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Resumo: 

 

Esta unidade didática foi construída com o 
objetivo de estimular os professores na busca 
de novas práticas pedagógicas por meio dos 
recursos tecnológicos disponibilizados nas 
redes sociais, em destaque o Facebook, bem 
como desenvolver estratégias para o uso de 
recursos tecnológicos no processo ensino-
aprendizagem da língua materna. As 
tecnologias disponíveis tanto na escola 
quanto fora do espaço escolar são 
imprescindíveis para estimular e motivar os 
alunos à leitura e escrita na disciplina de 
Língua Portuguesa, pois são elementos 
facilitadores do processo de ensinar e 
aprender, e assim tornando as aulas mais 
atrativas e próximas da realidade do 
educando. Esta proposta visa a partir da troca 
de experiências e da pesquisa, explorar as 
potencialidades da rede social Facebook, 
valorizando-o como fonte de pesquisa para 
incrementar a dinâmica das aulas. O projeto 
será aplicado no Colégio Estadual do Campo 
Adélia Rossi Arnaldi EFM, distrito de Sumaré, 
município de Paranavaí-PR, O trabalho 
acontecerá no primeiro semestre de 2015 
com um grupo de professores de Língua 
Portuguesa que estiverem interessados em 
aprimorar sua prática e interagir com os 
colegas por meio da plataforma e, troca de 
experiências. No decorrer do estudo 



acontecerão oito encontros de quatro horas, 
sendo sete presenciais e um encontro virtual. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A produção didático-pedagógica constitui-se como estratégia de ação e está 

prevista no Plano Integrado de Formação Continuada de Professores do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, sob a coordenação da Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná – SEED. 

Esta Unidade Didática tem como objetivo principal a inserção da rede social 

Facebook como recurso pedagógico que auxiliará os professores da rede estadual 

de ensino, mostrando-lhes a importância de buscar novas estratégias para o ensino 

da língua materna, com reflexos positivos na relação ensino-aprendizagem.  

Pretende-se demonstrar, também, que o ensino dos conteúdos da disciplina 

de língua portuguesa tornam-se mais significativos e atraentes, quando o professor 

tem ao seu favor os recursos tecnológicos aliados a sua prática pedagógica. Este 

trabalho propõe, ainda, que a aprendizagem pode e deve ser efetivada utilizando 

novos recursos disponibilizados na internet, e ajustados com a metodologia 

adequada possibilitará aos educandos uma melhor compreensão dos conteúdos 

trabalhados, adquirindo assim, um amplo domínio dos saberes necessários em 

relação ao uso da norma padrão e, desta forma, o aluno, será inserido naturalmente 

na sociedade. 

Neste sentido, Kenski (2010) sinaliza que: 

A escola da aprendizagem é muito diferente da escola do ensino. A 
escola da aprendizagem precisa de novos espaços, de outros tipos 
de temporalidades, de outra organização dos grupos de alunos e 
professores, de outras propostas pedagógicas, essencialmente 
novas e que adaptem a diferentes formas e estilos de aprender de 
todos os participantes: professores e alunos (KENSKI 2010, p.109). 



Por essa razão, vale salientar que a rede social facebook é um importante 

recurso de apoio pedagógico, que o professor poderá dele se apropriar com a 

finalidade de auxiliar, aprimorar, e atualizar a sua prática pedagógica com o objetivo 

de dinamizar as aulas e incrementar os processos formativos de educação em 

língua materna, ou seja, contribuindo de forma efetiva com o processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa na escola. A partir dessa reflexão, Moran 

(2013) reforça a necessidade de, 

Uma escola que fomente redes de aprendizagem, entre professores 
e entre alunos, onde todos possam aprender com os que estão perto 
e com os que estão longe – e onde os mais experientes possam 
ajudar aqueles que têm mais dificuldades (MORAN 2013, p. 26-27). 

Tais afirmações vêm ao encontro do que se pretende com esse projeto, ou 

seja, mostrar aos professores da rede estadual de ensino, em especial os 

professores do Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi Arnaldi – EFM, do Distrito 

de Sumaré, Município de Paranavaí, jurisdicionado ao NRE Paranavaí, que a 

interatividade é fundamental na educação, pois as aulas tornam-se mais dinâmicas, 

lúdicas e atrativas e, ao mesmo tempo, auxilia o trabalho do dia a dia.  

O presente material compõe-se de alguns textos selecionados a respeito do 

assunto, vídeos, imagens, infográficos abrangendo os conteúdos relacionados à 

formação através do curso de 32 horas com os professores da rede estadual de 

ensino. Assim, esta sequência de atividades pretende contribuir de forma 

significativa com a prática docente, por meio da indicação do recurso tecnológico em 

questão, sugerindo sua utilização quando o professor trabalhar os diversos 

conteúdos específicos da disciplina de Língua Portuguesa. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Considerando a realidade atual como cenário, observa-se que ocorrem 

inúmeras transformações em relação à sociedade e, consequentemente, na 

educação, como sinalizam estudos de alguns autores, neste caso, destaca-se 

Kenski (2010, p.23) quando enfatiza que a sociedade vivencia uma nova revolução, 

e que esta interfere fortemente na comunicação entre as pessoas, e “que estamos 

vivendo em plena sociedade tecnológica”. Corroborando com esses indicativos, 

Moran (2013, p.8), argumenta de forma incisiva que “a tecnologia nos atingiu como 



uma avalanche e envolve a todos”. Tais afirmações vêm ao encontro do que se 

pretende expor nessa produção, uma vez que a população está vivenciando grandes 

mudanças, especialmente nos campos tecnológicos e sociais, numa metamorfose 

constante.    

Partindo dessa premissa, o professor que não se inserir nesse processo, 

acompanhar as mudanças já indicadas, e permanecendo com as práticas 

pedagógicas tradicionais, não conseguirá obter resultados significativos com seus 

alunos, tornando-se ineficiente o processo formativo, pois está claro que, 

atualmente, o conhecimento é um fator determinante, que passa a ditar o 

direcionamento das mudanças, tanto no campo cultural, quanto no material. Em 

função disso, é inconcebível ignorar a grande influência que a cibercultura 

proporcionou na vida e no cotidiano de todos, mesmo tendo surgido recentemente. 

Dentro dessa nova realidade, compreende-se perfeitamente, que a escola não 

pode ficar alheia a essas mudanças, no entanto, sabe-se que há uma série de 

empecilhos pedagógicos que dificultam as articulações dessas ações. Apesar 

desses desafios, é possível rever as práticas pedagógicas, no sentido de adequá-

las, incorporá-las e, na medida do possível, acompanhar as frequentes mudanças 

tecnológicas, e colocá-las em prática. 

 Importante destacar que, o professor precisa conhecer tais recursos e, utilizá-

los adequadamente, para que os mesmos não sirvam apenas como uma ferramenta 

para reprodução do conteúdo específico, e sim, como mediador do ensino-

aprendizagem, especialmente, direcionando-o para a leitura e a escrita, que 

permitirá ir além do recurso tecnológico, pois é evidente que a elaboração da aula a 

partir da utilização de diferentes recursos pedagógicos possibilita uma prática com 

pleno significado, e dessa maneira possibilitará uma aprendizagem colaborativa, 

ensinar e aprender com objetivos claros, metodologia ajustada, avaliações bem 

definidas e baseadas na proposta estabelecida entre professor e aluno. Neste 

contexto, Behrens (2013, p. 79) comenta: “A tecnologia precisa ser contemplada na 

prática pedagógica do professor, a fim de instrumentalizá-lo a agir e interagir no 

mundo com critério, com ética e com visão transformadora”. 

Diante desse contexto, compreende-se que dentre as inúmeras possibilidades 

no que se refere às novas tecnologias, destaca-se a rede social Facebook, que 

oferece a opção aos seus usuários de criar aplicativos que, certamente, irão auxiliar 

o trabalho docente funcionando como mais um recurso didático, neste caso o 



professor poderá ressignificar a forma de aprender, sendo mais interativo e/ou 

participativo colaborando significativamente na mediação pedagógica.  

Por isso, esse recurso tecnológico está sendo muito bem utilizado 

pedagogicamente, transformando-o em ambiente virtual de aprendizagem – AVA de 

maneira significativa, facilitando a mediação pedagógica e, consequentemente, a 

interação. Corroborando com essa nova dinâmica Behrens (2013) alerta: 

Em face da nova realidade, o professor deverá [...] se tornar um 
investigador, um pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo. O 
docente inovador precisa ser criativo, articulador e, principalmente 
parceiro de seus alunos no processo de aprendizagem. Nessa nova 
visão, o professor deve mudar o foco do ensinar para reproduzir 
conhecimento e passar a preocupar-se com o aprender e, em 
especial, o “aprender a aprender”, abrindo caminhos coletivos de 
busca e investigação para a produção do seu conhecimento e do seu 
aluno (BAHRENS, 2013, p. 77).  

Portanto, depende do professor aceitar esse grande e novo desafio, 

compreender, assimilar e incorporar toda essa dinâmica e aproveitar essa tecnologia 

da Web 2.0 ao seu favor, criando novos caminhos para uma aprendizagem 

colaborativa, dando ênfase para a leitura e a escrita. Diante do exposto, o professor 

precisa se apropriar dessas informações, problematizá-las para que possa ensinar e 

aprender de forma interativa, contextualizada e com empatia, indo ao encontro com 

os interesses dos alunos, e que eles possam explorar a linguagem em diferentes 

situações de uso. 

 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades planejadas nesta Unidade Didática, e que serão aplicadas 

durante a Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi 

Arnaldi - EFM, situado no Distrito de Sumaré, município de Paranavaí e 

jurisdicionado ao Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, tendo como sujeito 

professores da rede estadual de ensino, com realização no primeiro semestre de 

2015. 

No encaminhamento metodológico será utilizada a rede social Facebook, que 

auxiliará as estratégias de ensino e aprendizagem de leitura e produção textual. 

Para efeitos didáticos, as ações serão desenvolvidas da seguinte forma:  

 Estudo com os professores da Rede Estadual de Ensino, discorrendo sobre 



a importância da utilização dos diferentes gêneros digitais que estão 

disponíveis na Internet; 

 Expor aos docentes as vantagens e possibilidades do uso da rede 

social Facebook, no espaço escolar; 

 Apresentar as principais formas de utilização da rede social Facebook, 

com o intuito de encaminhar atividades aos educandos; 

 Mostrar como formar grupos de estudos utilizando o Facebook; 

 Como conclusão, será elaborado um artigo científico, quando serão 

apresentados os resultados da implementação e sua contribuição para 

as práticas pedagógicas dos professores de língua materna. 

 É importante destacar que, estão previstos encontros presenciais no próprio 

colégio e virtuais na rede social Facebook, com os professores participantes da 

formação continuada, com o objetivo de aprofundamento de estudo, pesquisa, troca 

de experiências, sugestões, e demais atividades de acordo com o planejamento. Os 

professores terão contato com o gênero midiático nos moldes de unidade didática e 

por meio de um curso de 32 horas. A formação continuada terá o apoio da 

UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná - Campus de Paranavaí, para a 

certificação aos professores participantes, conforme tabela de planejamento que 

segue:  

Encontros 
Temas 

Específicos 
Modalidade Metodologia Conteúdo 

Carga 
Horaria 

1º ao 4º 
 

Abordagens 
sobre a 
evolução das 
tecnologias na 
Educação 

Presencial Pesquisa e Estudo  
As TICs como recurso 
pedagógico. 

 
8 h 

 

Ambiente 
virtual/ 
distância 

Detalhamento e/ou 
Aprofundamento 

Hipertextualidade e 
suas possibilidades 
comunicativas. 

 
4 h 

 

5º 
 
 

 
 
Gêneros 
Digitais 
 

 
Presencial Pesquisa/Estudo 

 

Gêneros digitais: 
O uso pedagógico dos 
gêneros digitais e 
suas implicações. 

 
4 h 

 

 
A distância 

Detalhamento 
e/ou 
Aprofundamento  

  

6º ao 8º 

Abordagem 
Específica 
referente a 
rede social 
Facebook 

 
 
Presencial 

Apresentação 
detalhada do recurso 
aos professores 

A utilização do 
recurso pedagógico 
“rede social 
Facebook” no ensino 
da língua materna. 

8h 

Ambiente 
virtual/ 
distância 

Detalhamento e 
exploração sobre o 
assunto  

 
8h 

 
Fonte: Professor PDE 



Por fim, este trabalho será desenvolvido por meio dos conteúdos 

apresentados, de uma maneira dinâmica e contextualizado, com várias atividades 

práticas que estimulem e permitem aos participantes tomarem decisões, participem 

do processo de forma ativa e positiva, verem ou reverem os conceitos sobre os 

assuntos destacados no planejamento, que possam interagir com os colegas 

durante toda a formação. Pretende-se também, demonstrar aos professores que as 

tecnologias podem contribuir positivamente no processo educativo, e que é um 

recurso importante para ser incorporado na prática pedagógica do ensino da língua 

materna. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

Esta unidade didática tem como objetivo principal proporcionar aos 

professores participantes da formação continuada, uma reflexão a respeito das 

tecnologias e sua utilização efetiva na prática pedagógica no ensino da língua 

materna, por meio dos questionamentos, das dinâmicas de socialização e dos 

conteúdos que serão abordados durante o período da formação, conforme o 

planejamento apresentado na metodologia. 

 



PRIMEIRO ENCONTRO 

 
“Desde o início dos tempos, o domínio de terminados tipos de tecnologias, 

assim como o domínio de certas informações, distinguem os seres humanos” (Vani 

Moreira Kenski, 2010, p. 15).   

 

Neste encontro, os professores participantes da formação irão (re) lembrar 
como ocorreu a sua trajetória no processo educativo e, viajar neste universo 
tecnológico, compreendendo que cada período compõe os diferentes tipos de 
tecnologias, e que as mesmas possuem uma função extremamente importante na 
prática pedagógica. 

 

Hora de discutir 

 

Questões para reflexão: 
  
1- O que o (a) motivou para a escolha do curso? 
2- Em relação ao curso, qual é a sua expectativa? 
3- Ao observar a sua volta, e no espaço escolar, é 

perceptível a utilização dos recursos midiáticos na 
prática pedagógica no cotidiano dos professores? 

4- Considerando o aparato tecnológico à disposição 
dos professores, você percebeu avanços na 
prática pedagógica de sua escola?  

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

A tecnologia educacional, enquanto conceito surgiu 

nos anos 40, nos Estados Unidos, como disciplina 

acadêmica, presente em currículo, em caráter 

investigativo. Em 1946, recebe o tratamento de 

estudos de educação audiovisual da universidade 

de Indiana. Na década de 50, após difusão da 

televisão, o audiovisual ganha forças e a televisão é 

recebida com euforia por alguns educadores 

(MACHADO, 2007)  

 

Imagem: twiter.com 



Agora, é com você! 
 
Observe as tabelas abaixo, analise o que está proposto e, em seguida, responda às 

questões de acordo com a sua vivência enquanto aluno (a) e agora como 

profissional: 

 

QUANDO VOCÊ ERA ESTUDANTE (como era?) 
ESCOLA PROFESSORES 

  

    Fonte:  Professor PDE 
 
 

E ATUAMENTE (como é?) 
ESCOLA PROFESSORES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: Professor PDE 
 

 

E NOS PRÓXIMOS 10 OU 15 ANOS (como será?) 
ESCOLA PROFESSORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Professor PDE 



Explorando o assunto... 
 

 
1. Com o preenchimento dos dados das tabelas pode-se observar que ocorreram 

mudanças significativas? Destaque as principais. 

2. Considerando os dados solicitados nas tabelas, foi possível visualizar algumas 

mudanças da prática pedagógicas, referentes a tecnologias? 

3. Em sua opinião, é necessário adaptar as atuais demandas da escola, 

especialmente a evolução tecnológica, que invade o cotidiano de professores e 

alunos? 

 

Neste encontro, será discutida a importância da postura do professor diante das 
novas tecnologias no ambiente da educação. 

 
 

Atividade extra (tarefa) 
 

Após a reflexão, será elaborada uma síntese a 

respeito dos temas abordados sobre o assunto, para que 

posteriormente seja postado no Facebook. (Grupo dos 

professores do Colégio Adélia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: webquest1.no.comunidades.net 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwebquest1.no.comunidades.net%2Findex.php%3Fpagina%3D1816216285&ei=1QR6VOrUJoylgwSPrIA4&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNHijsS9ne7QZSr56zY1I0L3-wHqXQ&ust=1417369113631338


 

SEGUNDO ENCONTRO 

 

“O processo educativo nos impulsiona para frente, mas também precisamos 

estar atentos para olhar para o passado” (José Manuel Moran, 2013, p 15). 

 

Neste encontro, os professores participantes da formação poderão perceber a 
importância das tecnologias no espaço escolar, e de que forma elas têm 
transformado a prática pedagógica. 

 
Hora de discutir 

 

Questões para reflexão: 

 
1- Para você, o que são tecnologias? 
2- Observe à sua volta e perceba como a tecnologia 

afeta seu cotidiano. Atualmente, é possível viver sem 
a mediação tecnológica? Por quê? 

3- Na sua opinião, as tecnologias têm influenciado a 
prática pedagógica? É possível acompanhar essas 
mudanças? De que forma? 

4- O processo de avanço tecnológico em relação à 
educação está sendo positivo ou negativo? Opine. 

 

 

Revendo o contexto histórico 

Para conhecer um pouco mais sobre o uso da tecnologia na educação veja o 

slide “evolução da tecnologia educacional” elaborado pelas professoras Ana Elise 

Pegoraro Soares Junqueira e Azenaide Abeu Soares Vieira. Disponível em: 

<http://pt.slideshare.net/azenaide/evoluo-da-tecnologia-educacional-ecsi-

licneciantura-em-computao?next_slideshow=1>. Acesso em set. 2014.  

 

 

 

 

http://pt.slideshare.net/azenaide/evoluo-da-tecnologia-educacional-ecsi-licneciantura-em-computao?next_slideshow=1
http://pt.slideshare.net/azenaide/evoluo-da-tecnologia-educacional-ecsi-licneciantura-em-computao?next_slideshow=1


 
 

 

  

 
 
 

 

 

Complementando o assunto... 

 

Sabe-se que esse assunto é amplo, e as discussões podem ser direcionadas 

por diferentes abordagens. Portanto, para dar sequência às discussões sobre o 

contexto histórico das tecnologias aplicadas na educação, este assunto será 

apresentado por meio do vídeo: “Nós da Educação 49: José Manuel Moran (bloco 1) 

e (bloco 2)”, elaborado pela TV Paulo Freire. Uma entrevista com o professor José 

Manuel Moran, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, destacando o uso da 

internet na educação, a aplicação das diferentes mídias e a aprendizagem 

colaborativa. 2008. TV Paulo Freire. 

 
                                                     Fonte: Portal dia a dia educação 

 
 
Apresenta-se a primeira parte do vídeo “Nós da educação” - bloco 1 (19‟ 35”). 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G1_g-N4sDuA>. 

Na sequência, será apresentado o segundo vídeo. Entrevista do professor 

Moran no programa da TV Paulo Freire “Nós da Educação” - bloco 2 (21‟ 32”), 

Imagem: twiter.com 

 

 

TICs são suportes que permitem e ampliam o acesso às 

informações e ações comunicativas em todo o mundo, a 

partir das mídias (KENSKI, 2007). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1_g-N4sDuA


disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yHFJ-d4GAxk>.  

 

Para concluir, o segundo encontro será realizado por meio de dinâmica de 

grupo com todos os participantes, os mesmos poderão pontuar a respeito dos 

pontos positivos e negativos, e assim pensar o que é possível realizar na prática, e 

também, qual é a melhor maneira dos professores acompanharem todas essas 

mudanças que estão ocorrendo na sociedade e no espaço educativo.  

Após a reflexão, o grupo elaborará uma síntese sobre o tema discutido que 

será postado posteriormente no Facebook. (Grupo dos professores do Colégio 

Adélia). 

 

 

SUGESTÕES DE CONSULTAS NA WEB 
 

“Evolução da tecnologia educacional”, slide produzido pela 
Profª. Drª  Azenaide Abreu Soares Veira – Instituto Federal de Mato 
Grosso do Sul – IFMS.  
Disponível em: http://pt.slideshare.net/azenaide/evoluo-da-

tecnologia-educacional-aula-0908. Acesso em set. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yHFJ-d4GAxk
http://pt.slideshare.net/azenaide/evoluo-da-tecnologia-educacional-aula-0908
http://pt.slideshare.net/azenaide/evoluo-da-tecnologia-educacional-aula-0908


TERCEIRO ENCONTRO 

 

“Tecnologia (...) é o conjunto de conhecimentos ligados a objetos materiais 

construídos por seres humanos, incluindo o próprio objeto técnico. Este é o resultado 

de ações humanas, da tékhné, como arte, artesanato, indústria e trabalho humano” 

(Cysneiros, 2010, p. 03). 

 

Depois de rever a importância das tecnologias e as sua implicações, neste encontro, 
os professores participantes da formação serão conduzidos a pensar, questionar os 
motivos pelos quais as tecnologias são pouco utilizadas no espaço escolar, bem 
como repensar as práticas pedagógicas do cotidiano. 

 
...Então o que é tecnologia? 
 

É hora de discutir 

Questões para reflexão: 

1- Para você, quem está no centro do processo educativo: 
o aluno, as tecnologias ou o conhecimento?  
2- Com a chegada das novas tecnologias da informação e 
comunicação - TIC as concepções de espaço e tempo são 
alteradas? Opine. 
3- Você considera que as mais novas tecnologias 
influenciam suas relações na vida, profissional e social? 
Por quê? 
4- Segundo Kenski (2010) a educação e tecnologias são 
indissociáveis. Você concorda? Comente. 
5- Para você, qual a importância da tecnologia na 
educação?  
 
 

Complementando o assunto... 

O estudo de Kenski (2003) informa que as tecnologias são tão antigas quanto 

a espécie humana e que, aos poucos, a inteligência, a curiosidade e a criatividade 

humana foram criando, descobrindo e aprimorando os diferentes tipos de 

tecnologias. Segundo ela, desde os primórdios, em cada época da era humana foi 



marcada por elementos tecnológicos que se fizeram importantes para a 

sobrevivência da espécie humana. O fogo, a água, um pedaço de madeira, e 

também, ossos de um animal qualquer eram transformados pelo homem em uma 

ferramenta para atender as suas necessidades, e inclusive, essas ferramentas eram 

utilizadas como arma para caça ou defesa contra possíveis ameaças, seja de 

animais ou de outras tribos. 

Vale ressaltar que cada uma destas eras ficou marcada pela invenção ou 

descoberta de alguma “tecnologia”. Pode-se citar como exemplo importante o 

surgimento da roda, esse feito modificou para sempre a forma de deslocamento do 

homem, além disso, permitiu inúmeras descobertas relacionadas a ela.  

Ainda hoje é comum que as pessoas se refiram à tecnologia como sendo 

apenas máquinas e aparelhos, mas Kenski (2010) destaca que as tecnologias não 

são apenas máquinas, equipamentos e aparelhos, na verdade, a expressão 

“tecnologia” vai muito além dessa definição, em seu conceito ela engloba qualquer 

criação engenhosa da mente humana, sua utilização, bem como as possíveis 

aplicações.  

Ressalte-se ainda, que as potencialidades originárias da tecnologia, e que 

atualmente denomina-se de novas tecnologias da informação e comunicação – TIC 

está sendo cada vez mais usadas ou aplicadas no campo da educação, neste 

âmbito tais tecnologias vão desde uma simples borracha, um lápis aos 

computadores e das lousas eletrônicas e que hoje estão presentes nas escolas 

públicas. Diante disso, entende-se que esses aparatos tecnológicos foram 

pensados, criados e fabricados com o objetivo de auxiliar, facilitar e estimular o 

ensino-aprendizagem. Por isso Kenski (2010, p.43), afirma com propriedade a 

“Educação e Tecnologia são indissociáveis.  

Por fim, é importante lembrar que ao longo do tempo surgiram diferentes 

tecnologias, e essas modificaram sobremaneira o cotidiano, transformando, 

beneficiando, melhorando a qualidade de vida das pessoas, que aos poucos e de 

forma natural, elas foram inseridas no ambiente de relações sociais, ficando 

impraticável a realização de certas atividades diárias sem utilizá-las, tornando-se 

imprescindíveis para o bem-estar e sobrevivência humana. A partir dos conceitos e 

experiências relatadas pode-se citar como exemplo: “A linguagem é uma construção 

criada pela inteligência humana para possibilitar a comunicação entre os membros 

de determinado grupo social. Estruturada pelo uso, por inúmeras gerações” (Kenski 



2010, p 23). 

Considerando esse contexto - o de ampliar os conhecimentos, o impacto das 

tecnologias na educação, e o beneficio dela na prática pedagógica - serão 

apresentados os seguintes vídeos: 

 

Apresentação do 1° vídeo: “Tecnologia e educação” (5‟ 59”), uma entrevista 

com a Prof.ª Drª. Vani Moreira Kenski. A professora esclarece a respeito das mídias 

digitais no cotidiano e, também fala sobre o impacto das tecnologias na educação.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P20kOZI_z0k>. 

   

Apresentação do 2º vídeo: “Nós da Educação 49 - bloco 3”, (16‟ 17”) a 

entrevista com o professor José Manuel Moran, doutor em Ciências da Comunicação 

pela USP, esclarecerá o uso da Internet na educação, em temas como a aplicação 

das diferentes mídias na educação e a aprendizagem colaborativa.Vídeo  produzido 

pela TV Paulo Freire.  

Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=Ud_0E42Cl9E>. 

 
 

 
                Fonte: Portal dia a dia educação 

 
 

Apresentação do 3º vídeo: “Aprendendo para mudar, mudando para 

aprender”, (5‟ 40”), versão agendada em português, no qual são comentadas as 

exigências impostas à escola, na tarefa de formar cidadãos, e destaca, também, a 

necessidade de incorporar as tecnologias digitais no espaço educativo.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-uqDyBR29as>. 

https://www.youtube.com/watch?v=P20kOZI_z0k
https://www.youtube.com/watch?v=Ud_0E42Cl9E
https://www.youtube.com/watch?v=-uqDyBR29as


 

Pretende-se nesse encontro debater com todos os participantes os benefícios 

que a tecnologia proporciona, especialmente na educação, e o que é possível 

incorporar na prática pedagógica do Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi 

Arnaldi EFM. A atividade desse encontro é preparar a sinopse de cada vídeo e, 

postar posteriormente no Facebook (grupo de professores do Colégio Adélia), para 

ser compartilhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTO ENCONTRO 

 
 

“A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas 

tecnologias da informação e da comunicação transformam espetacularmente não só 

nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar” 

(PERRENOUD, 2000). 

 

Neste encontro, os professores participantes da formação continuada terão 
esclarecimentos, especialmente, sobre a importância da hipertextualidade e suas 
possibilidades comunicativas. 

 

Kenski (2010) define hipertexto da seguinte maneira: Tecnicamente, um 

hipertexto é uma rede composta de nós ligados por conexões. Os nós podem ser 

palavras, páginas, imagens, ou partes de imagens, sequências sonoras, referência a 

documentos complexos que podem ser eles mesmos hipertextos. Os nós não estão 

ligados linearmente, como uma corda ou como nos elos de uma corrente; cada um 

deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. 

Juntamente com o visualizador (browser), representa um tipo de sistema para a 

organização de conhecimentos ou dados, aquisição de informações e comunicação 

(Kenski, 2010, p. 136). 

Fonte: “Educação e tecnologias – o novo ritmo da informação” de Vani 

Moreira Kenski.  

 
 

Hora de discutir 

Questões para reflexão: 

1- Você possui conhecimento sobre o hipertexto? 
Quais? 

2- Nas leituras on line, você explora o hipertexto para 
aquisição de novas informações ou conhecimentos? 
Opine. 

3- Qual é a sua opinião sobre a virtualização do texto e 
da leitura? Comente. 



4-  Você já participou de atividades que utilizaram o 
hipertexto? Você acredita que o uso do hipertexto 
pode auxiliar na aprendizagem? 

5- Como é possível, com o auxílio do hipertexto realizar 
propostas dinâmicas de aprendizagem?   

 
 

Explorando o assunto... 
 
Considerando a reflexão sobre o hipertexto, sabe-se que diferentemente do 

texto escrito, que geralmente compete aos leitores lerem de forma linear, da 

esquerda para a direita, e de cima para baixo, na página impressa, dentre outras 

diferenças marcantes, por isso é importante destacar a definição apresentada por 

Xavier (2009), deixando claro que, 

A não-linearidade está prevista já mesmo em sua concepção. Essa 
tecnologia enunciativa assume a deslinearidade em sua arquitetura 
inicial e o produz com vários links que podem levar seus usuários a 
percorrer diferentes infovias. Por essa razão, a abordagem de um 
hipertexto sempre será diferente, ainda que seja feita pelo mesmo 
usuário (XAVIER, 2009, p.123). 

Sobre o hipertexto Xavier (2009) comenta, 

O hipertexto parece só se deixar “decifrar” fragmentariamente, 
funcionando como uma tecnologia enunciativa, ao mesmo tempo, 
mutante e plural, cuja inteligibilidade potencial é conquistada, 
lentamente, por meio dos mergulhos nos links que abrem infinitas 
portas para outros hipertextos inseridos na malha digital da Internet 
(XAVIER, 2009, p. 126).  

Na sequência das atividades o docente utilizará o texto: “O hipertexto: 

virtualização do texto e virtualização da leitura” do livro: O que é virtual de 

Pierre Lèvy (2009), páginas 41 a 46. No momento oportuno será entregue uma cópia 

para cada participante que fará a leitura e, posteriormente, será realizada uma 

reflexão, dinâmica de grupo, a respeito do tema com todos os participantes. 

Para complementar o estudo do texto, e também pensando na ampliação de 

novos conhecimentos, o docente convidará os professores participantes para 

assistirem ao slide, bem como aos vídeos, que destacarão o que é hipertexto e as 

suas implicações comunicativas. 

 

- Apresentação do slide: “O que é Hipertexto”, produzido por Beatriz Lorena 

Ramos da Cruz Santos.  

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/BeatrizLorenaUERJ/hipertexto-

http://pt.slideshare.net/BeatrizLorenaUERJ/hipertexto-12109562


12109562>, o principal objetivo desse material é iniciar o embasamento teórico 

sobre o assunto em discussão.  

 

- Apresentação do 1º vídeo: “Hipertexto: o que é isso?” (8‟ 54”), produzido 

pela TV Sala, (www.sala.org.br).  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2qIe4BTfvUk>.  

O vídeo destaca, principalmente, a respeito da educação na atualidade, novas 

formas de comunicações, novos enunciados discursivos. O professor Xavier (UFPE) 

esclarece como acontecem esses novos caminhos da linguagem, que tem gerado 

grupos de estudos na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 

- Apresentação do 2º vídeo: “Do hipertexto opaco ao hipertexto 

transparente” (15‟ 23”), apresenta a primeira parte da palestra proferida por Pierre 

Lèvy durante o 3º Simpósio Hipertexto e Tecnologia na Educação, realizado em 

dezembro de 2010, na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em Recife - 

PE. Parte 1 de 4.  Tradução: Karla Vidal e Clécio Vidal. Edição: Pipa Comunicação.  

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZLwgyui0Rxw&list=PL6BC4E401E5307E

4C> 

 

Nesse encontro, pretende-se por meio de dinâmica de grupo, finalizar as 

atividades do encontro, com uma discussão a respeito da virtualização do texto e da 

leitura, e também sobre o hipertexto, e como este poderá auxiliar na aprendizagem, 

considerando o aparato tecnológico disponibilizado para a rede estadual de ensino, 

posteriormente o resultado será postado no Facebook. (Grupo de professores do 

Colégio Adélia). 

 
 

SUGESTÕES DE LEITURA PARA O PROFESSOR 
 

“Internet, hipertexto e gêneros digitais: Novas possibilidades 
de interação”. 
Artigo de Eliane Vasquez Ferreira Araújo (UNIGRANRIO) 
Disponível em: http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/tomo_1/55.pdf. 
Acesso em out. 2014. 

 

http://www.sala.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=2qIe4BTfvUk
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwgyui0Rxw&list=PL6BC4E401E5307E4C
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwgyui0Rxw&list=PL6BC4E401E5307E4C
http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/tomo_1/55.pdf


QUINTO ENCONTRO 

 
 

“Não se pode falar de gêneros sem pensar na esfera de atividades em que 

eles se constituem e atuam, aí implicadas as condições de produção, de circulação 

e recepção” (Brait, 2000, p. 20). 

 

Neste encontro sobre os gêneros textuais, os professores participantes da formação 
terão a oportunidade de discutir, rever, verificar a influência das mídias para o 
surgimento dos diferentes gêneros oriundos da tecnologia digital, e assim utilizá-los, 
adequadamente, na sua prática pedagógica. 

 
 

Os gêneros digitais em foco... 
 

Você deve se lembrar de que as novas tecnologias, principalmente as que 

estão vinculadas à área da comunicação, são propícias para o surgimento de novos 

gêneros. Compreende-se, também, que não são somente as tecnologias que 

originam os gêneros, e sim o grau elevado do uso dessas tecnologias e sua grande 

influência nas ações dialógicas, mas também, considerando as significativas 

inovações tecnológicas, bem como a quantidade de gêneros textuais que existe 

atualmente, contrapondo com as sociedades anteriores à comunicação escrita. 

Vale lembrar ainda, que as mídias como o rádio, a televisão, a revista, o jornal 

e a internet possuem um papel importantíssimo nas atividades comunicativas em 

nossa realidade social, e que contribuem de forma significativa para o surgimento de 

outros gêneros como: telemensagens, telefonemas, editoriais, artigos, noticias, 

teleconferências, videoconferências, reportagens ao vivo, bate-papos, e-mails, aulas 

virtuais, entre outros.  

É importante destacar que as Diretrizes Curriculares de Educação Básica de 

Língua Portuguesa (2008), apresentam esse direcionamento teórico, esclarecendo e 

reafirmando: Os gêneros variam assim como a língua – a qual é viva, e não 

estanque. As manifestações comunicativas mediante a língua não acontecem com 

elementos linguísticos isolados, elas se dão, conforme Bakhtin, como discurso 

(PARANÁ, 2008, p.52).  



Hora de discutir 

 RESPONDA, DE ACORDO COM O SEU CONHECIMENTO: 
1- Você procura acompanhar o 
desenvolvimento dos gêneros emergentes do 
meio virtual?  
2- Quais os gêneros que você conhece, 
oriundos da mídia virtual?  
3- Considerando os gêneros emergentes 
citados na questão anterior. Em sua opinião, é 
necessário repensar a relação que temos com 
a escrita e com a oralidade? 

 

Após o encerramento da discussão oral, e dando continuidade à reflexão a 

respeito dos gêneros, o professor entregará aos participantes da formação o material 

retirado do texto “Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia 

digital”, (texto da Conferência pronunciada na 50ª Reunião do GEL – Grupo de 

Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, USP, São Paulo, 23-25 de maio de 

2002), na qual será trabalhado o tópico 3, “Os gêneros emergentes no meio 

virtual”, páginas 11 a 15.  

Na sequência, serão apresentados aos professores participantes da formação 

os vídeos produzidos pelo programa “Nós da Educação” da TV Paulo Freire e 

disponibilizado no Portal Educacional do Estado do Paraná. 

Apresentação do vídeo: “Gêneros Textuais da Língua Portuguesa” - bloco 3, 

(14‟ 51”) O programa “Nós da Educação” entrevistou o professor Carlos Alberto 

Faraco, que é Pós-Doutor pela University of Califórnia, UCLA, Estados Unidos. A 

entrevista faz uma importante abordagem sobre o domínio da prática escrita, em que 

favorece a identificação do uso da norma padrão na produção textual, destaca 

também a importância do aluno ter experiência com gêneros literários, no qual 

possuem relevância social.  

Disponível em:  

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vid

eo=12670>. 

 

Como atividade desse encontro, os professores farão um seminário 

destacando as considerações feitas pelo professor Carlos Alberto Faraco, a respeito 

dos assuntos discutidos, tanto no texto, quanto no vídeo apresentado.  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12670
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12670


SUGESTÕES DE CONSULTAS NA WEB 
 
- “Gêneros textuais: Definição e funcionalidade – Luiz Antônio 
Marcuschi”, Slide produzido pela professora Luciene Oliveira. 
Disponível em:   

<http://pt.slideshare.net/luciane239/generos-textuais-presentation> 
(acesso em 23 out. 2014). 
 
- “Gêneros Textuais da Língua Portuguesa 1”, (19‟ 46”), vídeo 
produzido pelo programa “Nós da Educação” da TV Paulo Freire. 
Entrevista com o professor Carlos Alberto Faraco, sua abordagem 
refere-se os gêneros textuais, as características comuns do texto e as 
concepções estéticas Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.
php?video=12672> (acesso em 26 set. 2014).  
  
- “Gêneros Textuais da Língua Portuguesa 2”, (17‟ 27”), vídeo 
produzido pelo programa “Nós da Educação” da TV Paulo Freire. 
Entrevista com professor Carlos Alberto Faraco. Comenta sobre a 
importante contribuição do russo Mikhail Bakhtin para a compreensão 
das manifestações linguísticas, das formas textuais na sua vinculação 
com as atividades socioculturais e o ensino da língua. Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.
php?video=12671> (acesso em 26 set. 2014). 

 

 

SUGESTÕES DE LEITURA PARA O PROFESSOR 
 

- MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais emergentes no contexto 
da tecnologia digital. Em: MARCUSCHI, L. A. & XAVIER, A. C. 
(Orgs.) Hipertexto e gêneros digitais. Rio de Janeiro:  Lucerna, 
2004. Disponível em:  

<file:///D:/Usuario/Downloads/MARCUSCHI-
GenerosEmergentes1.pdf> (acesso em 06 nov. 2014).  
 
- “Ensinar a hipertextualidade”. Artigo elaborado por Rui Vaz. 
Disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/rvaz.htm. Acesso em 
nov. 2014> (acesso em 05 nov. 2014). 
 
- Lèvy Pierre. O que é Cibercultura?  
Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/11036046/Cibercultura-
Pierre-Levy>, (acesso em 04 nov. 2014). 
 
 

http://pt.slideshare.net/luciane239/generos-textuais-presentation
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12672
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12672
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12671
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12671
../../../../../../../../../../Downloads/MARCUSCHI-GenerosEmergentes1.pdf
../../../../../../../../../../Downloads/MARCUSCHI-GenerosEmergentes1.pdf
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/rvaz.htm.%20Acesso%20em%20nov.%202014
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/rvaz.htm.%20Acesso%20em%20nov.%202014
https://pt.scribd.com/doc/11036046/Cibercultura-Pierre-Levy
https://pt.scribd.com/doc/11036046/Cibercultura-Pierre-Levy


SEXTO ENCONTRO 

 
 

“Com a web que influenciam todas as facetas da vida contemporânea, a linha 

entre o virtual e o real está desaparecendo, deixando novas oportunidades para os 

estudantes de hoje para adquirir novos conhecimentos e compartilhar informações 

valiosas” (Mercedes Fisher, PhD, Associate Dean MATC, Fulbright Scholar Senir 

(2002).  

 

Neste encontro serão apresentadas aos professores participantes da formação, as 
informações de como criar uma conta na rede social Facebook, orientações básicas 
de como utilizar os recursos, criar grupos com fins educativos, enfim discutir as 
possibilidades de utilização educacional da plataforma da rede social Facebook. 

 

 

Hora de discutir 

QUESTÕES PARA REFLETIR... 

1- Você se identifica com as mudanças causadas 
pelo uso intensivo da internet, sobretudo da rede 
social Facebook? 

2- Para você, é possível o professor explorar a rede 
social Facebook como um recurso educativo? 
Comente. 

3- Em relação ao uso do facebook em atividades 
educacionais. Qual é a sua opinião? Você é favor 
ou contra? Por quê? 

4- Você já utilizou esse recurso com atividades para 
melhorar a aprendizagem dos alunos? Em caso 
de resposta positiva comente a sua experiência. 
 

 

 

Após a reflexão, o docente dialogará com os professores participantes da 

formação estimulando-os a exporem seus conhecimentos sobre a ferramenta em 

questão. 

Dando continuidade na atividade o docente fará a leitura do texto sobre a 

história da rede social Facebook. 

 



Breve relato sobre a rede social: 
FACEBOOK 

 
 

Nos últimos anos assistiu-se a um rápido crescimento dos usuários de 

Facebook e, em outubro de 2012, essa plataforma de comunicação atingiu 1 bilhão 

de usuários ativos. 

O Brasil, que tem franca adesão em redes sociais, está entre os cinco países 

que tiveram mais usuários cadastrados no período, sendo seguido por Índia, 

Indonésia, México e Estados Unidos. E o português já é a terceira língua mais falada 

nessa rede social, ficando atrás somente do inglês e do espanhol. 

O Facebook já atraiu amplamente o interesse de sociólogos, psicólogos e da 

mídia em geral, revelando-se como o fenômeno do momento. Mas o que é e por que 

exerce tamanho fascínio? 

O Facebook nasceu em fevereiro de 2004, quando Mark Zuckerberg, então 

com 19 anos e estudante de psicologia em Harvard, lançou juntamente com um 

pequeno grupo de amigos (Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Eduardo Severin) um 

projeto para colocar on-line os perfis dos inscritos em Harvard, no jargão facebook.  

Após um mês, mais da metade dos inscritos nos cursos de graduação da 

Universidade já tinha se registrado no site. Então, com esse sucesso, deu-se a 

extensão a outras instituições acadêmicas e, em apenas quatro meses, a recém-

nascida plataforma se difundiu nas melhores universidades do país. Assim começam 

a chover os financiamentos e, portanto, a progressiva extensão da rede 

primeiramente no mundo do ensino, e não somente acadêmico, e depois de maio de 

2006 para as organizações empresariais. Em setembro de 2006 a rede se abriu a 

todos os que tivessem completado 18 anos, ou no mínimo 13 anos e declarassem 

estar inscritos numa escola superior. [...]  

O fenômeno está incluído em um movimento mais amplo, das chamadas 

redes sociais, isto é, oportunidades de associação social que se expandem graças à 

Internet. O Facebook se insere exatamente nessa evolução da rede, permitindo 

agregação de pessoas ligadas real ou potencialmente por algo específico 

(amizades, interesses...), de forma a poderem também escolher quem aceitar dentro 

do próprio grupo de “amigos” com os quais ficar ligados. 

Fonte: Web 2.0: Redes sociais de Antonio Spadaro, páginas 93 a 95. 



Após a leitura do breve relato sobre a rede social Facebook, o docente 

dialogará com os professores participantes da formação, com o objetivo de explorar 

as experiências, bem como conhecimentos dos professores sobre o assunto, com o 

intuito de trocar informações a partir do que foi discutido.   

Em seguida, o docente convidará os professores para assistirem aos vídeos 

que apresentará o passo a passo de como criar uma conta na rede social Facebook, 

como utilizá-lo, e também como criar grupos com fins educativos de forma simples, 

segura e rápida.  

 

Apresentação do vídeo 1: “Como se cadastrar no Facebook” (20‟ 15”), 

produzido pelo professor Wagner Henrique. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1oiXoD5iCOU> (acesso 

em 04 nov. 2014). 

 

Apresentação do vídeo 2: “Como usar o Facebook” (24‟ 41”), produzido pelo 

professor Wagner Henrique. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y0OrJraMJzo> (acesso 

em 04 nov. 2014).  

 

Apresentação do vídeo 3: “Criando grupos no Facebook” (6‟ 34”), 

produzido pela saladeaula30. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nTc3I-Yz8bw&list=PLl-

fY8SU3AhBsg6AjrWfRALSkhqfFb9Qp&index=1> (acesso em 04 nov. 2014) 

 

Encaminhamento: Após apresentação de cada vídeo o professor fará uma 

pausa para apontamentos sobre o assunto, e assim, os participantes poderão expor 

as suas experiências ou dificuldades, objetivando contribuir efetivamente nos 

esclarecimentos das dúvidas e questionamentos que porventura surgirem em 

relação aos assuntos apresentados, lembrando que a mediação se dará sempre 

com o acompanhamento do docente.   

O fechamento do encontro se dará com uma dinâmica de grupo, no qual 

propiciará aos professores participantes um espaço para interação, dessa forma 

oportunizará que sejam esclarecidas as dúvidas a respeito da plataforma da rede 

social Facebook. 

https://www.youtube.com/watch?v=1oiXoD5iCOU
https://www.youtube.com/watch?v=Y0OrJraMJzo
https://www.youtube.com/watch?v=nTc3I-Yz8bw&list=PLl-fY8SU3AhBsg6AjrWfRALSkhqfFb9Qp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nTc3I-Yz8bw&list=PLl-fY8SU3AhBsg6AjrWfRALSkhqfFb9Qp&index=1


SÉTIMO ENCONTRO 

 
 

“À medida que educadores e pais se empenham em saber mais sobre as 

maneiras como sites de redes sociais, como Facebook, podem ser catalizadores de 

aprendizagem na sala de aula, professores podem ainda usar seu poder de 

relevância para criar experiências significantes na sala de aula” (Sarah Brown 

Wessling, vencedora do premio nacional “Professora do ano de 2010” nos Estados 

Unidos). 

 

Neste encontro, os professores participantes da formação continuada conhecerão as 
potencialidades da rede social Facebook para o ensino da língua materna e, assim, 
explorar o potencial educativo do recurso, com objetivo de dinamizar as aulas de 
Língua Portuguesa nas escolas da rede pública de ensino. 

 
 

Hora de discutir 

1- Como você compreende a transformação causada 
na sociedade pelo uso intenso da Internet, 
especialmente, da rede social Facebook? 

2- Para você, de que forma as mudanças mediadas 
pelo uso da rede social Facebook transformam as 
relações com o saber? 

3- Você concorda que utilizando o potencial educativo 
da rede social Facebook pode incrementar e 
dinamizar as aulas de Língua Portuguesa? Opine. 

 

 

O Facebook como recurso pedagógico 

[...] O Facebook surge como um novo cenário para aprender a aprender e 

aprender com o outro, ou seja, aprender a conviver virtualmente, num processo 

interativo pedagógico comunicacional que emerge no ciberespaço. Essa rede social 

possibilita que o professor utilize diferentes metodologias para incentivar e motivar o 

estudante no seu processo de aprendizagem. Com isso Behrens (2005, p. 68) 

comenta que: 



O processo de mudança paradigmática atinge todas as instituições e 
em especial a educação e o ensino nos diversos níveis, inclusive e 
principalmente nas universidades. O advento dessas mudanças 
exige da população uma aprendizagem constante. As pessoas 
precisam estar preparadas para aprender ao longo da vida podendo 
intervir, adaptar-se e criar novos cenários. 

Essa rede social permite aos seus usuários a programação e a criação de 

aplicativos que ao serem integrados passam a fazer parte da rede social, de forma 

aberta e acessível refletindo o verdadeiro espírito da Web 2.0. Os aplicativos são 

programas com possibilidades diversas de interação, que podem ser executados a 

partir da plataforma do Facebook. [...] 

Texto extraído do artigo: “O uso pedagógico da rede social Facebook” 

elaborado pelos professores Jacques de Lima Ferreira, Barbara Raquel do Prado 

Gimenez Corrêa e Patrícia Lupion Torres. Disponível em: 

<http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/article/view/199/152.  

 

Após a discussão inicial e a leitura sobre a rede social Facebook como 

recurso pedagógico, o professor docente dialogará com os professores participantes 

da formação estimulando-os a exporem suas experiências ou suas dificuldades em 

relação à utilização dos recursos existentes nessa plataforma e, assim, identificar o 

nível de conhecimento, possibilitar a troca informações e experiências a partir do que 

foi discutido até esse momento da formação. 

 

Na sequência da atividade, o professor docente utilizará como material de 

estudo o texto “Facebook para educadores.” disponível em: 

http://www.sead.ufscar.br/outros/Facebook%20para%20Educadores, no qual o 

professor encontrará subsídios e o embasamento necessário para utilizar esse 

recurso com eficiência e segurança, visando ao aprimoramento da prática 

pedagógica no ensino da língua materna.  

Este material apresenta sete tópicos com informações importantes e 

pertinentes ao assunto, auxiliando significativamente o (a) professor (a) em: 

 “Ajudar a desenvolver e seguir a política da escola sobre o Facebook”; 

 “Incentivar os alunos a seguir as diretrizes do Facebook”; 

 “Permanecer atualizado sobre as configurações de segurança e privacidade 

do Facebook”; 

 “Promover a boa cidadania no mundo digital”; 

http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/article/view/199/152
http://www.sead.ufscar.br/outros/Facebook%20para%20Educadores


 “Usar as páginas e os recursos de grupos do Facebook para se comunicar 

com alunos e pais”; 

 “Adotar os estilos de aprendizagem digital, social, móvel e „sempre ligado‟ dos 

alunos do século 21”; 

 “Usar o Facebook como recurso de desenvolvimento profissional”. 

 
Encaminhamento: Após a leitura de cada tópico o professor fará uma pausa 

para esclarecimento relacionado ao assunto em questão, dessa forma compreende-

se que os participantes poderão expor seus questionamentos ou as considerações 

apropriadas para o momento, do que foi estudado em cada tópico, contribuindo 

assim para a interação entre os participantes, lembrando que a mediação se dará 

sempre com o acompanhamento do docente.   

  
 

SUGESTÕES DE LEITURA PARA O PROFESSOR 
 
- “O Facebook como recurso midiático impulsionando a 
aprendizagem da língua portuguesa”.  
           Artigo elaborado por Ruth Fragoso Mamede da Silva.            
Disponível em: <file:///D:/Usuario/Downloads/199-644-1-
PB%20(8).pdf> (acesso em out. 2014).  
 
- “As interações dos alunos na internet e o ensino da língua 
materna”. 
Artigo elaborado por Luciana Sales Barbosa Moura da 
Universidade Federal da Campina Grande – UFCG. Disponível 
em: https://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-
2010/Luciana-Sales-Moura&Rossana-Delmar-Lima.pdf (acesso 
em out. 2014). 
 
- “100 maneiras de utilizar o facebook em sala de aula”. 
Material disponível em: 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/9366
71/100-maneiras-usar-facebook-em-sala-aula.html, acesso em 
24 nov. 2014. 

../../../../../../../../../../Downloads/199-644-1-PB%20(8).pdf
../../../../../../../../../../Downloads/199-644-1-PB%20(8).pdf
https://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Luciana-Sales-Moura&Rossana-Delmar-Lima.pdf
https://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Luciana-Sales-Moura&Rossana-Delmar-Lima.pdf
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/936671/100-maneiras-usar-facebook-em-sala-aula.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/936671/100-maneiras-usar-facebook-em-sala-aula.html


OITAVO ENCONTRO 

 

 
“Se o professor voltar a aprender, voltar a estudar, voltar a se valorizar, ele 

passa a cuidar bem do aluno, e o aluno cresce de maneira impressionante. Não sou 

contra a tecnologia, os computadores, as antenas parabólicas, mas digo sempre: a 

peça principal da tecnologia é o professor” (Pedro Demo, Jornal do Brasil, 08/10/00). 

 

Neste encontro os professores participantes da formação continuada farão 
atividades práticas, no qual explorarão as potencialidades da rede social Facebook, 
transformando-a em um ambiente virtual de aprendizagem – AVA para o ensino da 
língua materna. 

  

A partir das reflexões, discussões, interações e 

troca de experiências, bem como as atividades dos 

encontros anteriores, pertinentes à utilização das 

tecnologias na educação, conclui-se que o ensino e a 

aprendizagem, quando permeados por esses 

recursos, provocam mudanças significativas no 

processo de construção do conhecimento. 

Por isso, é importante ressaltar que o professor 

de Língua Portuguesa precisa e deve utilizar estratégias didático-pedagógicas que 

auxiliem a adequação de uma prática que atenda às necessidades atuais, tanto do 

professor, quanto dos alunos, e consequentemente, refletirá positivamente na 

atuação profissional nesse irreversível processo de informatização da sociedade e, 

que está se refletindo significativamente na educação.  

Diante disso, vale ressaltar que esta unidade didática pretende estimular os 

professores na busca de novas estratégias, por meio dos recursos tecnológicos 

disponíveis nas redes sociais, em destaque o Facebook, como ferramenta 

educacional, contribuindo assim para a melhoria da prática pedagógica. 

Portanto, esse encontro proporcionará aos professores participantes da 

formação uma atividade prática no ambiente virtual aprendizagem - AVA, permitindo 

que explorem as principais potencialidades dessa ferramenta, uma vez que poderão 

ser utilizados tanto com o grupo dos professores quanto com o grupo dos alunos.        



Dentre as possibilidades da plataforma, que permite ao usuário efetuar ações 

interativas na Web 2.0, as quais se destacam: filiar-se a grupos, criar documentos 

com a participação do grupo na construção de um texto coletivo, exibir fotos, criar 

eventos com agendamentos das atividades, bate papo para tirar possíveis dúvidas 

em relação ao conteúdo trabalhado, como usar o Facebook para promover 

colaboração entre os alunos, e também como os participantes do grupo podem usar 

o espaço para indicar links interessantes ou páginas de instituições que podem 

ajudar nas pesquisas, seus estudos, dentre outras possibilidades. 

 
 

 

SUGESTÕES DE CONSULTAS NA WEB 
 

 

- MOORE, Michael. Teoria da distância transacional (trad.: 
Azevedo, Wilson). Disponível em: 
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid
=23&sid=69&UserAc tiveTemplate=2ing (acesso em set. 2014). 
 
- PONTE, João P. Tecnologias de informação e comunicação 
na formação de professores: Que desafios? Disponível em:  
http://www.campus-oei.org/revista/rie24a03.htm (acesso em set. 
2014). 
 
 
- TORI, Romero. A distância que aproxima, in Revista 
Brasileira de aprendizagem 
aberta e a distância. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoi
d=608&sid=69&User 
ActiveTemplate=1por (acesso em set. 2014). 
 
- Vídeo: “Redes sociais na Educação”, postado por 
http://www.portaleducacao.com.br/pale.  Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y37Z8QVtdLA (acesso em 
25 set. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=23&sid=69&UserAc
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=23&sid=69&UserAc
http://www.campus-oei.org/revista/rie24a03.htm
http://www.portaleducacao.com.br/pale
https://www.youtube.com/watch?v=Y37Z8QVtdLA


ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

  

É importante destacar que a utilização da ferramenta rede social Facebook, 

como estratégia no ensino-aprendizagem da língua materna que proporcionará aos 

professores inúmeras possibilidades de trabalhar os conteúdos com dinamismo, 

construindo uma interação significativa entre professor e os alunos, e propiciando 

uma aprendizagem colaborativa. Uma vez que o Facebook é uma ferramenta que 

pode enriquecer sobremaneira a prática no cotidiano, pois mesmo que não tenha 

sido criado exclusivamente com objetivo educacional, ele destaca-se pela 

praticidade e funcionalidade de sua plataforma, por isso está sendo muito bem 

utilizada pedagogicamente, transformando-se naturalmente um ambiente virtual de 

aprendizagem – AVA, de maneira significativa, facilitando a mediação pedagógica, a 

interação, e refletindo positivamente na aprendizagem.  

Vale ressaltar também que esta formação pretende estimular os professores, 

sensibilizá-los, demonstrando as potencialidades existentes na plataforma da rede 

social Facebook, valorizando-o com um importante recurso pedagógico como fonte 

de pesquisa dos conteúdos disponibilizados aos alunos, viabilizando um espaço 

virtual para que os alunos possam trocar ideias, conhecimentos e vivências, onde 

possam também argumentar, produzir, interagir, pensar e construir conhecimentos 

compartilhar saberes a partir do uso dos diferentes recursos metodológicos que a 

ferramenta apresenta. No entanto, isso depende, exclusivamente, do professor estar 

preparado para aceitar, compreender, assimilar toda essa dinâmica, e assim criar 

novos caminhos para uma aprendizagem colaborativa, interativa e contextualizada, 

com qualidade e inovação. 

Considerando que a formação possui o planejamento para oito encontros, e 

os mesmos serão realizados em horários estabelecidos para que atenda às 

necessidades e o maior grupo de professores que pretendem participar da formação, 

no qual serão trabalhadas diferentes abordagens a respeito do assunto, portanto 

vale ressaltar que do primeiro ao terceiro encontro será feita uma reflexão referente 

à evolução das tecnologias na educação, as tecnologias da informação e 

comunicação – TIC como recurso pedagógico, discussão sobre o que é tecnologia e 

também os tipos de tecnologia. No quarto encontro será trabalhado o que é 

hipertexto e a hipertextualidade e suas possibilidades comunicativas e a 

virtualização do texto e da leitura. No quinto encontro os professores terão a 



oportunidade de discutir a respeito dos gêneros digitais e de que forma as mídias 

contribuem para o surgimento dos diferentes gêneros oriundos da tecnologia digital, 

e assim utilizá-los adequadamente na sua prática pedagógica. No sexto e sétimo 

encontro será feita uma abordagem detalhada sob e a rede em destaque, 

demonstrando como abrir uma conta, e como usar o Facebook, como criar grupos, 

postar vídeos, fotos, enviar mensagens e interagir com as pessoas no ambiente 

virtual; enfim, utilizá-lo como recurso pedagógico, e ainda no oitavo encontro será 

realizado o encontro com todos os participantes no ambiente virtual, fazendo o 

reconhecimento da plataforma de maneira prática, ou seja, o que foi desenvolvido 

nos encontros anteriores. 

Os professores que participarão da formação, e que no decorrer dos 

encontros obtiverem frequência igual ou superior a 75% serão certificados por meio 

de um projeto de extensão que será protocolado na UNESPAR – Universidade 

Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí. 

  

 

SOBRE AS IMAGENS 

 

As imagens utilizadas como ilustração nesta Produção Didático-pedagógica 

foram baixadas do Portal Dia a dia Educação, em Recursos Didáticos, na opção 

Imagens e Fotografia. 

Portanto, vale ressaltar, que se torna dispensável qualquer documento de 

direito de uso de imagem, uma vez que já tem o uso garantido para publicações da 

Secretaria de Estado da Educação - SEED. 

É bom destacar também, o link para acesso aos ícones inseridos ao final de 

cada atividade está disponível em: http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-

seed/pages/home.php. Acesso em out. 2014.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php.%20Acesso%20em%20out.%202014
http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php.%20Acesso%20em%20out.%202014
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