiveram acesso mais aprofundado aos assuntos estudados em sala de
aula, a temas da atualidade e ainda tiveram a chance de postar materiais ou expor as opiniões deles sobre o
que lhes interessava. No primeiro semestre, os alunos tinham que comentar, curtir, fazer leituras ou
visualizar o que era postado através da monitora no grupo, mas eles tinham liberdade para fazer postagens
se quisessem e eram incentivados a isso. As postagens feitas por mim foram compostas por vídeos, textos,
arquivos, sugestões de sites e piadas feitas com o intuito de entreter, divertir e se comunicar com os alunos
de modo a motivá-los a comentar e opinar. Em algumas ocasiões eram relacionadas às atividades da aula
anterior ou atividades a serem utilizadas na aula seguinte; era esperado que o aluno se pronunciasse ou em
alguns contextos ficava a critério dele decidir se participaria ou não. Com relação às postagens feitas pelos
alunos, as postagens foram sobre assuntos que os alunos tinham interesse em saber e postagens que os
alunos faziam por espontânea vontade.

No fim do primeiro semestre, quando solicitados a responder um questionário os alunos responderam que
achavam que as postagens tinham relação com os conteúdos em sala, eram interessantes. Mas quando
questionados sobre as postagens que eles haviam feito, apenas três alunos disseram que faziam postagens, o
restante mesmo achando algo que os interessasse afirmaram ter medo de postar. (GOIS, NABUCO, 2013)
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Portanto, com o intuito de tornar o uso da língua inglesa no Facebook mais agradável no segundo semestre,
esse recurso continuou sendo utilizado, mas através de uma abordagem em que os alunos eram mais ativos
no processo do que as monitoras. A cada semana, um aluno passou a se responsabilizar em iniciar uma
atividade no grupo do Facebook sobre um tema sorteado em sala e os outros comentavam a postagem. Os
temas a serem sorteados eram relacionados ao contexto dos alunos, uma atividade em que eles tinham que
desempenhar certa função (Role play) ou um assunto para discussão. Isso não descartou a minha
participação, pois continuei a postar e comentar no grupo. Entretanto, a partir do segundo semestre, as
atividades passaram a ser desenvolvidas mais pelos alunos. Todas as semanas, um aluno se dispunha a
sortear uma atividade e desenvolvê-la no Facebook. Os colegas de classe, dependendo da atividade sorteada,
comentavam suas opiniões ou desempenhavam um determinado papel, como acontecem em Role plays.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro semestre houve participação dos alunos, mas não tanto como no segundo semestre. A maior
parte das postagens foi feita por mim ou pela outra monitora do projeto e nos comentários nós buscávamos
instigar os alunos a comentar e a curtir, mesmo que eles não se sentissem à vontade para fazê-lo na língua
inglesa.

Contudo, no segundo semestre, a nova estratégia fez com que os alunos participassem mais na rede social,
procurassem mais recursos como, por exemplo, leituras de revistas estrangeiras online e uso de dicionários.
Passaram, ainda, a procurar mais o meu auxílio em sala de aula. Acredito que o fato de terem todo o primeiro
semestre com as aulas, o material enviado por email e todo o incentivo, fizeram com que os alunos se
sentissem mais motivados. Além disso, o fato deles serem os responsáveis por iniciar uma atividade no
Facebook e os demais colegas acompanharem, os tornaram mais ativos, pois naquele momento a monitora
não era mais a única responsável pelas discussões e postagens, mas estava no mesmo patamar que os
alunos na construção do conhecimento.

As atividades do segundo semestre acredito que também influenciaram a maior participação. De maneira
geral, elas se caracterizaram em três tipos: tópicos para discussão, vida pessoal e atividades a serem
desempenhadas. Nos momentos em sala de aula, após a postagem iniciada por um aluno, ou até mesmo no
momento do sorteio da atividade a ser conduzida no Facebook, todos os estudantes foram participativos,
desde o momento de decidir quem faria a atividade da semana até iniciarem a discutir ou comentar a tarefa
em sala antes mesmo de ela ser postada.

Foi possível perceber que dos três tipos de tarefas, a que se relacionava com a vida pessoal deles, por
exemplo, postagens sobre desenhos que eles gostavam na infância, novelas ou filmes que mais gostavam, foi
a mais comentada na rede social e fora dela. Em resumo, a nova estratégia utilizada possibilitou aos alunos
maior uso da escrita em língua inglesa, mesmo que a definição de Role play se relacione à comunicação oral,
mas a escrita também é um tipo de comunicação, utilização de novos recursos, como dicionários eletrônicos
ou não, até a ajuda de amigos e familiares. Algo relevante a ser destacado é que mesmo que algum aluno
cometesse algum desvio da norma gramatical ou qualquer outro erro, o Facebook não era o local para
correções, pois isso poderia acarretar que o aluno se inibisse perante os colegas e voltasse ao estágio inicial
em que não queria escrever para não se expor. As correções foram feitas em sala em forma de lembrete para
toda a classe sem citar nomes.

CONCLUSÃO

Os resultados alcançados beneficiaram todos os participantes do projeto, desde o enriquecimento
didático-pedagógico das alunas da graduação envolvidas, com relevante crescimento acadêmico e profissional
devido a chance de praticar a teoria assimilada no curso de Letras, além das leituras e discussões sobre
documentos e temas relevantes ao ensino-aprendizagem de língua inglesa feitas nas reuniões do projeto.
Também foram beneficiadas as comunidades interna e externa à Universidade Federal de Sergipe, as quais

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/facebook_e_ensino_de_ingles_uso_de_midia_web_20_para_incentivo_a_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



puderam aprender ou aprofundar os conhecimentos sobre a língua inglesa.

O uso da rede social Facebook possibilitou uma maior exposição e interação entre os alunos com a língua
inglesa. A mudança de estratégia tornou os alunos mais ativos no processo de ensino-aprendizagem e
também mais animados a aprender Inglês. Por último, o uso dessa rede social enquanto ferramenta de ensino
auxiliou na formação da monitora, pois esta pode por em prática os conhecimentos que adquiriu na
graduação.
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[1] Students ‘simulate’ a real-life encounter (such as a business meeting, an encounter in an aeroplane cabin,
or an interview) as if they were doing so in the real world, either as themselves, or taking on the role of a
character different from themselves or with thoughts and feelings they do not necessarily share.
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