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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a percepção/opinião dos professores de 

português, inglês e espanhol das redes pública e privada de ensino de Alagoas sobre o 

uso das redes sociais (mais precisamente Facebook), em favor da educação. Foram 

revisadas diversas referências sobre uso de redes sociais virtuais na educação em geral e 

no ensino de línguas em particular. Foi preparado um questionário com perguntas 

fechadas e abertas que foi enviado por e-mail para professores de línguas de Alagoas. 

As análises foram feitas a partir das respostas recebidas de 52 professores. O 100% 

deles possuem Facebook e 90,3% também usam o aplicativo WhatsApp. Quase 40% dos 

professores, mesmo tendo contato com os alunos através das redes sociais virtuais não 

as veem como possíveis aliados no ensino de línguas. O uso do Facebook pelos 

professores participantes está limitado a informar, dar avisos e participar em conversas 

informais, de forma que são ignoradas outras possibilidades mais específicas para 

ensino-aprendizagem de línguas.  
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la percepción/opinión de los profesores de 

portugués, inglés y español de las redes pública y privada de enseñanza de Alagoas 

sobre el uso de las redes sociales (Facebook, más exactamente), a favor de la educación. 

Fueron revisadas diversas referencias sobre el uso de las redes sociales virtuales en la 

educación en general y en la enseñanza de lenguas en particular. Fue preparada una 

encuesta con preguntas cerradas y abiertas que fue enviada por e-mail para profesores 

de lenguas de Alagoas. Los análisis fueron realizados a partir de las respuestas recibidas 

de 52 profesores. El 100% de ellos poseen Facebook y 90,3% también usan el 

aplicativo WhatsApp. Casi 40% de los profesores, aun teniendo contacto con los 

alumnos a través de las redes sociales virtuales, no las ven como posibles aliadas en la 

enseñanza de lenguas. El uso de Facebook por los profesores participantes está limitado 

a informar, dar avisos y participar en conversaciones informales, de forma que son 

ignoradas otras  posibilidades más específicas para la enseñanza-aprendizaje de lenguas.  

Palabras clave: Redes Sociales Virtuales; Educación; Facebook; WhatsApp 
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1 INTRODUÇÃO 

Na sociedade de hoje, as novas tecnologias estão presentes em todos os 

ambientes como, por exemplo, no ambiente familiar, escolar, de trabalho e, 

principalmente entre amigos. Sites de redes sociais, como Orkut e mais recentemente 

Facebook, tornaram-se muito populares entre os jovens em um curto intervalo de 

tempo. A rede social Facebook é um ambiente favorável para interações diversas e 

construção de conhecimento, fundamentalmente informal. 

Alguns dados revelados na mídia sobre o Facebook mostram que no segundo 

trimestre de 2014 acessavam diariamente essa rede social virtual 59 milhões de 

internautas brasileiros (OLHAR DIGITAL, 2014). Outro relatório, também de 2014, 

revela que 89 milhões de pessoas usam o Facebook por mês no Brasil, e delas, 68 

milhões acessam via dispositivos móveis; ou seja, 76% navegam na rede social via 

smartphones e tablets (MELO, 2014). 

A respeito da nova geração de alunos, Mattar (2013, p.15) comenta com acerto 

que: 

As redes sociais são o habitat da geração que recebemos, hoje, em 

nossas escolas e universidades. Portanto, incorporar redes sociais à 

educação parece um passo instintivo para mantermos o contato com 

nossos alunos. A web e as redes sociais já são amplamente utilizadas 

pelos alunos para pesquisar e discutir educação [...] elas são parte de 

nosso cotidiano, então o que não faz sentido é simplesmente bani-las 

da educação. 

A abundância de recursos disponíveis e relacionamentos possíveis através da 

Internet e das redes sociais virtuais está nos desafiando cada vez mais para rever nosso 

papel como educadores, sendo necessário pensar, também, em como preparar melhor os 

professores e como modificar as metodologias de ensino e os currículos escolares. 

Segundo Freitas (2010): 

Os professores precisam conhecer os gêneros discursivos e linguagens 

digitais que são usados pelos alunos, para integrá-los, de forma 

criativa e construtiva, ao cotidiano escolar. Quando digo integrar é 

porque o que se quer não é o abandono das práticas já existentes, que 

são produtivas e necessárias, mas que a elas se acrescente o novo. 

Precisamos, portanto, de professores e alunos que sejam letrados 

digitais, isto é, professores e alunos que se apropriam crítica e 

criativamente da tecnologia, dando-lhe significados e funções, em vez 

de consumi-la passivamente. O esperado é que o letramento digital 
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seja compreendido para além de um uso meramente instrumental 

(FREITAS, 2010, p.340). 

 

Esta pesquisa visa reunir dados sobre o uso, na atualidade, de sites de redes 

sociais, assim como outros recursos colaborativos presentes na web social (web 2.0), por 

parte dos professores que ensinam línguas no estado de Alagoas, verificando de que 

forma trabalham com esses recursos.  

Partindo da análise de dados, e sob a luz dos teóricos que veremos a 

continuação, temos o objetivo de analisar e mostrar a opinião dos professores sobre as 

redes sociais virtuais, tendo como principal foco Facebook, e o uso que poderemos 

fazer delas dentro e fora da sala de aula. 

A base teórica que sustenta este trabalho será apresentada na primeira parte. Na 

segunda parte mostramos a metodologia utilizada para coleta de dados. A descrição e 

análise dos resultados serão apresentadas na terceira parte deste trabalho, junto com a 

discussão pertinente. Por último, tecemos algumas conclusões a partir dos resultados 

obtidos. 

  

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 Redes sociais virtuais no ensino 

Com o advento das novas tecnologias, surgiu um novo tipo de letramento - o 

letramento digital. 

Para Marcuschi (2001, p.21): 

O letramento é um processo de aprendizagem social e histórico da 

leitura e escrita, em contextos informacionais e para usos utilitários, 

por isso é um conjunto de práticas [...] Distribui-se em graus de 

domínio que vão de um patamar mínimo ao máximo", ou seja, o leitor 

pode se tornar letrado em vários níveis (graus de letramento) por meio 

das agências mais diversas e podemos dizer que não há limite para o 

letramento de acordo com o avanço da humanidade e as infinitas 

necessidades que temos e teremos. 
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Com o letramento digital acontece o mesmo, o sujeito passa por um processo de 

aprendizagem para poder desenvolver certas práticas com diversos graus de 

aproveitamento. O letramento é permanente, pois constantemente aparecem novas 

tecnologias e novas necessidades de adequação. 

Nas redes sociais virtuais, seus participantes dispõem de um ambiente com 

abundantes recursos e ferramentas por meio das quais podem trocar informações com 

pessoas e/ou grupos de pessoas de todo o planeta, e promover aprendizagens formais 

e/ou informais. O que se faz necessário é que professores e alunos utilizem esses 

espaços de forma pedagógica, interativa e responsável.  

Desde o ponto de vista da tecnologia utilizada, segundo Abio (2014) o Facebook 

permite diversas possibilidades (por exemplo, conhecer instantaneamente as 

atualizações dos seus membros, ter uma melhor gestão de pessoas e grupos, dar 

privacidade a seus membros, ter uma mais fácil recuperação de conteúdos, permitir o 

envio de arquivos e, principalmente, possibilitar uma aprendizagem síncrona e 

assíncrona) que facilita seu uso com propósitos educativos se comportando como um 

serviço aglutinador de diversas tarefas que poderiam ser facilitadoras do processo de 

ensino e aprendizagem de línguas. 

Com as possibilidades existentes o professor deve mudar sua prática pedagógica. 

Precisa ser agora um articulador do saber, gestor de aprendizagens, consultor que sugere 

e motiva a ―aprendizagem pela descoberta‖ (XAVIER, 2005). 

Para Braga e Murta (2012, p.129) pode haver uma maior interação entre 

professores e alunos através das redes sociais da internet: 

O nível de envolvimento dos estudantes e o tempo despendido em 

redes sociais, aliado á possibilidade de acolher comunidades, são 

alguns dos motivos que podem levar professores de diversas áreas de 

conhecimento a utilizarem o Facebook para integrar atividades 

pedagógicas. As redes sociais contribuem para a maior aproximação 

entre professores e alunos, além de ter enorme potencial para 

compartilharem recursos de diversas áreas por meio de textos, vídeos, 

ferramentas digitais e outros aplicativos. Mais ainda, as redes sociais 

promovem a interação entre os indivíduos e têm potencial de dar 

suporte a propostas pedagógicas que contemplam a colaboração e a 

construção individual e coletiva do conhecimento (BRAGA; MURTA, 

2012, p.129). 
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O aluno precisa de motivação, de métodos criativos que prendam sua atenção, 

que o desafie e, como comentam Meishar-Tal, Kurtz e Pieterse (2012), o Facebook 

desafia professores e alunos para encontrar soluções criativas e originais que permitam 

seu uso na educação. 

É necessário levar em consideração que existem algumas contrariedades em 

relação ao uso das redes sociais virtuais na educação. Por não terem sido pensadas e 

concebidas como ambiente para construção e gestão de experiências de aprendizagem 

não são vistas como um ambiente favorável para uma interação estruturada entre 

professores e alunos sendo utilizada para uma aprendizagem fundamentalmente, 

informal. 

Segundo Madge et al. (2009): 

O uso do Facebook e de outras redes sociais ainda é visto como sendo 

favorável para uma interação menos estruturada entre professores e 

alunos, embora pareça que os estudantes preferem usar o Facebook 

com fins de socialização e para falar dos trabalhos colocados, em sala 

de aula, pelos professores. Ou, em algumas ocasiões, para ensino 

informal, não sendo necessariamente para atividades de ensino formal. 

Por sua parte, Llorens e Capdeferro (2011, p. 33) ressaltam que: 

Facebook é um exemplo de rede social 2.0, que representa um grande 

potencial, na educação, apesar de não ter sido concebido como 

ambiente para construção e gestão de experiências de aprendizagem. 

Então, independentemente, de sua versatilidade é necessário 

considerar algumas possibilidades para seu uso ou não por professores 

junto com seus alunos. 

 

Tendo consciência desse grande potencial das redes sociais que nos mostram 

Llorens e Capdeferro (2011) e sabendo da grande versatilidade que existe no uso das 

redes sociais virtuais junto com as numerosas ferramentas que nos brindam, 

acreditamos que podemos trazer, efetivamente, esse recurso para a educação.  

Em plena era digital professores e alunos podem usufruir dessas novas 

tecnologias facilitadoras do ensino e aprendizagem, e também promotoras da interação 

professor/ aluno e vice-versa. 

Comungamos com a seguinte opinião de Buzato (2010, p. 61): 
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A ideia é legitimar as maneiras locais pelas quais cada professor, com 

seus alunos, possam se apropriar das novas tecnologias de modo a 

negociar criativamente os designs e configurações curriculares, 

didáticos e espaço-temporais que lhes são impostos globalmente. 

 

Estimamos que a sala de aula deve ser um espaço de interação, comunicação, 

ensino e aprendizagem entre professores e alunos. Sem interação não há comunicação. 

E sem comunicação, o ensino e aprendizagem tornam-se inviáveis. 

De Haro (2009) comenta sobre esse aspecto extremamente importante na relação 

que deve existir entre educador e educando. 

A simplicidade que existe na rede para permanecer em contato com 

um aluno ou grupo deles proporciona-lhe uma grande potência 

comunicadora. 

Ter todos nossos alunos em um mesmo espaço, assim como eles ter a 

seus professores nele, confere às redes sociais um enorme potencial 

comunicador (DE HARO, 2009). 

 

O que torna ainda mais motivador e, em alguns casos, um pouco amedrontador 

para o professor trabalhar com as redes sociais virtuais é o fato de que nossos alunos 

estão nascendo e crescendo no meio dessas novas tecnologias. Esse é um ambiente 

familiar para eles, onde navegam e interagem sem dificuldades.  

As conclusões da pesquisa de Tapscott aparecidas no livro Geração Digital 

(1999) em que os jovens cada vez mais rejeitam "o jeito velho de aprender", Xavier 

(2006) as resume na tabela seguinte (ver tabela 1): 

―Jeito velho‖ ―Jeito novo‖ 

Centrado no professor 

Absorção passiva 

Trabalho individual 

Professor ―sabe-tudo‖ 

Ensino estático 

Aprendizado predeterminado 

 

Centrado no aluno 

Participação ativa do aluno 

Trabalho coletivo 

Professor articulador 

Ensino dinâmico 

Aprender a aprender 

 

Tabela 1- Diferenças entre o ―jeito velho‖ e o ―jeito novo‖ de aprender, segundo 

Tapscott (1999 apud XAVIER, 2006). 

Cabe ao professor procurar meios mais interativos e criativos para utilizar as 

redes sociais de forma a incrementar o ensino e aprendizagem e dinamizar suas aulas. 
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De acordo com as entrevistas realizadas por Cassany (2013) com docentes 

catalães que utilizam as tecnologias nos cursos 1:1 (um computador por aluno), 

podemos conhecer que, nesse contexto pesquisado, a grande maioria dos alunos tem 

perfil no Facebook, apesar de não ter a idade mínima necessária de 13 anos, e passam 

muitas horas nele para interagir, informalmente, entre amigos e colegas. 

Se bem uma parte dessas interações é sobre assuntos pessoais, outra parte é 

sobre o âmbito acadêmico: intercâmbio de arquivos de aulas, como resolver as tarefas 

solicitadas pelos docentes, etc. 

Cria-se uma situação paradoxal e complexa, segundo revelado para o autor do 

trabalho pelos docentes entrevistados, porque os centros escolares dão as costas para 

essas possibilidades, impedindo por diversos meios esses tipos de interações, que são 

apenas possíveis fora das aulas. 

No ensino universitário ou de pós-graduação existem algumas experiências no 

uso do Facebook como apoio para os cursos. Entre elas, podemos citar Ribeiro (2014) e 

Braga e Murta (2014). 

Ribeiro (2014) descreve uma experiência de uso do Facebook com alunos de um 

curso de especialização. De acordo com as opiniões dos alunos que foram obtidas por 

meio de um questionário on-line e as observações realizadas pela autora, que foi 

também a professora do curso, os alunos veem no Facebook um espaço de interação 

para um ―uso social‖ e não um ―uso escolar‖. 

A autora propõe que esses dois ―espaços‖ de interações  – para uso social e para 

uso escolar – "se misturem, se confundam e se atravessem" (p. 731). 

Segundo Ribeiro (2014, p. 740), a analogia ou metáfora escola/ambiente virtual 

de aprendizagem parece que já é bastante assimilada pelos alunos do curso analisado, 

mas não acontece igual com a analogia ou metáfora escola/redes sociais.   

Parece ser que a experiência de usar o Facebook como espaço para um curso, 

ainda é uma experiência instável, mas isto não quer dizer que tenha sido improdutiva ou 

ineficiente. 

Como comenta a autora, não basta com usar o Facebook nas aulas. ―Nossas 

questões parecem residir mais no convencimento das pessoas e no redesenho de suas 
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práticas do que, propriamente, no conhecimento de uma ou outra ‗tecnologia‘‖ 

(RIBEIRO, 2014, p. 747).
2
  

Em um trabalho realizado em Facebook no projeto Literatura na web como 

apoio à disciplina Literatura Brasileira, Braga e Murta (2012) relatam as atividades 

realizadas: discussões no fórum sobre as obras literárias, divulgação dos trabalhos 

escolares, pesquisas de opinião por meio de enquetes, compartilhamento de 

informações, textos, vídeos, fotos, etc. A avaliação também incluiu as atividades feitas 

na rede social com uma série de indicadores, tais como, a participação e envolvimento 

na interação, o conhecimento mostrado sobre a estrutura das obras estudadas, o 

entendimento das marcas individuais do autor da obra, seu estilo individual e estilo da 

época e, por último, o relacionamento da temática abordada na obra com problemas da 

realidade social. 

 

2.2 Redes sociais virtuais no ensino de línguas 

Trabalhos como os de Al-Smadi (2013), Silva e Carvalho (2013) e Silva e Rocha 

(2014), também brindam evidências sobre o uso do Facebook, neste caso, para a prática 

e aprendizagem de línguas estrangeiras.  

Al-Smadi (2013) avaliou o efeito do uso de Facebook na aprendizagem de inglês 

por alunos jordanos, para o qual utilizou um teste com trinta perguntas de múltipla 

escolha que foi realizada no início, durante o curso e no final do mesmo. O grupo 

experimental realizou as atividades de aprendizagem de vocabulário em um grupo 

fechado nessa rede social virtual, enquanto o grupo de controle realizou as atividades 

seguindo o livro didático. Houve diferenças significativas no desempenho dos dois 

grupos, com melhores resultados no grupo que utilizou o Facebook, provavelmente pela 

maior interação entre seus participantes. 

Silva e Carvalho (2013) analisaram as interações que aconteceram em dois 

grupos no Facebook que reúnem alunos, professores e pesquisadores da língua 

espanhola e chegaram à conclusão que as diversas interações analisadas favoreciam a 

                                                           
2
 Recomendamos ver a tabela construída por Ribeiro (2014, p. 745) com as funcionalidades positivas ou 

negativas de Facebook, segundo a opinião dos participantes no curso analisado. 
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aprendizagem da língua e cultura hispânica, propiciado, pelo menos em parte, pelo 

potencial multissemiótico dos conteúdos publicados pelos participantes desses grupos. 

Por sua parte, Silva e Rocha (2014) usaram com bons resultados um grupo no 

Facebook como apoio para as aulas de inglês oferecidas em uma escola de línguas no 

Brasil. No final do texto os autores mostram as necessidades e cuidados que se devem 

ter para que seja facilitado o surgimento de uma Comunidade Virtual de Aprendizagem 

(CVA) nessa rede social.  

Disponibilidade, utilidade e facilidade de uso são premissas importantes na 

adoção de tecnologias e as redes sociais virtuais continuam evoluindo, de forma que já 

conhecemos professores no Brasil que ensaiam o uso das possibilidades oferecidas pelo 

WhatsApp, um aplicativo para telefones celulares que é basicamente uma mistura de 

rede social e serviço de mensagens instantâneos, com um número de usuários que está 

em aumento. 

Por exemplo, Alsaleem (2013) e Gimeno et al. (2013) tiveram resultados 

positivos na aprendizagem de línguas estrangeiras com o uso do WhatsApp. 

 

3 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa interpretativista que utiliza dados qualitativos e 

quantitativos a partir das respostas obtidas com um questionário enviado por e-mail para 

professores de línguas do estado de Alagoas. Podemos ver os detalhes do questionário 

no Anexo 1. 

O objetivo principal das perguntas contidas nesse questionário é reunir dados 

sobre a percepção/opinião desses professores sobre o emprego das novas tecnologias 

digitais e, principalmente, das redes sociais virtuais no ensino de línguas e saber como e 

com qual finalidade elas estão sendo utilizadas.  

O questionário contém alguns itens iniciais para saber a língua que ensina o 

respondente, o sistema de ensino em que trabalha (público ou privado), seguido de 

várias perguntas específicas sobre o uso e opiniões referentes às redes sociais virtuais na 

vida pessoal e profissional. O questionário possui questões de múltipla escolha (com 
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respostas SIM/NÃO, e/ou marcando, com X uma opção), assim como algumas questões 

abertas, totalizando quatorze questões. 

Entre os meses de outubro e novembro de 2014 enviamos por e-mail um convite 

com o questionário em anexo para oitenta e dois professores que atuam nas redes 

pública e privada de ensino de Alagoas e que trabalham com Ensino Fundamental 

(doravante EF), Ensino Médio (doravante EM), cursos livres de línguas e academias 

privadas de línguas, solicitando que o respondessem e o enviassem de volta para o 

endereço de e-mail da autora da pesquisa. 

Dedicaremos a parte à continuação deste trabalho às análises realizadas com 

base nas respostas enviadas pelos professores de línguas (português, espanhol, inglês); 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Entre os dias dez de outubro e trinta de novembro recebemos um total de 53 

respostas (64,3% do total de questionários enviados), sendo 27 de professores de 

espanhol, 8 de professores de inglês, 13 de professores de português, 4 de professores 

que ensinam português e espanhol, e 1 de um professor que ensina francês que 

descartamos, pois este trabalho não tinha previsto enfocar também no ensino dessa 

língua. 

As respostas obtidas foram identificadas de acordo à língua que o professor 

ensina e numeradas de forma consecutiva; é dizer, adjudicamos um número para cada 

professor: professores de inglês (I de 1 a 8), professores de português (P de 1 a 13), 

professores de espanhol (E de 1 a 27), professores de português/espanhol (PE de 1 a 4). 

Dos professores que responderam, 29 trabalham exclusivamente na rede pública, 

8 trabalham apenas na rede privada e 15 trabalham nos dois ambientes. Com referência 

ao nível de ensino, 34 trabalham com EM e também no EF, sendo deles 17 professores 

de espanhol, 12 de português e 5 de inglês. Exclusivamente, no EM trabalham 7 

professores de espanhol, enquanto que os que  trabalham no  EM junto com cursos 

livres de línguas são  6 professores (3 de inglês e 3 de Espanhol/Português). Apenas em 

academias privadas de línguas trabalha 1 professor de português; 1 professor de 

português/espanhol trabalha apenas com EF e 3 professores de espanhol trabalham 

apenas com cursos livres de línguas. 
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 Todos os 52 professores que responderam esta pesquisa participam do 

Facebook e também participam de mais de uma rede social, tendo Facebook como a 

principal. Deles, 47 dizem participar do WhatsApp. Mencionaram que participam do 

Orkut 3 deles. Marcaram a opção ―Outras‖ 9 professores, mas não mencionaram quais 

são as redes sociais virtuais em que participam. 

Na questão 5, sobre o tempo em que participam das redes sociais, a maioria 

respondeu que participavam no Facebook há mais ou menos 3 anos, com exceção de 2 

respondentes que responderam que já participavam do Facebook há mais de 4 anos, e 3 

disseram que participam apenas há 1 ano. No caso do WhatsApp, todos 47 responderam 

que participavam há mais ou menos 1 ano. 

Quanto à frequência de participação nessas redes sociais, nos deparamos com 

algo muito interessante. No Facebook apenas 8 professores disseram que se conectam 

todos os dias, 16 se conectam alguns dias por semana, 24 se conectam uma vez a cada 

quinze dias, e 4 se conectam apenas uma vez por mês.  

Todos os que participam do WhatsApp disseram que se conectam todos os dias. 

Os 3 que disseram que participavam do Orkut não informaram a frequência de 

utilização, mas vale ressaltar que a rede social Orkut foi desativada em setembro de 

2014. 

Todos os participantes da pesquisa responderam positivamente nas perguntas 7 e 

8 (―Você participa em algum grupo específico para professores de línguas?‖ e ―Você 

tem algum tipo de contato com seus alunos através das redes sociais?‖ 

respectivamente). Também disseram que utilizam o mesmo perfil com amigos, família, 

colegas de trabalho e alunos (questão 10); mas, apenas 32, disseram achar importante o 

uso do Facebook ou de outras redes sociais nas aulas de línguas ( questão 9).  

Isto quer dizer que, mesmo tendo contato com os alunos através das redes 

sociais, quase 40% desses professores não veem as redes sociais como importantes ao 

ensino de línguas. 

Em vez de explorar as inúmeras possibilidades de uso das redes sociais (neste 

caso o Facebook) para o ensino de línguas, nenhum dos professores participantes a 

usam com esse propósito, informando que limitam-se aos seguintes usos: a) informar; b) 

dar avisos; e c) conversas informais. 
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No questionário, limitamo-nos a perguntar na questão 13 ―Explique quais as 

principais vantagens que você encontra ao utilizar as redes sociais no ensino de língua‖, 

e não fizemos propositalmente nenhuma menção sobre as possíveis desvantagens, mas, 

mesmo assim, os professores participantes explicitaram as desvantagens que poderiam 

encontrar se utilizassem as redes sociais virtuais com esse propósito.  

As desvantagens que mencionaram foram: 1)distração com temas paralelos a 

aula, ocasionando dispersão dos alunos; 2) Facebook não foi pensado e concebido para 

atividades de ensino/aprendizagem; 3) falta de treinamento para os educadores; 4) falta 

de comprometimento de parte dos alunos; 5) políticas educacionais que se opõem à 

inserção das novas tecnologias no ensino de línguas; 6) salas de aulas superlotadas, 

entre outros comentários. 

Segundo Freitas (2008) o novo leitor não é um mero receptor, mas interfere, 

manipula, modifica, reinventa os textos.  Assim, o professor não pode ser apenas um 

transmissor, mas deve se tornar um provocador de interrogações, um coordenador de 

equipes de trabalho. 

 Parece ser que os alunos estão muito mais familiarizados com as tecnologias 

digitais do que muitos professores. Então, porque não utilizar esse ponto a favor da 

educação, fazendo com que o aluno seja, realmente, independente e autônomo em sua 

aprendizagem participando ativamente dessa construção do conhecimento? Martínez e 

Acosta (2011) comentam que se por um lado se estimula a criatividade do aluno, 

servindo o professor como guia, por outro lado, a comunicação com eles também é 

incentivada. 

Quando falamos que o aluno deve ser autônomo e independente não estamos 

excluindo o professor do processo de ensino e aprendizagem, mas dando-lhe um novo 

lugar, com novas práticas. Como menciona Martínez e Acosta (2011), neste sentido, a 

criatividade não só dos alunos é incentivada, mas também promove a criatividade em 

novos métodos pedagógicos de ensino em questão, como ter que planejar novos 

exercícios, transferidos para a esfera digital. 

Segundo Cabral e Correia (2012): 

Discutir como a tecnologia digital é complementar à prática 

pedagógica e como os resultados de sua utilização podem possibilitar 

melhorias na qualidade do processo de ensino e aprendizagem é a base 
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da proposta de pesquisa na qual se trabalha com hipóteses de que a 

linguagem digital pode não estar ainda presente na sala de aula e na 

realidade das escolas. Nesse sentido, é por meio da linguagem que a 

inserção das tecnologias se dá, e essa linguagem faz parte das práticas 

sociais presentes no cotidiano das instituições e de cada pessoa na 

sociedade. 

 

 

É o que vemos quando analisamos as principais vantagens mencionadas que 

encontrariam os professores ao utilizar as redes sociais no ensino de línguas: 1) estar 

sempre em contato com os alunos; 2) saber do que os alunos gostam (o que facilitaria a 

forma de trabalhar com eles); 3) possibilidade de acesso a inúmeros materiais; 4) acesso 

direto a internet; 5) maior interação aluno/aluno; 6) maior interação aluno/professor e 

vice-versa; 7) facilidade que os alunos têm em usar o Facebook, o que não acontece 

quando o professor tenta usar uma plataforma criada para fins educacionais; 8) 

possibilidade em criar grupos. 

Na questão 14, última questão do questionário, pedimos que o respondente 

deixasse manifestado qualquer comentário adicional sobre o tema tratado na pesquisa. 

Apenas 32 professores deixaram algum comentário.  

Coincidentemente, esses comentários foram feito pelos participantes que 

disseram que acham importante o uso do Facebook no ensino e aprendizagem de 

línguas (18 professores de espanhol, 7 professores de português, 4 professores de inglês 

e 3 professores de português/espanhol). Como dissemos, anteriormente, chamaremos 

por número cada participante que respondeu ao questionário. A seguir, analisaremos 

alguns desses comentários. 

O participante Inglês 1 (I1), traz a tona uma discussão já bastante antiga sobre o 

porque de ainda não trabalhar com redes sociais empregadas no ensino de línguas. Ele 

diz ―talvez as redes sociais funcionassem bem mais fácil no ensino de línguas se não 

tivéssemos salas de aulas tão lotadas como é a realidade na rede pública de ensino‖. 

Vemos, aqui, o que talvez seja um dos maiores problemas de se trabalhar 

qualquer que seja o tema ou de que forma seja na rede pública de ensino: salas de aulas 

superlotadas. Infelizmente, essa é a realidade de nossas escolas públicas. Mas, não cabe 

neste trabalho analisar esse tema. 



14 
 

O participante E4 enfatizou as vantagens de se usar as redes sociais no ensino de 

línguas dizendo que ―o uso das redes sociais deveria ser mais bem trabalhado. Pois é a 

febre do momento, principalmente entre os jovens, e tem muito potencial por conta de 

suas inúmeras ferramentas que podem ser usadas nas aulas‖. Quando diz ―... é a febre 

do momento...‖ está referindo-se ao grande número de usuários que essas redes 

comportam. E, intuitivamente, referindo-se a seus alunos. 

O participante E9 aparentemente se contradiz ao dizer que acha importante o uso 

do Facebook no ensino de línguas (resposta a questão 9)  e no comentário (questão 14) 

diz ―acho que as redes sociais funcionam melhor quando são usadas para o propósito 

pelo qual foram criadas: interação informal, e não para o ensino‖. 

Os participantes I3, I6, I7, E23, E24, P4, P5, P7 e E/P1, concordam em que o 

uso das redes sociais no ensino e aprendizagem de línguas seria muito enriquecedor, 

pois há um leque de possibilidades de atividades a serem trabalhadas com os alunos por 

conta de estar diretamente conectados à Internet, do grande número de ferramentas 

existentes nessas redes sociais e também porque os alunos estão muito familiarizados 

com esses ambientes digitais. Também os professores enumeram alguns usos que 

fariam com essas ferramentas como, por exemplo: usar vídeos, imagens, etc. 

O participante E15 dá como exemplo o grupo específico de professores do qual 

participa para demonstrar que também funcionaria com os alunos. E15 começa dizendo 

que ―eu participo da Associação de Professores de Espanhol do Estado de Alagoas-

APEEAL e dá muito certo. Seguidamente, fala sobre as vantagens do Facebook se 

usado para o ensino de línguas. Este professor também diz ―O Facebook tem essa 

vantagem maravilhosa de formar grupos. E podemos, ainda, controlar esses grupos com 

a opção de torná-los privados‖. 

Analisando e cruzando as respostas dos participantes, percebemos que ainda há 

um grande impasse em usar ou não usar as redes sociais para o ensino. O fato de 

nenhum dos participantes usarem as redes sociais no ensino, mesmo estando em contato 

com seus alunos através dessas redes sociais, mostra uma imparcialidade que não 

deveria existir, dado que as novas tecnologias e as redes sociais virtuais, um dos 

maiores disseminadores do desenvolvimento do ser crítico dentro de cada pessoa, da 

comunicação, da interação e compartilhamento de conhecimento que elas nos oferecem. 
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Estimamos que os aspectos que consideramos negativos, a partir da análise dos 

dados, podem estar ligados à formação à qual os participantes foram submetidos. É 

sabido que há carência de formação continuada de docentes, estando ainda a educação 

brasileira longe de uma situação desejável. Por isso, é essencial que haja políticas 

públicas que viabilizem essa formação tecnológica e pedagógica que forneça a base 

necessária para tornar as aulas de língua melhores. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados aqui apresentados mostra que existe certo receio por parte 

dos professores em relação ao uso das redes sociais virtuais para o ensino e 

aprendizagem de línguas, pois quase 40% dos professores, mesmo tendo contato com os 

alunos através delas, não veem as redes sociais como importantes aliados no ensino de 

línguas. 

Como comenta Ribeiro (2014) parece ser que a experiência de usar o Facebook 

como espaço para um curso, ainda é uma experiência instável. Não basta com usar o 

Facebook nas aulas ―nossas questões parecem residir mais no convencimento das 

pessoas e no redesenho de suas práticas do que, propriamente, no conhecimento de uma 

ou outra ‗tecnologia‘‖ (RIBEIRO, 2014, p. 747). 

Algumas das funcionalidades positivas do Facebook mostradas na tabela 

apresentada por Ribeiro (2014, p.745) são: ambiente popular e familiar; interação aluno-

aluno e aluno-professor bastante eficiente; possibilidade de diálogo com pessoas de 

todas as partes do mundo; flexibilização do tempo e compartilhamento de trabalhos, 

notícias e eventos.  Parte delas também foram apontadas pelos professores participantes 

na nossa pesquisa. 

Entre as funcionalidades negativas principais do Facebook reunidas por essa 

autora estão: ser entendida essa rede social virtual como um ambiente de 

entretenimento; uma ferramenta de lazer e não de trabalho, além da facilidade de 

dispersão da plataforma e o apego à cultura do papel. 
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Parecem ser essas algumas das causas para os professores entenderem a 

utilidade do uso do Facebook como uma via para manter um contato mais informal e 

permanente com seus alunos e para avisos e informações diversas, mas sem chegar a um 

uso mais diretamente relacionado com uma aprendizagem formal com atividades 

direcionadas especificamente para essa finalidade. 

 

Tudo parece indicar que para um contato mais permanente e ubíquo entre 

professores e alunos, fora das paredes das aulas, o uso do aplicativo WhatsApp está se 

estendendo rapidamente pela facilidade de uso, utilidade e portabilidade como 

aplicativo no telefone celular, suplantando, pelo menos em parte, a necessidade de 

relações virtuais entre os membros das diversas comunidades  com fins educacionais. 

 

A formação do professor é importante, mas o uso ou não com sucesso de uma 

determinada tecnologia ou processo não depende apenas de formação  que eles possam 

receber, depende também de que sejam criadas e mantidas as condições necessárias para 

sua utilização com fins pedagógicos e que professores e alunos possam ter e estabelecer 

normas para seu uso criterioso com essa finalidade.  

 

De qualquer forma, permanece o desafio de encontrar novas formas de uso que 

facilitem a aprendizagem dos alunos mediados pelas potencialidades ou affordances que 

oferecem as diversas tecnologias que sustentam o funcionamento das redes sociais 

virtuais e o uso com fins educacionais de Facebook e outras redes sociais virtuais 

continua sendo um tema em discussão.   
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Anexos 

Anexo 1 

Questionário  

1.  Qual língua estrangeira você ensina? Em qual nível de ensino atua, exemplo: ensino 

fundamental, Ensino Médio ou cursinhos, academias privadas de línguas, cursos livres 

de línguas? 

 R:  

 

 2. Onde você ensina? 

R:  

 

3. Você participa de alguma rede social? 

(   ) Sim        

(   ) Não 

 

4. Mencione de qual dessas redes sociais você participa: 

(  ) Facebook 

(   ) Orkut 

(    ) WhatsApp 

(   ) EDMODO 

(   ) Twitter 

(   ) Sonico 

(   ) Tumblr 

(   ) Ask 

(   ) Outras 

 

5. A quanto tempo você participa dessas redes sociais? 

 

6. Com que frequência você entra/se conecta/participa dessa (s) rede (s) social (s)? 

(   ) Todos os dias 

(   ) Alguns dias, por semana 

(   ) Uma vez a cada quinze dias 

(    ) Uma vez por mês 

 

7. Você participa em algum grupo específico para professores de línguas? 

(  ) Sim    

(   ) Não 
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8. Você tem algum tipo de contato com seus alunos através das redes sociais? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9. Você considera que pode ser importante o uso do facebook ou de outras redes sociais 

nas aulas de línguas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

10. Você utiliza o mesmo perfil para ter contato com amigos, família e também seus 

alunos, ou tem um perfil específico de professor? 

(  ) Utilizo o mesmo perfil 

(   ) Tenho um perfil específico de professor 

 

11. Em caso de usar redes sociais para o ensino de línguas descreva se organiza seus 

alunos em: 

(  ) Grupos fechados ( por turma) 

(   ) Grupos abertos ( de forma geral) 

(  ) Não utilizo redes sociais no ensino de línguas 

Descreva, se necessário, como você organiza seus alunos. 
 

12. Se você usa, descreva, por favor, quais são as atividades realizadas com seus alunos 

através das redes sociais. Se possível descreva com qual frequência realiza cada uma 

dessas atividades. 

Resposta:  

 

13. Explique quais as principais vantagens que você encontra ao utilizar as redes sociais 

no ensino de língua estrangeira. 

Resposta  

 

14.  Se desejar, deixe algum comentário adicional sobre esse tema. 
 


