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RESUMO: O artigo em questão busca analisar o uso das TIC’s na educação, abordando a importância da
utilização das redes sociais como Facebook e Whatsapp no ensino de espanhol, partindo do pressuposto de
que estes são ambientes que fazem parte do cotidiano dos jovens, ou seja, o principal público do ensino. O
objetivo é usar desses recursos em prol da educação, considerando o fato de que as tecnologias fazem parte
do universo dos alunos, e assim elas possibilitarão aulas mais dinâmicas e também maior interação por parte
dos discentes. Com isso, há ainda o intuito de fazer com que haja a autoaprendizagem, visando o fato de que
a partir de recursos disponibilizados por meio da internet haverá novas formas de aprender, e inclusive,
formas para que os estudantes busquem por si só a aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia. Redes sociais. Ensino de espanhol.

Resumen: El artigo en cuestión busca analizar el uso de las TIC’s en la educación, haciendo un abordaje
sobre la importancia de la utilización de las redes sociales como Facebook e Whatsapp en la enseñanza de
español, partiendo del presupuesto de que estos son ambientes que hacen parte del cotidiano de los jóvenes,
o sea, el principal público del enseño. El objetivo es usar estos recursos en beneficio de la educación,
considerando el facto de que las tecnologías hacen parte del universo de los alumnos, y así ellas posibilitarán
clases más dinámicas y también mayor interacción por parte de los discentes. Con eso hay aún el intuito de
hacer con que haya el autoaprendizaje, visando el facto de que a partir de los recursos y disponibilidades por
medio de la internet habrá nuevas formas de aprender, e incluso, formas para que los estudiantes busquen
por cuenta propia el aprendizaje.

Palabras clave: Tecnología. Redes sociales. Enseñanza de Español.

1. Introdução

O presente artigo tem por objetivo demonstrar as TIC’s voltadas para a educação e a importância das redes
sociais como, por exemplo, o Facebook e o Whatsapp no ensino de espanhol. A escolha desse tema foi
ocasionada pelo avanço gradativo das tecnologias no mundo, visando o fato de que o tópico aqui trabalhado
(redes sociais/tecnologias) aglomera um extenso número de pessoas, sobretudo de adolescentes, o que
favorece o ensino/aprendizagem. Assim, diante da necessidade de adaptar-se a estas tecnologias, como
também usá-las em prol da educação, esse trabalho buscará apresentar formas de implementar as redes
sociais no ensino, sobretudo, no ensino de língua espanhola.
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Logo mais quando definirmos “Afinal o que são as TIC’s?
”, esclareceremos o seu conceito, significado de sua sigla e quais são os benefícios e desvantagens do uso da
internet. A sigla quer dizer: tecnologias de informação e comunicação, que são recursos digitais que podem
ser utilizados de diversas maneiras, sejam administrativo, politicamente, na educação ou em qualquer outra
área que possua a necessidade de sua utilização.

A educação é uma das áreas que mais tem se beneficiado com essas tecnologias,
haja vista, que auxilia no ensino tradicional ou até mesmo pode trazer uma inovação
em métodos de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias facilitam a interação
professor-aluno. (TEDESCO, 2004).

O uso das TIC’s é possível devido à popularização da internet que é um recurso muito importante nos dias
atuais. O mesmo possibilita a comunicação através do computador, telefone e outros aparelhos que dão
suporte e facilitam o aprendizado, possibilitando o acesso a várias informações, estudos, participação em
cursos on-line, além de ser uma ferramenta de transmissão de conhecimentos.

Enfatizando a importância das redes sociais no ensino de espanhol podemos colocar três pontos principais: o
primeiro refere-se ao acesso a internet que os estudantes possuem para estudar a língua estrangeira; o
segundo tem a ver com a formação dos professores para que obtenham êxito no trabalho do espanhol nas
salas de aula; o terceiro, por sua vez, pretende transformar estas salas de aula em ambientes mais dinâmicos
e criativos, ou seja, investindo numa interação que motiva tanto aos seus alunos como aos seus professores.

As TIC’s têm o papel de auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, podendo partir de gêneros
textuais/digitais tecnológicos como, por exemplo, o Facebook e o Whatsapp. Ambos são ferramentas que
interagem com os alunos através da internet, em que é possível a criação de grupos de conversação, e a
partir destes, disponibilizar vídeos, músicas, textos e etc. Essas tecnologias utilizadas com sabedoria podem
sim contribuir para a formação dos alunos, tornando-os bons leitores, escritores, cidadãos críticos e
independentes em seus estudos.

2. Afinal o que são as TIC’s&zwj;&zwj;&zwj;&zwj;&zwj;&zwj;?

Ao longo do tempo, a globalização com o desenvolvimento de diversas áreas, fez com que houvesse a
necessidade da criação de ferramentas que tivessem inúmeras utilidades na vida social, econômica, política,
educacional e cultural. Partindo desse &zwj;&zwj;&zwj;pressuposto surgiram as TIC’s, tecnologias de
informação e comunicação, que são recursos digitais que podem ser utilizados de diversas maneiras, de forma
integrada com um objetivo em comum para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Sendo assim,
podemos definir tecnologia como um processo que acompanha o homem desde o momento em que ele
começou a se diferenciar dos demais animais, ou ainda podemos especificá-la como um conhecimento
aplicado no sentido de contribuir para o bem-estar da humanidade.

Foi a partir das tecnologias que surgiram as redes sociais com suas comunidades virtuais, entre outros
recursos que modificaram as relações humanas. Afirma BARBOSA (2004) que:

A informação é o subsídio para a construção do conhecimento, para o aprendizado,
de modo que o uso das TICs, principalmente a internet, vem revolucionando as
formas de ensinar e de aprender. Por meio dela é possível disponibilizar a informação
necessária no momento certo, de acordo com o interesse de cada indivíduo ....
(BARBOSA, 2004, p.30).

Uma das áreas que mais ganharam com o surgimento das TIC’s, sem dúvidas, foi a educacional, de modo que
aquelas auxiliam estas no processo de ensino-aprendizagem havendo uma troca de informações entre
professor-aluno. A partir disso, TEDESCO (2004) nos mostra que:

“... as novas tecnologias da informação e da comunicação constituem um
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complemento das técnicas pedagógicas tradicionais, para permitir que os sistemas
educacionais possam adaptar-se às diferentes necessidades de aprendizagem e às
características das sociedades.” (TEDESCO, 2004, p.8).

Através disso, as novas tecnologias são ferramentas a serem utilizadas em salas de aula, inclusive nas aulas
de língua espanhola, já que grande parte dos adolescentes – o principal público do ensino - tem acesso às
redes sociais, o que possibilitará uma transmissão de saberes entre alunos e professores. Sendo assim, há
uma multiplicidade de visões de mundo em todos os setores, principalmente na educação, em que haverá
uma maior comunicação entre todos de um mesmo ambiente. Pensando assim, cada aluno terá seu
pensamento crítico que possibilitará variadas conexões e a cada nova inferência, surgirão novos caminhos e
novas contribuições, possibilitando a comunicação e a troca de informações entre os membros numa
sociedade.

Para que a utilização das novas tecnologias tenha êxito na educação, a escola deve possuir os recursos
necessários para esta prática, assim como docentes preparados para utilizar esse novo método de ensino, já
que “... é preciso que o professor conheça os recursos que ele oferece e crie formas interessantes de usá-las.”
(COSCARELLI, 2011).

Além de fazer o papel de complemento metodológico nas aulas presenciais, as novas tecnologias também
possibilitam o ensino-aprendizagem a distância, a partir de ambientes virtuais, com isso, a educação e a
comunicação ganham lugar de destaque no crescimento e desenvolvimento da formação educacional e na
transmissão da cultura digital.

O desenvolvimento da tecnologia na escola pode realçar uma permanente busca de conhecimentos como base
de evolução. A utilização da internet no âmbito escolar leva-nos a acreditar numa nova transmissão de
saberes, assim como numa nova dimensão qualitativa para o ensino, já que o ato educativo está voltado para
uma ação/visão cooperativa. Além disso, o uso das redes sociais como uma visão educativa traz para a
prática pedagógica um ambiente atrativo em que o aluno torna-se capaz do conhecimento, da
autoaprendizagem e das informações vindas dos professores, como a partir da experiência entre colegas para
aproveitar o uso das TIC’s no seu cotidiano.

O professor tem que tornar o ensino e a aprendizagem em algo dinâmico, fazendo com que seus alunos
possam interagir de forma participativa e coletiva através de programas/projetos interativos que usem a rede
eletrônica (computador, internet, etc.), e que estejam aliados aos processos de atividades produtivas e
educacionais. Para isso, é preciso que o professor tenha domínio no uso das TIC’s, articulando cientificamente
ao processo de Ensino/Aprendizagem. Mas para que isso se torne realidade, segundo BARBOSA (2001) é
necessário:

Promover (...) a formação de recursos humanos de pessoal capacitado para
decodificar e potencializar as forças que controlam a cultura, estimular o acesso de
todos à livre expressão, propiciar o desenvolvimento orgânico das artes dentro do
contexto local, valorizar as fertilizadoras trocas de ideias e experiências, identificar
os padrões específicos de organização cultural de uma comunidade para entender
novo vocabulário e novos contextos estéticos. (BARBOSA, 2001, p.5).

3. O que são as redes sociais?

Podemos definir redes sociais, de uma forma geral, como um conjunto de pessoas ou organizações que
interagem entre elas através da internet. Basicamente são as redes sociais que sustentam a internet, devido
ao grande número de acesso e pelo fato de existir em quase todos os ambientes da mesma espaços
destinados à interação, sendo possível a realização de comentários, curtidas, ou até mesmo conversas. Com
isso MORAN afirma:

É inegável que a internet seja considerada atualmente como ferramenta valiosíssima
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para a pesquisa de forma geral, considerando a rapidez, a quantidade inumerável de
fontes que podem ser acessadas e os modernos recursos de manipulação das
informações, entre outras facilidades. (MORAN, p.146).

As redes sociais fazem parte do nosso dia a dia, e dessa maneira, estão elas presentes no cotidiano dos
jovens, principal público do ensino. Através de um simples aplicativo podemos compartilhar fotos, vídeos,
iniciar bate-papos, marcar possíveis encontros, criar novos laços de amizade, reaproximarmo-nos de amigos
e/ou parentes que há tempos não tínhamos contato, enfim, as redes sociais nos permitem em um tempo
mínimo, interagir com um número maior de pessoas.

Existem várias redes sociais, e dentre elas dou ênfase a duas que tem sido destaque em seu uso pela
população na atualidade, que são: o Facebook e o Whatsapp. Com a primeira é possível o compartilhamento
de fotos, vídeos, mensagem individual, publicação de textos (que poderá ser feito em qualquer idioma), jogos
(que acabam atraindo um público infantil), curtir (fotos, vídeos e textos que alguém venha a postar),
comentar, adicionar amigos, lembretes (de aniversários), bate-papo e etc. Já com o segundo é possível ser
feito quase tudo que o primeiro, com exceção de jogos, curtidas, e lembretes de aniversário. Vale mencionar,
que este possui uma maior “privacidade” que aquele, já que é usado a partir do número do celular, algo que
não disponibilizamos a todos, sendo um objeto muito particular.

Outro detalhe a ser tratado, é o fato de que as redes sociais possuem os seus momentos, ou seja, elas se
renovam. Talvez esta renovação seja ocasionada pela necessidade de atualizar-se, e também devido a
popularidade que estas acabam perdendo com o tempo, em virtude de eficácia que novas redes acabam
adquirindo a partir da utilização dos seus usuários, principalmente, jovens e adolescentes. Um exemplo
notório disso é a rede social “Orkut”, que em sua época era sensação. Foi ela uma versão ultrapassada do
Facebook, que hoje tomou todo o espaço só para si. Com isso, é possível que em breve tenhamos novas
redes sociais, novas versões do Facebook ou do Whatsapp, e elas terão grande destaque a partir da
popularidade alcançada pelos os seus usuários.

3.1 Influências das redes sociais na sociedade

Diante do crescente avanço das tecnologias, percebemos que a comunicação está cada dia mais complexa e
fazendo da informação cada vez mais acessível. As redes sociais já não se restringem a relacionamentos, hoje
são fontes de pesquisas e notícias em tempo real, podendo haver a participação dos seus usuários, ou seja,
possibilita não só o acesso à informação, mas também a produção da mesma.

E é por meio dessa possível interação por parte de seus usuários, que certa liberdade nos é permitida,
liberdade esta que pode causar transtornos àquelas pessoas que buscam controlar a opinião pública, já que
se trata de um ambiente onde cada um pode publicar o que pensa.

Ademais, as redes sociais nos são apresentadas como palco de grandes manifestações e mobilizações, e elas
possuem tanta influência sobre a sociedade, que em muitas circunstâncias pode-se chegar a casos de
mudança nas decisões tomadas por alguns governos, talvez pela utilização de abaixo assinados que ganham
destaque nas redes e instigam a população, sempre com alguma finalidade, ou seja, com o intuito de
repercutirem na mídia, tomar espaço em discussões entre cidadãos, e, assim finalizar com os objetivos sendo
alcançados.

É indiscutível que as redes sociais possuem sobre a sociedade grande poder de persuasão, ou seja, é evidente
que aquela possui influência sobre esta ocasionando em alguns impactos, e até mesmo, mudanças na
sociedade. E diante do avanço contínuo das inovadoras formas de se comunicar, fica claro que atualmente as
redes sociais não são apenas fontes de informações e relacionamentos, mas também, uma forma de mobilizar
e promover mudanças na sociedade, afinal, elas potencializam a comunicação e dão força a casos da vida
real.

Diante desse poder de transformar a opinião pública, nos deparamos com dois lados da moeda na utilização
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das redes sociais, que são: os benefícios e seu mau uso. Tendo em vista que as redes sociais um complexo
esquema de transformações muito rápidas, através de compartilhamentos relâmpagos de informações,
resultando em uma verdadeira revolução, se faz necessária a conscientização dos usuários da internet,
sobretudo das redes sociais, para que a ferramenta que hoje se possui e que possibilita a integração de
pessoas, compartilhamento de informações, disseminação de novas ideias e entre outros benefícios , não se
transforme em instrumento de repressão e arbitrariedades.

3.2 Benefícios e mau uso da internet

Como já foi mencionado anteriormente, o uso da internet e por suposto de suas redes sociais, traz consigo
dois lados de uma mesma moeda: os benefícios e o mau uso. Alguns dos benefícios que temos ao usarmos a
internet é a comunicação, a facilidade de encontrarmos informações, realizarmos pesquisas e/ou trabalhos,
diversão, conectarmo-nos com várias pessoas ao mesmo tempo de lugares que estão a quilômetros de nós, e
até fazermos compras através desta. Lembrando que a internet é tida como uma concepção de individualismo
inovador, na qual possibilita ao usuário manter um nexo comunitário, sem nenhum compromisso e ainda
permite a desvinculação a qualquer momento.

O mau uso da internet, bem como de suas redes sociais, faz com que algumas pessoas as utilizem em
momentos inadequados, como por exemplo: no trabalho, no trânsito, ou mesmo enquanto estudam. Em
ambas as circunstâncias, muitos são flagrados olhando o Facebook e o Whastsapp com frequência, e toda
essa situação acaba por gerar certo constrangimento por parte do chefe, no caso de quem as utiliza em seu
local de trabalho, pois às vezes um funcionário que possui este tipo de atitude deixa de cumprir sua
obrigação. Tendo assim, um rendimento menor, com isso levando para o ambiente escolar, e tal ato é
corriqueiro entre os alunos que, às vezes, até mesmo entre professores, que tendo celulares com acesso a
internet, sempre se pegam com a necessidade de verificar algo. E partindo para o trânsito, a distração de
estar olhando as redes sociais enquanto está ao volante, chega a ocasionar acidentes. Ademais, existem
ainda os crimes digitais, como por exemplo, a pedofilia.

De forma geral, as pessoas devem conscientizar-se e fazer uso da internet em prol de benefícios, lembrando
que não podem publicar fotos inadequadas nas redes sociais, como também exporem tudo que fazem durante
o seu dia, até porque há pessoas que aproveitam desse exagero de informações para causar algum prejuízo.

4. Proposta de atividade

Muitas ferramentas disponíveis na web podem ser trabalhadas em prol da educação. Partindo desse
pressuposto optamos por trabalhar com o Facebook e o Whatsapp, por possuírem um grande número de
usuários, sendo os adolescentes um público dominante que as insere em várias áreas de suas vidas, inclusive
como ferramenta com assuntos educacionais.

Tomando por base o que aqui foi colocado, é percebido que o Facebook e o Whatsapp são redes sociais que
têm aberto cada vez mais os caminhos para que as escolas e professores possam usá-las para trabalhar com
os seus discentes. Diante da popularidade que ambas possuem, iremos propor uma atividade que as
englobem para alunos do terceiro ano do ensino médio, a partir do tema transversal Saúde, mais
precisamente as drogas.

A atividade será iniciada a partir da criação de um grupo para a turma em questão no Facebook, de modo que
todos tenham acesso às perguntas preliminares, bem como aos vídeos que serão disponibilizados tratando
sobre essa temática. Assim, a priori uma breve discussão será iniciada a partir das seguintes perguntas na
língua estrangeira, isto é, em espanhol: ¿Sabes diferenciar drogas lícitas e ilícitas, e, ¿Conoces a alguien que
usa drogas?
Dessa maneira, temos o intuito de explorar o conhecimento prévio dos alunos, fazendo com que eles
comentem sobre os questionamentos acima expostos.

Depois, disponibilizaremos um vídeo sobre drogas ilícitas, mais especificamente sobre a cocaína, a fim de que
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os alunos possam assisti-lo, e em seguida fazer comentários no Facebbok e refletirem sobre o conteúdo
exposto a partir das seguintes indagações relacionadas à droga em questão:

1) De acuerdo con el video, ¿hace cuánto tiempo aproximadamente de la existencia de la cocaína?
¿De qué forma es presentada, y cuáles son las cuatro vías de administración en el cuerpo?

2) ¿Cuáles son los efectos de la cocaína, y los riegos que ella provoca a la salud?

3) Las personas que usan cocaína se tornan dependientes del vicio. ¿Por qué eso ocurre?
¿Cuál es el grado de dependencia en ese tipo?

4) Y tú, después de ver ese video, ¿qué piensas a cerca de la cocaína?

Esse vídeo pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: http://
www.
youtube.com
/watch?
v=wq9Dba31vv8.

Por fim, utilizaremos o aplicativo Whatsapp, em que a partir da criação de um grupo nesse aplicativo, este
que servirá para ser feito questionamentos, tirar dúvidas, etc., ademais de servir como uma ponte do
Facebook, no qual o professor irá propor que os alunos gravem um vídeo expondo a opinião deles seguindo a
lógica das seguintes perguntas: Tras las discusiones, ahora ¿qué piensas a cerca de las drogas?
, e, ¿Conoces a algún proyecto en tu ciudad que tenga como objetivo ayudar a las personas que usan drogas?

Desse modo, temos o intuito desenvolver a compreensão oral dos alunos.

A temática ainda será retomada em classe, quando por fim um vídeo intitulado como: “El antes y el después
de las drogas”, será apresentado. Diferentemente do primeiro que foi disponibilizado no Facebook, esse é
somente com imagens, mas mostra alguns danos que as drogas podem causar nas pessoas. Com este vídeo o
objetivo é promover, através da língua espanhola, una reflexão sobre a saúde e sua relação com as drogas, a
fim de promover um diálogo interdisciplinar, levando aos alunos a reflexionarem com o desenrolar da
atividade.

Esse vídeo pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: http://
www.
youtube.com
/watch?
v=tgcq5bcddpq.

5. Considerações finais

Após os estudos aqui realizados, percebemos que há a possibilidade da utilização das TIC’s em prol da
educação, e partindo da proposta de atividade aqui sugerida, fica notório que é possível trabalhar a língua
espanhola por meio de redes sociais como o Facebook e o Whatsapp. Ainda baseando-se em toda a pesquisa,
percebemos que há a preocupação de conscientizar os usuários da internet, sobretudo das redes sociais, para
que esta ferramenta não passe a ser um instrumento de repressão e arbitrariedades.

Entende-se ainda que, mediante uma melhor preparação dos docentes, bem como da adequação das redes
sociais para usá-las na educação, uma perspectiva positivista para o ensino é criada, e assim haverá um
melhor reconhecimento e respeito a essas inovações na educação, e, portanto, uma maior conscientização
social, pois é por meio da escola que construímos cidadãos mais conscientes, e as TIC’s serão mais uma
maneira promissora de agir nessa construção de cidadãos, e inclusive alunos mais participativos e
independentes na busca do saber.
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