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RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de analisar o uso das NTIC: Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação como ferramentas que propiciam a interação e colaboração entre os alunos em 
relação ao aprendizado da Língua Inglesa em uma instituição de ensino de inglês no estado 
de Sergipe. A criação e utilização de uma comunidade online serviram como base de estudo 
para averiguar o quanto essa experiência virtual vem a contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem do idioma Inglês. 
Palavras-chave: Novas tecnologias. Língua Inglesa. Colaboração. Interação. 

 

 

ABSTRACT 

This study aims at analysing the usage of NTCI: New Technologies of Communication and 
Information as tools that provide interaction and collaboration among students in regards to 
the learning purposes in an English Course in Sergipe. The creation and application of an 
online community was used as an object of study in order to evaluate how this virtual 
experience can contribute to the teaching-learning process. 
Keywords: New technology. English. Collaboration. Interaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução do computador e o acesso à Internet na sala de aula de uma 

instituição de ensino trouxeram para o ambiente educacional uma gama de possibilidades de 

utilização de materiais legítimos, sites educativos, ambientes virtuais, de troca de informação 

com pessoas do mundo inteiro, e de tudo o que fosse possível de ser aproveitado da internet 

para o aprendizado do idioma. Com isso, procurou-se reforçar a questão da motivação, pois 

como diz Piletti (2002, p.34): “Sem motivação, não há aprendizagem.”  

Utilizar esses recursos tecnológicos foi um modo encontrado de motivar os 

alunos, de entrar no mundo deles conectar a escola ao mundo deles, pois como bem afirma 

Hass (2005, p.147): 

Hoje, grande parte dos cursos livres de idiomas e escolas de ensino 
fundamental e médio, particulares e públicas, já estão equipados com 
laboratórios onde os alunos têm à sua disposição computadores conectados à 
Internet durante tempo integral. Aos professores de língua estrangeira (LE) 
tem cabido, então, o desafio de incluir em suas práticas pedagógicas o uso 
da nova mídia capaz de trazer ‘o mundo’ para dentro da sala de aula e dela 
tirar o máximo de proveito no processo de ensino e aprendizagem da LE. 
Nesse sentido, as páginas postadas na internet podem representar uma fonte 
inesgotável de novos saberes para professores e alunos.  
 

 
 Esse é o paradigma que e de tirar dali ferramentas facilitadoras para o processo 

de ensino e aprendizado de inglês, aproveitando o que eles tanto gostam de fazer, sendo uma 

uma tentativa de  

conseguiu ser quebrado com essa experiência que trouxe o mundo dos jovens 

para sala de aula. Sobre quebra de paradigma Grinspun (2001, p.42) coloca que: 

 

(...) não podemos exigir que os paradigmas existentes em educação 
respondam a tantas novas frentes que se abrem no nosso dia-a-dia. O que 
precisamos pensar é que estamos diante de mutações na sociedade 
contemporânea, com um peso considerável das novas tecnologias, com uma 
sociedade pós-industrial, com a crise  
do Welfare Sate, com crise dos paradigmas existentes. 
 
 

Se antigos paradigmas são quebrados, novos modelos precisam ser considerados 

e incorporados, tendo em vista as mudanças vividas pela sociedade atual. Nesse sentido: 

“Observamos que as grandes repercussões da tecnologia trouxeram novos paradigmas 

científicos que, por sua vez, vão repercutir no modelo pedagógico, na noção de educação, na 
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relação entre educador e educando, nos conteúdos e nas novas metodologias” (GRINSPUN, 

2001, p.18).  

É a respeito desse contexto sobre o uso das novas tecnologias associadas ao 

conteúdo proposto a ser passado para os alunos e sobre a mudança na relação educador-

educando que esse trabalho se dedica, bem como demonstrar como já é possível, na prática, 

vivenciar essa nova realidade educacional. 

 

2 O USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

A escola, com seu papel histórico de formação, precisa estar conectada às 

mudanças que estão ocorrendo ao seu redor. Já não cabe mais o modelo tradicional de ensino, 

onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno nada mais que um ser passivo que 

recebe essa informação pronta e não lhe cabe questionar. A sociedade atual, com o uso que já 

faz das novas tecnologias da informação e comunicação, já começa a mudar esse papel. 

Todos podem contribuir, passar conhecimento e ir em busca do que se pretende aprender. 

Ribeiro (2005, p.85) bem aponta que: “Precisa-se, hoje, de um pensamento que compreenda a 

tecnologia como parte de um momento histórico: a tecnologia é parte desta história e está 

interligada à formação e à construção do sujeito.”  

Essas mudanças advindas do desenvolvimento tecnológico, têm influenciado todo 

um modo de vida, de se relacionar, de aprender, de conviver. Se a função primordial da 

escola é a formação de sujeitos que serão inseridos nessa sociedade, cabe a ela mudar seu 

posicionamento, se abrir diante de tantas transformações e manter-se atualizada para poder 

desempenhar bem o seu papel, como bem retratam Dias e Filho (2003, p.40): 

As mudanças tecnológicas e sociais em curso no mundo contemporâneo 
inseriram o homem num novo contexto, numa nova maneira de se relacionar 
com a vida, alterando, assim, hábitos, valores, modos de ver, ler, ouvir, 
pensar e sentir. Neste contexto, a escola percebe que são necessárias 
mudanças, novas atitudes docentes são exigidas e que é fundamental refletir 
e analisar a maneira tradicional de produzir e transmitir conhecimentos. 
Pensar educação, hoje, portanto, não é apenas adaptar procedimentos, mas 
sobretudo, repensar e reinventar a aprendizagem e o ensino a fim de 
enfrentar desafios representados pela cultura contemporânea e pela 
emergência de um novo leitor e observador.  
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No entanto, para que essas mudanças aconteçam, faz-se necessário uma reflexão 

mais profunda sobre a utilização da tecnologia dentro de sala de aula. De nada adianta novas 

ferramentas se o trabalho feito com elas não mudar. Antes de mais nada, o que precisa ser 

mudado é a abordagem, o objetivo, o modo como são desempenhadas as atividades, para 

então tirar-se o máximo de proveito das novas tecnologias para as novas formas de se 

produzir conhecimento. Ainda sobre isso, Dias e Filho (2003, p.40) afirmam: 

 
Nesse sentido, é fundamental discutir e refletir criticamente o uso das 
diferentes funções da tecnologia na educação, remetendo à necessidade de 
tematizar e questionar os meios tecnológicos de informação e comunicação, 
não como meros recursos técnicos, que veiculam conteúdos pedagógicos por 
meio de atraentes e coloridos desenhos, sons e animações, mas como meios 
que podem ser concebidos como um instrumento de mediação e de 
expressão, no qual é possível provocar novos modos de produzir 
conhecimentos. 
 

Experimentar novos modos de produção de conhecimento permite ao educando 

desenvolver-se pessoal, social e profissionalmente, tendo em vista o que a sociedade espera 

dele quando estiver no mercado de trabalho. Maleabilidade, comunicação, trabalho em 

equipe, criatividade são algumas das características que serão exigidas desses futuros 

profissionais, e cabe a escola passar a trabalhar em como desenvolvê-las, pois, como defende 

Demo (2001, p.9): 

No contexto da sociedade do conhecimento e da informação, dimensões 
como teleducação, telepistemologia, ciberespaço, mundo virtual, 
reconstrução do conhecimento tornam-se referências estratégicas tanto para 
o desenvolvimento pessoal e social, quanto para a inserção no mercado de 
trabalho. 
 
 

 A Internet pode hoje em dia ser usada pela escola como uma grande aliada. Essa 

ferramenta já é muito usada pelos jovens para se comunicar, pesquisar, fazer compras, expor 

suas opiniões, descobrir novidades, desenvolver redes de relacionamento, apenas como 

alguns exemplos. Essas capacidades por eles desenvolvidas, podem e devem ser trazidas para 

o ambiente escolar, desde que a instituição educacional esteja aberta a isso e esteja disposta a 

participar dessa evolução e queira realmente contribuir de forma efetiva para a formação 

desses indivíduos, pois, ainda segundo Demo (2001, p.10): 

 
O ciberespaço oferece potencialidades virtuais incalculáveis, dentro de 
dinâmica estonteante que já vem sendo qualificada de dialética, para indicar 
qualidades como ritmo acelerado de inovação, ambiente de forte 
desconstrução e reconstrução, espaço de diálogo constante e aberto, além de 
conflitos culturais poderosos, sem falar na invasão mercantilizada. 
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Trabalhar com a formação desses indivíduos inseridos nessa nova dinâmica da 

sociedade contemporânea é o maior desafio que a escola tem a enfrentar. Coscarelli e Ribeiro 

(2005, p. 13) colocam que: 

 
Formar cidadãos preparados para o mundo contemporâneo é um grande 
desafio para quem dimensiona e promove a educação. Em plena era do 
conhecimento, na qual inclusão digital e Sociedade da Informação são 
termos cada vez mais frequentes, o ensino não poderia se esquivar dos 
avanços tecnológicos que se impõem ao nosso cotidiano.  
 
 

Quem promove a educação é um dos responsáveis diretos por essas mudanças 

educacionais tão necessárias, visto que o poder ou autoridade ainda é entregue ao papel do 

professor, que decide o que fazer em sala, o que passar aos alunos e de que forma ele pode se 

adequar a todas essas mudanças e começar a mudar também o processo de ensino-

aprendizagem, sua relação com o aprendiz e o papel que a escola precisa vir a desempenhar. 

É sob essa ótica que Sampaio (2000, p.18-19) defende que: 

 

(...) a escola precisa contar com professores capazes de captar, entender e 
utilizar na educação as novas linguagens dos meios de comunicação 
eletrônicos e das tecnologias, que cada vez mais se tornam parte ativa da 
construção das estruturas de pensamento de seus alunos [...] existe, portanto, 
necessidade de transformações do papel do professor e do seu modo de atuar 
no processo educativo. 
 
 

Uma vez que o professor encara esses novos desafios, aceita mudar sua postura 

mediante o processo tradicional de ensino-aprendizagem, e se permite aprender e 

experimentar junto com seu alunado, um novo mundo de possibilidades é aberto. A 

experiência vivenciada com jovens que tiveram a liberdade de trazer coisas do seu mundo 

para a sala de aula, que conseguiam usar na realidade o que aprendiam na escola e se 

sentiram seres ativos e construtores de seu conhecimento é um exemplo disso e passa a ser 

descrito a partir de agora. 

 

3. A APRESENTAÇÃO DA NOVA FERRAMENTA AOS ALUNOS 

 

Essa experiência, que ocorreu na instituição Cultura Inglesa de Sergipe, 

localizada à Avenida Jorge Amado, nº 1220, no bairro Jardins em Aracaju/ SE, envolveu 

nove alunos adolescentes que estudavam inglês há um ano e meio.  No primeiro dia de aula, 
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eles foram apresentados a uma comunidade virtual, muito semelhante ao site de 

relacionamento mais popular do Brasil, Orkut, que é tão familiar para eles e no qual a maioria 

tanto despende de seu tempo. Esse foi um dos critérios primordiais para a escolha do site, 

além da facilidade de utilização das ferramentas nele contidas. O website que pode ser 

encontrado através do endereço www.ning.com.br, oferecia acesso gratuito na época do 

projeto, mas atualmente é preciso pagar por sua utilização.  

A idéia original era criar um canal de comunicação virtual, onde os alunos e 

alunas pudessem acompanhar o que teriam de fazer e levar para esse ambiente online, 

atividades que costumeiramente eram feitas em sala com papel e caneta. O objetivo principal 

foi a prática e aprimoramento do que era visto em sala de aula a partir do material didático 

proposto, mas agora de forma mais dinâmica, que despertasse o interesse dos alunos e se 

aproximasse da realidade deles. 

Após apresentação e convite para entrarem na comunidade recém-criada para 

eles, os alunos puderam participar do processo de customização da comunidade, escolhendo o 

papel de parede através de votação. Um roteiro explicativo foi entregue para que pudessem se 

filiar em casa, dando as informações requisitadas como nome, idade, músicas preferidas e já 

personalizassem a sua página com fotos e mensagens. Naturalmente, tudo em inglês. Essa 

atitude traduz o que foi escrito por Paulo Freire “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 

p.52). 

 3.1 A INTERAÇÃO  

 

Esta comunidade virtual possui uma característica que foi utilizada de forma 

muito enriquecedora para o processo de interação entre professor-aluno e aluno-aluno: é 

personalizável, ou seja, é possível escolher desde cores, papel de parede, ferramentas que se 

deseja acrescentar e em que local exibi-las na página principal.  As opções colocadas na 

primeira página são disponibilizadas em formato de abas, que ao clicar sobre o nome 

desejado, uma nova página é aberta. 
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Descrição 
das abas: 

Main  
(principal) 

My Page 
(minha página) 

Members 
(membros) 

Photos 
(fotos) 

Videos 
(vídeos) 

Forum 
(fórum) 

Blogs 
(blogs) 

 
 

Essa primeira página foi toda criada pelo professor da primeira turma, mas após 

apresentação deste espaço virtual em sala, os alunos foram convidados a entrar e a 

personalizar as suas próprias páginas, mudando o papel de parede, incluindo fotos e deixando 

mensagens uns para os outros. Foi o momento em que eles começaram a vivenciar um pouco 

de autonomia e se sentiram co-autores, participantes ativos deste ambiente que acabava de ser 

criado para eles. Na segunda aula, um pouco mais familiarizados e com o sentimento de 

pertencer a este novo grupo, eles foram questionados sobre a entrada de outros alunos do 

mesmo nível de inglês que estudavam naquela instituição. Apesar de hesitarem no início, 

concordaram com a proposta e outros quatro grupos de estudantes foram convidados a se 

juntar à comunidade desenvolvida para jovens daquele estágio praticar livremente o inglês 

aprendido até o momento.  
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Como a professora dessas outras quatro turmas já tinha sido professora deles, 

automaticamente eles a receberem muito bem, mandando mensagens de boas vindas e 

elogiando a foto dela. Outros alunos se reconheceram e também trocaram mensagem ou se 

apresentaram para os não-conhecidos. Seguem alguns exemplos de mensagens trocadas:  

 
Tradução: “Olá professora!!! Como vai você??? Beijos!!!!!” 

 

 

 

 

Tradução: “Bem-vindo!!” (1ª figura), “bem vindo a nossa comunidade!!!” (2ª figura) 

 
Tradução: “Amei sua página” (1ª figura), “Muito obrigado, sua página é legal também” (2ª figura), “Obrigada, 

amei sua página também, é bonita!” (3ª figura) 

 

Tradução: “Taci você é uma boa amiga!” 

 

Tradução: “Olá Mariana. Qual horário você estuda na Cultura Inglesa???” 
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Tradução: “hoje é aniversário de Renata” 

Tradução: “Fale em inglês, Gabriel, fale em inglês! Aquelas são fotos para colocar aqui no Ning?” 

 

Nesses exemplos dois pontos importantes devem ser ressaltados. O primeiro é o 

fato de podermos observar como os adolescentes sentiram a comunidade como sendo deles, a 

partir da utilização da palavra “our” (nossa) e cuidavam do conteúdo postado por outros 

participantes. Segundo, como usaram o inglês para se comunicar, mesmo que com pequenos 

erros gramaticais, como em “you is” (o correto seria you are), não se prenderam a esses 

pequenos detalhes da Língua, atingiram o objetivo maior do estudo do idioma: se comunicar 

em inglês. Segundo Belloni (1999, p.59): 

 

   As NTICs oferecem possibilidades inéditas de interação mediatizada 
(professor/ aluno; estudante/ estudante) e de interatividade com materiais de 
boa qualidade e grande variedade. As técnicas de interação mediatizada 
criadas pelas redes telemáticas (e-mail, listas e grupos de discussão, webs, 
sites, etc.) apresentam grandes vantagens pois permitem combinar a 
flexibilidade da interação humana [...].Um número crescente de jovens, [...] 
participam de atividades que ocorrem no ‘ciberespaço’ [...] onde se cruzam 
e ‘interagem’ seres virtuais, conhecimentos científicos e informações 
prosaicas da vida cotidiana. 

 
   

Muitos são os exemplos que podem ser retirados das páginas dessa nova 

ferramenta reforçando o exposto acima. A interação ocorreu neste espaço de um modo 

diferente do que ocorre no modo presencial. Alunos tímidos se expuseram de forma 

surpreendente, que não fariam dentro da sala de aula. O contato direto com o professor 

permitiu desde justificativas às ausências até importantes comentários sobre aulas, atividades 

(em sala ou no site) e testes feitos na escola. Alunos que não se conheciam fisicamente, 
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passaram a ter contato e participarem juntos de atividades propostas online, sem interferência 

de qualquer professor. 

 

 3.2 COLABORAÇÃO 

 

Os fóruns disponíveis na página foram utilizados para iniciar discussões em que 

eles devessem postar suas opiniões, acrescentar atividades e compartilhar o que era visto em 

sala. Várias atividades do livro foram adaptadas e trazidas para essa comunidade, 

principalmente os temas das lições como: “My country Project” (‘Projeto meu país’, onde ao 

invés de fazer um cartaz sobre os países, eles puderam pesquisar na Internet e acrescentar as 

informações e imagens no fórum) e “Do you speak English” (‘Você fala em inglês’, onde eles 

davam exemplos de onde praticavam o idioma), conforme figura abaixo: 

 

 

Abaixo segue a declaração feita por um dos alunos, comparando o mesmo 

conteúdo visto na escola e visto de forma mais colaborativa na instituição de ensino de inglês. 

Ele afirma que nunca esquecerá este projeto, que o da escola não foi bom e esse foi. Ele ainda 

acrescenta que aprendeu mais uma coisa com esse projeto, que ama os países, que é 

importante aprender sobre outras culturas e agradece a professora por ter feito esse projeto 

com os alunos. 
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Esse relato é o registro claro do quanto a mudança na maneira de se trabalhar os 

conteúdos afetou muito positivamente esses jovens. No desenvolvimento desses projetos, a 

criatividade e a autonomia por parte dos alunos tomaram espaço, inclusive eles mesmos 

passaram a criar fóruns e a se corrigir, o que corrobora com a seguinte afirmação de Santos 

(2003, p.58): 

A proposta da pedagogia de projetos avança na direção da construção da 
autonomia do aluno para propor, conceber, desenvolver e avaliar uma 
atividade, normalmente realizada no contexto de um trabalho de equipe. Tal 
proposta incorpora conceitos relacionados com uma pedagogia mais 
dinâmica, profundamente articulada em torno da criatividade, da motivação 
intrínseca, da auto-avaliação e da construção ativa de conhecimentos. 
 

O mais interessante é que a partir do momento em que as informações postadas 

nessa comunidade seriam compartilhadas para todos os membros, colegas de sala, professora, 

amigos da escola e estudantes de outras turmas, havia uma preocupação com o que colocar. 

Não faziam como uma atividade que só a professora ia corrigir e dar a nota. Não era pela 

nota, que nem foi cogitada, mas era preciso caprichar, fazer o melhor, pois todos estariam 

vendo e postando os seus também.  

Esse foi o ponto fundamental que caracterizou a mudança vivenciada com a 

quebra de paradigma educacional experimentada. Sobre isso, destacamos o seguinte 

pensamento de Demo (2001, p.27): “Não pode ser passivo esse tipo de aprendizagem, pois é 

mister entrar on-line e fazer contribuição explícita para a discussão, caso contrário, não se origina rede 

de aprendizagem”. 

Outro bom exemplo é como as lições de casa foram postadas na comunidade, pois 

eram sempre sobre algo diferente a ser desenvolvido, e elas nunca eram ligadas às atividades 

do livro didático, para que se quebrasse a idéia de dever de casa relacionado a exercício 
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entediante de se fazer. Buscou-se despertar o prazer dos alunos em descobrir algo novo, que 

fosse do interesse deles, como exemplificado abaixo: 

 

 

Os alunos tiveram a oportunidade de postar seus vídeos favoritos, os quais eram 

utilizados pela professora da primeira turma para criar atividades em sala de aula. Não há 

como descrever a expressão de uma aluna quando pela primeira vez o videoclipe da sua 

banda favorita foi utilizado para mostrar assuntos que eram trazidos pelo livro. Era uma 

alegria, mais que isso, parecia não acreditar que a professora tinha preparado algo 

especialmente para ela, com o que ela mais gosta, inacreditável. Essa troca só melhorou 

muito o relacionamento entre alunos e professores.  

O ponto mais relacionado à prática do que deveria ser visto em sala de aula foi a 

criação do blog dentro dessa própria comunidade. Cada dia um aluno ficou responsável por 

escrever o que tinha acontecido no dia, para o caso de algum aluno que faltasse, este pudesse 

acompanhar. Mais do que isso, essa foi uma maneira informal de se observar a utilização dos 

verbos no passado, assunto que eles deveriam estar utilizando, pois era para ser consolidado 

nesse estágio. Assim, os alunos postavam suas descrições nos blogs, a professora as lia 

diariamente observando seus “erros” e preparava atividades em sala para tratar deles, de 

forma indireta, sem que eles sequer percebessem esse processo, para não afetar a participação 

virtual deles. Houve momentos de os próprios alunos postarem algo e minutos depois se auto-

corrigirem. Essa abordagem confirma o que Demo (2001, p.29) postula: “É perfeitamente 

cabível a presença virtual, à medida que o professor possa acompanhar, sobre tudo pela 

internet, o andamento da pesquisa e a elaboração própria do aluno, inclusive com extrema 

freqüência.” 

Mais valioso do que o uso correto ou não dos tempos verbais foi a comunicação, 

a capacidade de passar o que tinha acontecido e ainda apontar o que mais gostaram, falar com 

tanto entusiasmo que quem faltou à aula, sentia que perdeu em não ter comparecido. Para o 

professor, esse é um retorno imensurável.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
13

 

4. O BALANÇO: VANTAGENS E DESVANTAGENS DESSE NOVO MEIO 

 

Tendo em vista que esse é um caminho sem volta, que passa a ser exigência de 

mercado, inclusive, Demo (2001, p.10) fala que: 

 
A nova mídia pode ser extremamente útil na veiculação do conhecimento, 
como todos reconhecem, mas vai cada vez mais fazendo parte também do 
mundo da aprendizagem, mesclando presença física e virtual. Será mister 
chegar à capacidade permanente de reconstruir conhecimento com qualidade 
formal e política, em primeiro por questão de cidadania, e, em segundo 
lugar, para inserir-se mais adequadamente no mercado.”  

 

Muitas são as mudanças educacionais necessárias, as quais são resultados de 

mudanças na sociedade: “As mudanças que estão acontecendo na sociedade, mediadas pelas 

tecnologias em rede, são de tal magnitude que implicam – a médio prazo - reinventar a 

educação como um todo, em todos os níveis e de todas as formas”2. Isso pode ser visto na 

                                                           

2Retirado do texto: MORAN, José M. Aprendizagem significativa. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/significativa.htm Acesso em 10/08/2010.          
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reação dos alunos e professores diante dessa nova forma de troca de informação, criação e 

aprendizado. Os alunos passaram do papel de seres passivos, que só recebiam conhecimentos 

ou reproduziam o que lhes era pedido, passando a ser agentes ativos do próprio aprendizado, 

produzindo-o.  

Com a liberdade de criação dada a eles, como por exemplo, em sites que puderam 

criar filmes online, eles produziram mais do que seria esperado a partir do conteúdo passado. 

Eles realmente foram usuários do idioma. Não fizeram apenas atividades para fixar o assunto 

passado. Foram além, vivenciaram o uso real dessa Língua, para se comunicar, se expressar, 

ir além do que as paredes de uma sala de aula permitiriam. 

Esse processo trouxe contribuições imensuráveis. Num curto espaço de tempo, foi 

possível observar como os alunos desenvolveram a sua fluência no idioma. Alunos tímidos, 

que se sentiam inseguros ao falar, pois se preocupavam em demasia se o que iriam pronunciar 

estava certo ou errado, adquiriram autoconfiança ao perceberam que já conseguiam se 

comunicar em inglês, e que mais importante do que estar gramaticalmente correto, é 

conseguir passar a sua mensagem e se fazer entender. Mais do que aprendizado de conteúdos, 

esse alunos, que foram os mais participativos, desenvolveram sua autoconfiança, algo que 

levarão consigo para suas vidas. 

A princípio, outros professores viam esse trabalho como mais um trabalho, que 

lhe tomaria horas além das que já teriam na sala de aula. Na verdade, a criação de um site 

como esse não leva mais do que cinco minutos. O que o professor precisa investir, é tempo 

para pesquisar atividades que motive seus alunos, pois assim eles mesmos darão continuidade 

e seguirão sozinhos. É disso que depende o sucesso de uma comunidade como essa, pois se 

não for interessante para eles, eles deixam de visitar e participar. Por outro lado, como 

aconteceu com essa turma, se eles participam muito e correspondem a tudo que o professor 

propõe, isso motiva o professor a sempre trazer coisas novas e a também inovar para atender 

as expectativas de seus alunos. É um caminho de duas vias. 

Importante ressaltar que por se tratar de um site da internet, por mais que você 

possa fechar a comunidade para só entrar quem for convidado, fotos e conteúdos estarão 

expostos para todos visualizarem. No caso desse site específico, só poderiam participar 

adolescentes acima de 13 anos, mas por se tratar de uma proposta vinda da escola, é 

aconselhável um documento explicando aos pais a proposta deste trabalho e que eles assinem 

autorizando a participação de seus filhos.  

O controle do conteúdo, seja fotos ou vídeos impróprios (como alunos sem 

camisa, videoclipe de músicas que usam palavrão ou temas polêmicos como 
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homossexualidade) ficou por conta do professor, que pode em particular, conversar com o 

aluno e conscientizá-lo que o uso dessa ferramenta está sendo feito através da escola, que tem 

eu fim educacional de prática do inglês, e que os pais poderiam ter acesso se solicitassem e 

por isso ali não era o local mais indicado para postar tal coisa, já que é prática comum deles 

participarem de tantos outros ambientes online no qual já compartilham isso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Essa experiência desenvolvida com os estudantes da Língua Inglesa pode ser 

descrita como um momento crucial na quebra de paradigma do modelo tradicional de ensino. 

Em muito pouco tempo, pôde-se experimentar e fazer uso de ferramentas disponíveis na 

sociedade do conhecimento, da qual os jovens já fazem parte. A escola se rendeu ao mundo 

deles, adentrando e explorando um universo de possibilidades onde aluno e professor só 

tiveram a ganhar.  

 A sala de aula que está reparada para vivenciar as inúmeras possibilidades que as 

NTIC têm a oferecer permitiu a entrada do mundo, da vida real que acontece fora dos muros 

da escola, ao seu redor, e devolveu a este uma produção autêntica, com significado e valor 

para esses estudantes. Este foi só um primeiro passo para demonstrar o quanto é possível 

fazer na formação dessa nova geração, desde que a escola se proponha a se atualizar e a 

mudar sua posição de detentora do conhecimento absoluto. Isso já não cabe no modelo de 

ensino do século XXI. 
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