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AS MÍDIAS SOCIAIS: LETRAS/LIBRAS AS NOSSAS LÍNGUAS
INTRODUÇÃO

O presente trabalho é uma análise das mídias sociais da Página do Facebook: Letras/Libras: As Nossas Línguas. As mídias

sociais atingiram uma grande representatividade nos últimos anos, tornando-se indispensáveis nos processos comunicativos de

qualquer organização. Considerando o seu forte potencial comunicativo elas são importantes para a divulgação de todas as

atividades realizadas no curso de Letras – Língua Portuguesa e Libras.

CONCLUSÃO

Considerando o grande impacto que as mídias sociais

causam na sociedade e seus benefícios, no contexto do

café literário, advém do fato de possibilitar propagação

dos conhecimentos relacionados à Língua Portuguesa e

Língua Brasileira de Sinas por meio de diferentes

veículos de comunicação, abrangendo diferente

públicos além do acadêmico. Utilizar as mídias sociais

como uma forma de divulgar o curso de Letras- Língua

Portuguesa e Libras e todas as atividades

desenvolvidas exige muito comprometimento e esforço,

porém é muito satisfatório a repercussão das postagens

tanto na própria faculdade como na comunidade

externa.

As mídias sociais são ferramentas online projetadas para

permitir a interação social a partir do compartilhamento e da

criação colaborativa de informação nos mais diversos

formatos. Dentro das mídias sociais, estão incluídos os blogs,

as redes sociais, os sites entre outros que abrangem

comunicação, relacionamento, multimídia e entretenimento.

(TORRES, 2009).
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Utilizamos as mídias sociais no curso por meio da

disciplina de Projetos temáticos, tem como professor

responsável o senhor Leandro de Araújo Crestani. Uma

das mídias utilizadas é o Whatsapp por meio de um grupo

compartilhado entre as pessoas que compõem o oitavo

período. Também é utilizado o aplicativo Facebook por

meio da página denominada Letras Libras As Nossas

Línguas. Na página é divulgado todas as atividades

realizadas pelos acadêmicos como: postagens, dicas de

leitura, vídeos, eventos, datas comemorativas, entre outros.

Por meio do Youtube, é divulgado na página Letras Libras:

as nossas línguas, as edições dos vídeos do Café Literário

que funciona da seguinte forma: é formado por pequenos

grupos de acadêmicos que realizam entrevistas com

professores e pesquisadores da área de Letras, Libras e

Literatura.


