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Resumo

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) são utilizadas em diversas áreas, dentre elas estão a
econômica, política e a educacional. A área educacional foi uma das que mais se beneficiaram com essas
tecnologias visto que auxiliam bastante no processo de ensino/aprendizagem. No presente artigo iremos
mostrar o desenvolvimento da educação a partir das tecnologias, assim como também mostraremos uma
possível atividade a ser desenvolvida para a aula de Espanhol como língua estrangeira (E/LE) com o auxilio do
ambiente virtual (facebook), que provavelmente chamará atenção dos alunos por ser uma rede social
bastante utilizada pelos mesmos, assim o facebook se tornará uma ferramenta de ensino/aprendizagem com
o intuito de contribuir para a aquisição do espanhol no colégio Dom Luciano José Cabral Duarte, localizado em
Aracaju onde o projeto do PIBID atua.
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Resumen

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) son utilizadas en diversas áreas de entre ellas están la
económica, política y educacional. El área educacional fue una de las que más se beneficiaran con esas
tecnologías visto que auxilian bastante en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En el presente artigo vamos
a mostrar el desarrollo de la educación a partir de las tecnologías de información y comunicación, así como
también mostraremos una posible actividad a ser desarrollada para la clase de Español como lengua
extranjera (E/LE) con el auxilio del facebook, que probablemente va a llamarles la atención a los alumnos por
ser una red social bastante utilizada por los mismos, así el facebook se convertirá en una herramienta de
enseñanza/aprendizaje con el intuito de contribuir para la adquisición del español en el colegio Dom Luciano
José Cabral Duarte, localizado en Aracaju adonde el proyecto del PIBID atua.

Palabras-llave: TICs, educación, facebook.
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O artigo em questão objetiva mostrar de maneira clara e objetiva a importância do uso de redes sociais tendo
como foco o facebook. Ele está dividido em seis itens incluindo introdução, conclusões finais e referências,
seus itens principais são nomeados: A utilização das TICs na educação, FACEBOOK: uma rede social em
serviço da educação, Proposta de atividade com a utilização do facebook. No item “A utilização das TICs na
educação descrevemos um pouco a sua importância e como é importante haver o letramento digital tanto do
professor quanto do aluno.

Quando falamos em tecnologias geralmente pensamos em computadores e internet. Segundo KENSKI (2007,
p.22) estamos muito acostumados a nos referir a tecnologias como equipamentos e aparelhos. Na verdade, a
expressão “tecnologia” diz respeito a muitas outras coisas além de máquinas. Dentre essas coisas podemos
citar a linguagem que a cada dia vem se desenvolvendo para facilitar e possibilitar a comunicação entre
indivíduos.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) exercem um papel primordial já que são muito úteis nos
dias atuais, e ocasionam uma forte mudança cultural que infuencia a maneira de comunicar e de interagir dos
indivíduos. Elas nasceram para a comunicação e com o passar do tempo se tornou uma ferramenta que pode
ser utilizada na educação como um novo recurso de ensino/ aprendizagem. As TICs são importantes em
diversas áreas e na educação ela possibilita a comunicação-interação entre os estudantes.

O item denominado “FACEBOOK: uma rede social em serviço da educação” definiremos o que são redes
sociais, que as vezes pensamos que ela só está ligada a internet, porém não é bem assim denominamos
redes sociais todo ambiente em que é possível compartilhar informações e criar laços afetivos, sejam eles o
ambiente escolar, de trabalho até as redes sociais digitais como por exemplo o facebook.

O facebook é o ambiente virtual no qual focaremos, sendo assim daremos alguns dados de quando surgiu,
através de quem e com qual objetivo ele foi criado, além de mostrar qual a utilidade dele como ferramenta de
ensino-aprendizagem. E por fim iremos propor uma atividade a ser desenvolvida através do ambiente virtual,
facebook para alunos do 1º ano do Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte, localizado no estado de
Sergipe na cidade de Aracaju através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência).

1. A utilização das TICs na educação

As tecnologias de informação e comunicação são importantes em qualquer área e uma das que mais se
desenvolveram foi a educacional, que possibilita a busca autônoma pelo conhecimento, ou seja, o aluno pode
buscar e aprender sozinho sem que seja necessário o auxilio do docente. Essas tecnologias também propiciam
a interação professor-aluno, porém para que haja um bom ensino e possa se alcançar a aprendizagem é
necessário que haja o conhecimento de como utilizar essas novas tecnologias, esse conhecimento se torna
possível através do letramento digital.

Na atualidade o letramento digital é uma necessidade tanto para o educador como para o aluno em
decorrência do desenvolvimento dos métodos de ensino. “(...) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), em vigor desde 1996, já previa a necessidade da “alfabetização digital” em todos os níveis de
ensino, do fundamental ao superior (...)” (COSCARELLI, 2011, p.21)

Para ser um letrado digital não basta saber digitar, é necessário que saiba utilizar se não todos pelo menos
grande parte dos recursos oferecidos pela internet, dessa forma o professor poderá criar atividades que
chamem a atenção dos alunos com o intuito de motivá-los, consequentemente eles terão mais vontade de
aprender, pois estará sendo utilizado um recurso que já faz parte do dia a dia dos mesmos.

Através das TICs o professor tem a possibilidade de transformar sua aula, deixando-a mais dinâmica e
interessante aos olhos dos alunos. O uso dessas tecnologias no ambiente escolar vem proporcionar mudanças
quanto aos métodos de ensino. Antes as aulas eram dadas somente de maneira presencial, hoje já é possível
a criação de ambientes virtuais através de plataformas que possibilitam o ensino além da sala de aula
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Para que o uso de tecnologias no ambiente escolar seja bem proveitoso é necessário que o professor saiba de
fato como utilizá-la, ou seja, ele deve procurar a melhor forma de ensino, planejar, para que os alunos
tenham benefícios, como nos afirmam Coscarelli e Ribeiro em:

O que queremos mostrar é que o computador não vai, por si só, modificar a
concepção de aprendizagem das escolas, uma vez que ele pode ser usado para lidar
com diversas situações. E é ai que está uma das vantagens de se usar o computador
em sala de aula. Cada momento da situação de aprendizagem requer uma estratégia
diferente, e o computador pode ser útil em várias ocasiões, bastando para isso que o
professor planeje atividades mais dirigidas, ou menos, conforme o momento.
(COSCARELLI e RIBEIRO, 2005, p.27)

É importante salientar que não é porque o ensino será a distância que não haverá a interação professor-aluno
ou aluno-aluno essa interação pode ser muito maior do que se for presencial, haja visto que sempre há alunos
tímidos em classe e muitas vezes possuem dúvidas em algum conteúdo e não sanam essa dúvida por conta
da timidez e a partir de uma plataforma virtual essa dúvida pode deixar de existir porque o aluno se sentirá
mais a vontade. Segundo Machado:

[...] a presença social é possível de existir em ambientes virtuais de aprendizagem e
as pessoas podem estar conectadas num ambiente virtual e se sentirem tão
presentes como se estivessem num ambiente presencial e aproveitarem o curso ao
máximo, bem como perceberem a qualidade do mesmo e a presença dos colegas,
portanto, as situações de aprendizagem que demandam uma presença social pouco
importam ser presencial ou virtual. O que vai diferenciar no sucesso de um curso são
suas estratégias de ensino, organização, pessoal capacitado, tipos de material
didático, metodologias de ensino e etc, mas não o fato de um curso ser online e a
distância ou numa sala de aula convencional. (MACHADO, 2009, p.20).

O papel do professor é o de mediador, ele ajudará o aluno a descobrir seu potencial para

Sendo assim podemos perceber que não adianta dispor de ferramentas tecnológicas se o professor não sabe
aproveitar tudo o que lhe é oferecido de modo a transformar suas aulas. Uma maneira de transformar as
aulas é sair do modo tradicional somente com livros, cadernos e usar, por exemplo, uma rede social, assim
tornará o conteúdo mais interessante.

2. FACEBOOK: uma rede social em serviço da educação

Quando falamos em rede social pensamos logo em internet, mas rede social representa gente, interação
social, troca social. Então para suprir a necessidade do ser humano em criar laços e compartilhar com o outro
surgiram as redes sociais que podemos ter como exemplo sala de aula, local de trabalho entre outros.

A partir do momento em que essas redes sociais fazem parte da internet a chamamos de redes sociais digitais
e assim como todas as tecnologias as redes sociais vão sendo aperfeiçoadas e com o passar do tempo entram
em desuso.

A internet faz parte do cotidiano de uma grande parte da população e dentro desse ambiente virtual as redes
sociais ganharam um grande destaque, porque é uma nova maneira de se comunicar. Surgiram diversas
redes sociais dentre elas podemos citar o Orkut, facebook, myspace, twitter e whatsaap.

As redes sociais tem se tornado cada vez mais popular e vem se transformando em um instrumento útil no
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processo de ensino-aprendizagem porque oferecem elementos adicionais para a comunicação entre
professor-aluno e os demais.

O facebook, nosso objeto de estudo foi criado no ano de 2004 por Mark Zuckerberg, um estudante de 23 anos
da Universidade de Havard. Inicialmente o Facebook estava disponível somente a estudantes de Havard,
contudo, devido ao seu sucesso, passou a ser um site aberto à população em geral.

Hoje em dia o facebook é uma das redes sociais mais utilizadas, nele é possível postar fotos, colocar
comentários, além de ser possível a comunicação entre amigos, familiares em tempo real, ou seja, você
manda a mensagem e no mesmo instante a pessoa que está conversando com você recebe e responde.
Segundo KENSKI (2007, p.28), o avanço tecnológico das últimas décadas garantiu novas formas de uso das
TICs para a produção e propagação de informações, a interação e a comunicação em tempo real, ou seja, no
momento em que o fato acontece.

A comunicação a partir do facebook é possível em qualquer lugar do mundo, além de utilizado para diversão
também pode ser utilizada para a disseminação do saber, de maneira que possa auxiliar estudantes no
processo de aprendizagem nesse caso, da língua espanhola.

A partir desse ambiente virtual é possível adentrar em outras culturas, estar em contato com outras línguas
como, por exemplo, a de países hispânicos, e com o auxilio das ferramentas que ele nos oferece como vídeos,
imagens isso será possível, além de ampliar a visão de mundo do aluno.

3. Proposta de atividade com o auxilio do facebook

O Ensino de espanhol é muito importante e de acordo com a Lei 11. 161/2005 ele é de oferta obrigatória nas
escolas e sua matricula facultativa ao aluno, porém apesar de ser obrigatório nem todas as escolas possuem
essa disciplina. O não cumprimento dessa lei ocorre muitas vezes por falta de professores qualificados para o
ensino.

Uma das causas da implementação do Espanhol nas escolas foi o desejo dos brasileiros de estabelecer
relações com países que utilizam a língua espanhola principalmente os que fazem parte do Tratado do
Mercosul1.

Nossa proposta de atividade vem com o intuito de unir o ensino de espanhol ao facebook. O primeiro passo
para utilizar o facebook é criar uma conta. Para isso é necessário acessar o site www.
facebook.com
e fazer um cadastro, em que serão registrados alguns dados pessoais como nome, sobrenome, e-mail, senha
e data de nascimento, em seguida é só confirmar o cadastro através do e-mail, concluindo assim a conta no
facebook.

Para que o professor possa utilizar o facebook na educação é necessário que ele crie um grupo e adicione
todos os alunos da turma. Para criar o grupo basta o professor acessar sua conta e do lado esquerdo clicar
em criar grupo, depois de criado o grupo é só postar as atividades para serem comentadas pelos alunos e
posteriormente o professor deve dar um feedback2.

Iremos propor aqui uma atividade a ser desenvolvida através do facebook, que é muito utilizado,
principalmente pelos jovens. A atividade será destinada a alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio
Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte. Trabalharemos com o vídeo “Mi red social” com o intuito de
desenvolver a expressão escrita, a compreensão áudio-visual e o senso crítico.

O vídeo pode ser encontrado no youtube e é da banda Porto-riquenha Agentes de La discórdia, eles fazem
parodias com temas da atualidade. O vídeo fala das diversas redes sociais e como estamos muito presos a
elas. Através do facebook, algumas pessoas postam tudo que fazem, onde estão, o que vão fazer, possuem
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diversos seguidores e não conhecem nem a metade deles, ou seja, expõem a própria vida.

Como sabemos as redes sociais possuem pontos positivos e pontos negativos, dessa maneira pretendemos
expor os dois lados, postaremos o vídeo citado acima e pediremos aos alunos que assistam e posteriormente
poste no grupo do fecebook criado pelo professor suas opiniões e em um segundo momento haverá uma
discussão sobre o vídeo em sala de aula.

Durante a discussão em sala o professor pode perguntar se os alunos já conheciam Los Agentes de La
discórdia, se já haviam escutado a música em questão, o que o vídeo queria passar, quais os pontos positivos
e os pontos negativos trazidos pelas redes sociais,entre outras coisas.

E por fim, o professor dividiria a turma em duplas sabendo da dificuldade de alguns em relação ao acesso a
internet e cada dupla ficaria responsável em postar textos ou imagens que ajudassem na conscientização das
pessoas em fazer um uso correto das redes sociais.

Considerações Finais

Concluímos que o uso de tecnologias nos dias atuais são de suma importância, haja visto, que estamos em
um mundo globalizado e elas estão presentes em praticamente todas as coisas do nosso dia a dia, inclusive
na educação através de plataformas virtuais, blogs e também em grupos criados através de redes sociais,
como o facebook.

A utilização de tecnologias como complemento das técnicas pedagógicas tradicionais faz com que os alunos
fiquem mais interessados e interajam melhor com o professor e com os próprios colegas de classe. Dessa
maneira esperamos com esse artigo mostrar os benefícios que as TICs podem trazer para a educação, além
de tentar contribuir de uma maneira diferente para a disseminação do saber através da aplicação da proposta
de atividade no Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte para assim formarmos bons estudantes e
cidadãos conscientes.
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