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RESUMO

Sabese que o ensino contemporâneo exige novas posturas, não só dos aprendizes como também dos docentes que estão em constante
interação com os mesmos, e isso conduz os professores à busca de novas práticas de ensino. Sendo assim, o presente artigo tem como
objetivo evidenciar que o trabalho colaborativo, surge como um elemento importante para atender estas novas exigências, visto que este tipo de
iniciativa pode fortalecer o trabalho conjunto dos professores, em um ambiente de união e interação, mediada pela corresponsabilidade na
construção e apresentação de uma determinada atividade. A ênfase aqui apresentada é em uma aula integrada ministrada pelos professores de
Língua Inglesa, como forma de promoção do trabalho colaborativo, tendo como propósito maior estimular o aluno para aquisição de um
conhecimento específico, e para tanto, buscouse estratégias diferenciadas para que fosse possível atingir o objetivo proposto. A relevância
dessa construção está no desejo de se evidenciar a importância do trabalho colaborativo atender as novas perspectivas no processo de ensino
e aprendizagem, como também expor a estrutura de uma aula integrada, construída e ministrada pelos docentes envolvidos nesta experiência.

Palavras – chave: Aula Integrada. Docentes. Trabalho Colaborativo.

ABSTRACT

It is known that contemporary teaching requires new challenges postures, not only the learners but also teachers who are in constant interaction
with them, and this instigate teachers to search for new teaching practices. Thus, this chapter aims to demonstrate that collaborative task
emerges as an important element to meet these new requirements, since this type of initiative can strengthen the teachers’ joint work, in an
environment of unity and interaction, mediated by the coresponsibility in the construction and presentation of a given activity. The emphasis here
is on an integrated class taught by English Language Teachers, as a way of promoting collaborative activities, with the main purpose of
stimulating the student to acquire a specific knowledge, and for that, different strategies were sought to be the proposed objective. The relevance
of this construction lies in the desire to light up the importance of collaborative work to meet these new perspectives in the teaching and learning
process, as well as to expose the integrated structure in the classroom, built and taught by the teachers who are involved in this experience.

Keywords: Integrated Classroom. Teachers. Collaborative work.Task

RESUMEN

La clase integrada como recurso de enseñanza y aprendizaje: reto del trabajo colaborativo docente.Es sabido que la enseñanza contemporánea
exige nuevas posturas, no solo por parte de los aprendices cómo también de los profesores, que son los que están en constante interacción con
ellos, así pues, son conducidos a búsqueda de nuevas prácticas de enseñanza. De hecho este artículo tiene el objetivo de demostrar el factor
importante para atender las nuevas exigencias. Cabe resaltar que este tipo de iniciativa puede fortalecer el trabajo en equipo de los profesores
en un espacio de acercamiento e integración ayudado por la responsabilidad compartida en la construcción y presentación de alguna actividad o
clase. La énfasis aquí presentada es una clase integrada empartida por profesores de lengua inglesa, a modo de promocionar el trabajo
colaborativo con vistas a animar nuestro alumnado a obtener conocimiento especifico, para que se ha buscado una forma diferenciada de
empartir clases para lograr el objetivo.

Palabras Clave: Clase . Colaborativa .Interacción

1 INTRODUÇÃO

Nas novas tendências educacionais, o trabalho colaborativo se apresenta como um elemento chave para a promoção de mudanças no processo
de ensino e aprendizagem, uma vez que esta iniciativa quebra o paradigma tradicional da construção individualizada, uma vez que
independente da diversidade de concepção sobre educação dos professores, há uma participação ativa e cooperativa, objetivando uma
aprendizagem significativa do aluno.

Diante desta premissa, entendemos que as intermediações promovidas no ciberespaço criam um ambiente propício para o desenvolvimento de
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construções coletivas as quais são conduzidas pela Cibercultura, cultura contemporânea fortemente marcada pelas tecnologias digitais, que tem
, neste espaço , a missão de disseminar a interação entre inúmeros indivíduos, dentre de diversas culturas. Dessa forma, no mundo das
interconexões defendida por Lévy (1999), a educação se vale dessas redes para intermediar o desenvolvimento de atividades de comunicação
que proporcionarão ao indivíduo autonomia e um modelo de aprendizagem pautado na dinâmica de interatividade e construções colaborativas,
uma vez que a rede oferece recursos tecnológicos que permitem aos indivíduos interagirem em contextos e momentos diferenciados, rompendo
as distâncias e limites inerentes do contextos presencial. Nesse contexto, a palavra da vez, então, é colaboratividade, e essa é uma das maiores
exigências hoje nos espaços educacionais para que promovam uma aprendizagem diferenciada.

Dentro dessa vertente, Damiani; Vellozo; Barros (2004, p. 1011) apud PARRILLA, 1996, apud ARNAIZ; HERRERO; GARRIDO; DEHARO,
1999) apontam para a importância do trabalho colaborativo nos espaços educacionais e salientam que salientando que “[...] grupos
colaborativos são aqueles em que todos os componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é
produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses.”. Dessa forma, o trabalho colaborativo em uma instituição escolar fazse
necessário, uma vez que oferece vantagens que podem ser vislumbradas através das práticas colaborativas desenvolvidas por docentes que
decidem trabalhar em parceria.

Ao pontuar que este tipo de iniciativa traz vantagens, partese da premissa de que traz resultado eficaz e funciona como elemento básico para a
desconstrução do trabalho individualizado dentro das escolas públicas. Assim, a integração entre docentes de uma equipe para realização de
construções em conjunto tornase uma estratégia eficiente para professores que desejam trocar experiências relevantes, de uma forma
compartilhada, tendo sempre como foco trazer grandes benefícios para os envolvidos no processo educativo, ou seja o professor e o aluno.

Sobre o trabalho colaborativo, Damiani, Vellozo, Barros (2004, p. 4 ) demarcam que

Através do diálogo, o pensamento de cada pessoa é tornado público e seu raciocínio explicado, seu ponto de vista
defendido. Ao escutar o argumento de um dos membros do grupo, os outros podem ser levados a considerar alternativas
ao mesmo e a pessoa que expôs suas ideias é desafiada a reexaminar seu próprio raciocínio. As pessoas, ao engajarse
em interações, frequentemente podem superar o que não são capazes de realizar sozinhas, trabalhando
independentemente.

Vêse então que o indivíduo não é um ser isolado, ele está constantemente num processo de aprendizagem e isso não ocorre isoladamente,
corroborando com os trabalhos de Vygotsky (2001, p.63) ao afirmar que "[...] o comportamento do homem é formado por peculiaridades e
condições biológicas e sociais do seu crescimento [...].". Por conseguinte, a aprendizagem não se dá de modo isolado, sempre haverá trocas de
ideias, informações. Portanto, a aula colaborativa requer a união e uma sintonia harmoniosa de modo heterogêneo, através do corpo docente,
para que o seu resultado seja uniforme.

Neste sentido, vemos que na proposta de aula integrada esta iniciativa é evidente, visto que os docentes compartilham um intercâmbio de
ideias, visando atingir objetivos comuns para promover a melhor aprendizagem de seus alunos. Sendo assim, com a perspectiva de evidenciar o
trabalho colaborativo como uma estratégia eficaz para exposição de aulas diferenciadas, a equipe docente de Língua Inglesa do Ensino Médio
com Intermediação Tecnológica (EMITec) se reuniram para construção de uma aula integrada, colaborativa, participativa, com o intuito de que
os alunos também percebessem que as aulas não se resumem somente na exposição de um professor. A proposta do EMITec se constitui em
uma ação com dimensão inovadora, pois intermedia a aquisição e a interação do conhecimento através de recursos tecnológicos, na
modalidade Educação a Distância (EaD), para alunos do ensino médio, o que permite aos educandos envolvidos no processo utilizar as
tecnologias educacionais para viabilizar e garantir a interação com o conhecimento. Compreendemos, então, que a iniciativa da prática de uma
aula colaborativa visa atender as novas exigências do perfil educacional e profissional dos docentes na atualidade. Compreendemos, então, que
a iniciativa da prática de uma aula colaborativa visa atender as novas exigências do perfil educacional e profissional dos docentes na atualidade.

Dentro deste contexto, os professores de Língua Inglesa do EMITec se valem desta excelente oportunidade que as TICs possibilitam para
mediar o conhecimento a distância, mas, ao mesmo tempo, presencialmente. Nesta perspectiva, metodologicamente, as aulas de Língua
Inglesa ocorrem em tempo real, em que educandos e professores coparticipam na construção do conhecimento mediado nessa modalidade,
utilizando os recursos tecnológicos para promover o processo significativo da aprendizagem desta Língua, possibilitando a prática de uma
aprendizagem significativa, lúdica e interativa. Sobre aprendizagem significativa, Ausubel (2003) enfatiza que:

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um processo psicológico cognitivo
(“saber”) que envolve a interação entre ideias “logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores
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(“ancoradas”) relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos deste) e o
“mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos.

A aprendizagem significativa é elemento essencial ao processo de aquisição do conhecimento dos alunos, o que tem sido validado nesta
intermediação, com o intuito de promover nova formação para que os mesmos estruturem, de forma diferenciada, os conhecimentos
intermediados. Para tanto, o computador e os recursos propiciados pela IPTV (Internet Protocol Television) têm sido ferramentas tecnológicas
eficazes utilizadas com grande relevância neste processo.

Além de evidenciar a importância do trabalho colaborativo, a aula integrada vem com o objetivo de aproximar o aluno em um ambiente
interacional, utilizando os recursos tecnológicos oferecidos pelo Emitec. Ainda, em se tratando do conteúdo apresentado, vem com a intenção
de incentivar os alunos para aquisição de conhecimentos socioculturais, uma vez que os tópicos apresentados fazem referência à abordagem
cultural norte americana, Thanksgiving Day, ou seja “O Dia de Ação de Graças” e exposição da relação da língua estrangeira com relatos de
grandes personalidades negras norte americanas que marcaram a história, fazendo assim um link com o Black Awareness Day, isto é, dia da
consciência negra.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Historicamente, no contexto educacional, professores motivam os alunos para que trabalhem em grupo, teçam suas construções juntos,
construam seu aprendizado de forma colaborativa, pois a integração e o respeito as diferenças são fatores relevantes para o sucesso de um
grupo. As pesquisas de Vygotsky (1989) relativas a teoria sociocultural apresenta a importância do desenvolvimento de um trabalho colaborativo
na escola, constituindose em um referencial de que o trabalho colaborativo é parte fundamental para a estruturação do aprender com o outro.
Assim, as atividades pensadas e construídas em conjunto, oferecem enormes vantagens para todos os envolvidos, pois através da interação os
indivíduos constroem e partilham o conhecimento mutuamente, em uma perspectiva colaborativa, entendendo que um necessita do outro.
Dentro deste contexto, tornase relevante os professores trabalharem de forma colaborativa na construção de aulas e atividades mais
significativas para os seus alunos.

Assim, o foco deste capítulo é descrever a construção e apresentação de uma aula integrada, resultante de uma construção colaborativa, cujo
intuito fora atingir a percepção e interesse dos estudantes, demonstrando que não somente eles interagem em grupo na construção dos seus
trabalhos, como também os seus professores na construção de suas aulas. A realização de um trabalho em equipe de forma colaborativa é algo
exigido em qualquer instância na sociedade, pois o mesmo proporciona integração entre os indivíduos, além de bons resultados
qualiquantitativos. Assim, podese inferir que sob a ótica sociohistórica, a interação e a construção coletiva são fundamentais no processo
educacional.

Damiani (2008, p. 215) ratifica estes aspectos acerca do trabalho colaborativo afirmando que:

[...] na colaboração, [...], ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam, visando atingir objetivo comum
negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem a não hierarquização, liderança compartilhada, confiança
mútua e corresponsabilidade pela condução das ações.

Mas, a prática do trabalho colaborativo nas escolas não é algo fácil, pois, historicamente, a cultura do individualismo vivenciada nas escolas
públicas, muitas vezes não permitem que a atividade docente se construa de forma integrada. Na trajetória da educação brasileira, os
professores tradicionalmente trabalham individualmente, e esse modelo parece estar sendo fortalecido a cada dia, pois não se observam nas
instituições públicas o desenvolvimento de outros elementos para realização de mediações diferentes, salvo algumas raras exceções. Dentro
desta perspectiva, a aula colaborativa pode ser concebida como uma possibilidade de motivar docentes e alunos para aquisição de qualquer
conhecimento, em qualquer momento no processo de ensino e aprendizagem.

Sendo assim, a construção e apresentação em grupo se manifestam como uma ideia subjacente às intenções mais positivas possíveis para
contribuir com estas novas perspectivas. Por isso, a equipe docente de Língua Inglesa do Emitec, visando atender a objetivos comuns, em que
o maior desafio é apresentar para o aluno um modelo de aula instigante que ultrapasse a fronteira do conteúdo, mas que também o faça
perceber que a integração entre os seus professores resulta em uma construção rica, promovendo a construção de vários conhecimentos,
inclusive a construção de valores.
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Hargreaves (2000), citado por Engeström (1994, p. 45), afirma que a construção colaborativa pode “[...] modificar radicalmente a natureza do
pensamento do professor [...].”. Sendo assim, podemos afirmar que este tipo de construção se torna receptível por abarcar intenções que fazem
com que o professor entenda que ele precisa trabalhar em parceria, a fim de enriquecer o seu contexto profissional. Quando professores se
juntam e entendem que nesta mediação podem ultrapassar os aspectos estruturais, há um ganho significativo e um entendimento de que o
trabalho em parceria com o outro é um passo importante para enriquecimento da mediação das aulas. Ao valorizar e aderir a realização de um
trabalho colaborativo, entendese a importância do compartilhamento de atividades entre professores, tendo como foco fazer o atividades
diferenciadas, contrapondose a exposição tradicional, além de atender às exigências das novas práticas de ensino.

Damiani (2008) em suas pesquisas ratifica ainda que o trabalho colaborativo entre docentes constituise em excelente espaço de aprendizagem,
permitindo a identificação de suas forças, fraquezas, dúvidas e necessidades de reconstrução, a socialização de conhecimentos, a formação de
identidade grupal e a transformação de suas práticas pedagógicas.

Mediante este contexto, percebese que a integração entre os professores com o propósito de se construir uma atividade diferenciada é um
passo importante para incentivar os discentes no aprendizado e conhecimento de algum tópico abordado. O pensar, criar e apresentar juntos,
promove uma dinâmica de parceria muito positiva, evidenciando para o aluno que no decorrer do processo também professores constroem e
aprendam uns com os outros.

Sendo assim, o relato de experiência da aula integrada aqui apresentado contou com a participação dos docentes que compõem o quadro da
disciplina Língua Inglesa. O enfoque desta construção ocorreu através da percepção de que o ensino da língua inglesa nas escolas públicas tem
se apresentado como um elemento complexo, uma vez que muitos docentes entendem que o ensino desta língua perpassa somente pelo
direcionamento da construção gramatical. Dessa forma, um dos grandes desafios hoje dos docentes deste componente curricular é convencer o
aluno para que o mesmo perceba que estudar uma língua estrangeira não se restringe somente ao conhecimento da gramática, mas também
conhecer aspectos culturais pontuais dos povos que têm esta língua como materna.

Brown (1994) enfatiza que o aluno deverá desenvolver o conhecimento de uma nova língua, enfrentando novos aspectos sociais, como um novo
modo de agir e de pensar. Então, para isso, é necessário que os docentes se sintam comprometidos com construções mais elaboradas e mais
relevantes para que possa direcionar os seus alunos à estes novos caminhos (DAMIANI, 2008).

Em se tratando de Educação a Distância (EaD), conduzir o aluno por estes novos caminhos requer dos docentes uma dinâmica diferenciada,
mais apresentável para que se desperte a atenção e percepção desses para o enfoque que se quer abordar. Com base nesta percepção,
entendese que a aula integrada pode vir a ser um excelente elemento para estimular a aprendizagem dentro desta modalidade .A busca de
estratégias pedagógicas na EaD são desafios para compor, de modo singelo, uma práxis com várias tangentes na idealização de uma
modalidade de ensino desafiadora, que cresce através da sua ousadia e investigação dos professionais que atuam nesta modalidade
educacional, ao tentar, através de novas práticas de ensino, transformar a educação num processo contínuo e satisfatório.

Nesse sentido, a interatividade promovida pelas mediações tecnológicas características na EAD, permite que as pessoas se portem de forma
mais dinâmicas e ativas. Não há dúvida de que está nova forma de forma de abordagem educacional diminuiu o “abismo” existente que
separava muitas pessoas das novas tecnologias, construindo assim possibilidades de laços interpessoais que podem interferir nas atividades
sociais e cognitivas do outro. Não podemos esquecer que “a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (SANTOS, 2016, p. 37)

Cooperação, colaboração, autonomia, interação e nova forma de pensar criticamente são caracterizações veiculadas pela EAD. Assim, a
criação de um ambiente favorável a este contexto tem que ser pensado e desenhado de forma a atender as exigências e necessidades
requeridas neste mundo de intercomunicação universal, no qual os indivíduos que estão imbricados neste processo necessitam de recursos que
agucem a sua capacidade crítica reflexiva.

3 ESTRUTURAÇÃO DA AULA COLABORATIVA

Essa aula foi dividida em três momentos, conforme apresentado no capítulo intitulado Uma abordagem metodológica no ensino de Língua
Portuguesa no Emitec-BA.

• Objetivo da aula  promover uma interação do aluno com um dos pontos importantes para o ensino deste idioma, que é o conhecimento
de aspectos culturais que permeiam países que tem o possuem como língua oficial.
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• Conteúdo inicial  optouse como ponto inicial para o momento de exposição a comemoração do feriado norteamericanos Thanksgiving
Day.

• Atividades realizadas  apresentamos uma atividade referente ao Black Awareness Day, além do estudo de uma música Be With Me, Sam
Smith (2014), com o intuito de tecer comentários relevantes sobre aspectos culturais ligados à vida do cantor.

É importante dizer que estas celebrações foram escolhidas para o mês de novembro por ter uma significância neste momento, pois o
Thanksgiving Day é celebrado toda quarta e quintafeira deste mês; e o Black Awareness Day tece um link com uma das comemorações hoje,
também muito relevante para o povo brasileiro, o dia da consciência negra.

Cabe ressaltar que ao longo das décadas, a metodologia ignorou ou utilizou pouco o aspecto cultural no processo de ensino e aprendizagem da
Língua Inglesa. A ênfase ainda continua sendo o aspecto linguístico, como os exercícios estruturais, regras de uso, entre outros. Assim sendo,
ao longo das aulas, de acordo com os conteúdos trabalhados, é importante se referir ao aspecto cultural, contextualizando.

De acordo com Snow (2007), saber que diferentes tipos de cultura afetam a comunicação, ajudará os estudantes a verem mais claramente a
ligação entre linguagem e cultura e a importância de se estudar a cultura de um de povo como aspecto da linguagem. Snow (2007) ainda
enfatiza que expondo diferentes tipos de cultura e suas funções na comunicação é que a informação tornase útil para mostrar aos estudantes
que o estudo da cultura é inseparável do estudo da linguagem. Portanto, os estudantes devem aprender sobre cultura de outros povos, ao
mesmo tempo em que desenvolvem as suas competências linguísticas.

Uma vantagem muito prática de conhecer as crenças e valores de uma determinada cultura é que isso melhora a capacidade de precisão para
interpretar o que as pessoas daquela cultura fazem e dizem. Isto é de grande importância em comunicação intercultural, onde equívocos são
comuns e podem ter consequências sérias. O conhecimento das crenças e valores de outra cultura ajuda a desenvolver a capacidade de
expressar as próprias ideias, especialmente em situações onde é preciso convencer. (GOLEMAN, 1995)

Dentro deste contexto, cada parte da aula foi distribuída entre os professores que ficaram responsáveis pela caracterização e apresentação das
informações préselecionadas. Para a exposição das aulas, lançouse mão do recurso midiático chromakey, relatando por detalhes cada
informação que se queria apresentar. O recurso multimídia chromakey, por ser um recurso melhor elaborado, foi de suma importância para a
boa apresentação deste trabalho, pois é um recurso bastante atrativo queajudanamelhor percepção e aquisição do conhecimentoEsta
ferramenta tecnológica, bastante utilizada pelos programas de televisão com o formato de revista eletrônica, proporciona um envolvimento para
a construção do conhecimento da cultura do outro, retomando a possibilidade de reconhecer, confrontar ou comparar com a sua cultura, já que
o apresentador interage com os elementos que estão sendo abordados, conforme figura 1.

Figura 1 – Utilização do chromakey como recurso de contextualização da aula de Língua inglesa

• Primeira atividade desenvolvida utilizando a música  com a utilização do chromakey foi trabalhada uma música, em que um dos
professores se caracterizou como cantor de música pop americana, como pode ser observado na figura 1. Sabese que a música é um
excelente recurso para fortalecer o aprendizado de um idioma, bem como adquirir conhecimentos sobre a cultura do outro. Na educação,
está comprovado que este é um dos melhores métodos de aprendizagem. “Aprender com música é muito efetivo, pois estimula a função
cognitiva, o corpo, emoção e audição” (FERREIRA,2010,p.25). Neste momento de exposição, a ênfase dada não foi à tradução da letra,
mas sim na observação dos elementos que o professor utilizou para contextualizar a aula com o perfil de cantores de música pop
norteamericana. Alguns aspectos históricos da vida do cantor apresentado foi destacado, e o professor relaciona a importância de
interagir com os aspectos de outra cultura, pois o objetivo nesta abordagem é apresentar as dificuldades que este cantor teve para se
adequar a outra cultura. Daí a relevância desse momento musical na aula, que teve por objetivo não somente promover o contato com
outro idioma em si, mas também demarcar um enfoque cultural.

• Segunda atividade desenvolvida utilizando a comemoração do Black Awareness Day – o referido evento foi utilizado como fio condutor
para contextualização da teleaula, utilizando o conhecimento de grandes personalidades negras norte  americanas e os seus feitos que
interferiam no mundo todo e mudaram a história. Essa abordagem foi apresentada por outro professor da equipe, o qual fez exposição da
aula sobre o presidente estadunidense Barack Obama, demarcando o primeiro negro a assumir a presidência daquele país. Outra
personalidade apresentada pelo professor foi Rosa Parks, uma costureira negra de 42 anos, que entrou para a história ao se recusar a
ceder seu lugar num ônibus para um homem branco que exigia que ela se retirasse para ele poder se acomodar. Tornouse uma ativista
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na luta pelos direitos humanos. Ainda, fez uma exposição sobre a relevância de Martin Luther King Jr, um pastor norteamericano que foi
um dos maiores líderes contra a opressão racial naquele país. Até hoje é lembrado, discutido e estudado nas escolas, quando se pensa
na importância delas para as conquistas da humanidade. Ao longo das apresentações, foram explicadas expressões idiomáticas
estabelecidas a partir destas situações, deixando claro para os estudantes o quanto é fundamental conhecer as crenças e valores de uma
outra cultura para entender por que seus membros falam determinadas expressões. Isso gera um nível de compreensão que vai além das
palavras e dos significados superficiais dos vocábulos de uma língua.

Figura 2  Black Awareness Day na contextualização da teleaula de Língua inglesa

• Terceira atividade desenvolvida utilizando um personagem e a comemoração do Thanksgiving Day – nesta teleaula houve a
contextualização através de outro enfoque cultural, o Thanksgiving Day. Mais uma vez, fezse uso da ludicidade nas teleaula de língua
Inglesa, em que a professora se caracterizou de pilgrim como forma de chamar atenção do estudante para um dos personagens centrais
na história do Thanksgiving, conforme figura 3. Pilgrim é o nome dado aos primeiros colonos ingleses que se estabeleceram na Nova
Inglaterra, região que veio a ser o embrião dos Estados Unidos, em 1620. A intenção foi associar a figura do professor caracterizado a
esses colonos, que foram os primeiros a celebrarem o primeiro Thanksgiving Day na América juntamente com os nativos. A importância
do conhecimento desse enfoque cultural se dá por ser o Thanksgiving um feriado celebrado nos Estados Unidos e no Canadá, reservado
como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. A apresentação dessa
abordagem cultural, foi com a intenção de trazer para os nossos educandos, uma informação que não faz parte de sua cultura, mas que
apresenta interferência nesta, uma vez que algumas instâncias da nossa sociedade já comemoram também essa data festiva.

Figura 3  Thanksgiving Day na contextualização da teleaula de Língua inglesa

Acreditase que o professor de língua estrangeira deve ter consciência de que, na sala de aula, ele é um representante da cultura de um povo. É
um difusor de uma dada cultura, visto que a língua é um dos aspectos culturais da sociedade e esta não está dissociada da cultura, ou seja,
uma não existe sem a outra, também não é mais importante, apenas se complementam.

Por isso, entendemos que a mudança na construção do planejamento nasceu pela necessidade do estudante ter contato com estas informações
para entender algumas construções sociopolítico e cultural, bem como ter a oportunidade de tecer comparações com o curso da sua cultura.
Assim, o empenho dos professores da disciplina veio com o intuito de se unir e criar situações diferenciadas, a fim de não transmitir
simplesmente a informação para os discentes.

É importante enfatizar que, para que esse trabalho contasse com um feedback positivo e significativo, objetivos específicos foram desenhados
para nortear as contribuições de todos os indivíduos que compõem a eficácia do fazer colaborativo . Dessa forma, elencamos a seguir esses
objetivos.

3.1 OBJETIVOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

• Apresentar a aula colaborativa como uma ferramenta pedagógica e tecnológica na disciplina de Língua Inglesa, aplicada no EMITec;
• Estimular a participação dos estudantes, fazendoos expor suas idéias e dividir suas dúvidas e certezas, com vistas a estabelecer o

aprendizado colaborativo.
• Proporcionar um ambiente educacional colaborativo permitindo ao estudante descobrir e utilizar a heterogeneidade do grupo para

aumentar seu potencial de aprendizagem;
• Promover um ambiente de ludicidade para que a aprendizagem aconteça de forma significativa e dinâmica;
• Aumentar a interação e integração entre professor e aluno;
• Promover o entendimento de um conteúdo utilizando uma linguagem técnica adequada e de fácil compreensão.

3.2 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR MEDIADOR E PROFESSOR VIDEOCONFERENCISTA E ASSISTENTE
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• Buscar através da ferramenta tecnológica possibilidades de envolvimento do educando nas discussões;
• Planejar a aula colaborativa em conjunto com outros professores da disciplina;
• Realizar a gravação dos tópicos a serem apresentados, usando o recurso tecnológico chromakey;
• Estimular os estudantes a interagirem nas aulas valorizando suas contribuições individuais e coletivas.

3.3 ATRIBUIÇÕES DO EDUCANDO

• Mediar por meio de ferramentas tecnológicas possibilidades de envolvimento na aula;

• Interagir de forma participativa na aula colaborativa;
• Realizar as atividades propostas na aula colaborativa;
• Socializar suas opiniões, duvidas e certeza com as demais localidades através do chat;
• Ampliar seu vocabulário pessoal na aquisição de novas palavras e expressões da língua inglesa referentes ao assunto exposto.

É importante enfatizar que, para que esse trabalho contasse com um feedback positivo e significativo, objetivos específicos foram desenhados
para nortear as contribuições de todos os indivíduos que compõem a eficácia do fazer colaborativo . Por isso, elencamos

4 RESULTADOS DA AULA COLABORATIVA.

Uma das formas de comunicação dos alunos com os professores no Emitec é feita através do chat, que permanece disponível, em tempo real,
durante todo momento em que a teleaula está sendo transmitida. O chat utilizado nas aulas do Emitec se constitui um grande aliado para dar
feedback de como os alunos se envolvem durante as aulas. Os mediadores que trabalham auxiliando o trabalho dos professores que ministram
as aulas, utilizam o chat para informar sobre os acontecimentos de sala de aula, assim como sinalizar as respostas, dúvidas, contribuições ,
enfim, perguntas e comentários que foram sinalizadas pelos alunos no decorrer da aula. Nesse sentido, as informações trazidas no chat pelos
mediadores se constituem relatos confiáveis sobre a ação positiva que a aula colaborativa trouxe para os alunos.

Desta forma, é perceptível que o chat se constitui uma forma dinâmica de fomentar e compartilhar conhecimentos, promovendo uma teia de
informações que são decodificadas e podem ser comentadas por diversas pessoas que estejam envolvidas no dado momento de utilização
desse recurso. Destacamos, então, abaixo alguns trechos do chat da aula integrada, o que se constitui um instrumento valorável para os
professores que construíram e aplicaram a proposta da aula

estamos descobrindo muita coisa nova hoje. Parabéns professores pela excelente aula!_ Agrovila 14

Que legal professor nós não sabíamos deste detalhe sobre as datas de comemoração.

Hoje vocês estão cheios de surpresas. Estamos gostando muito da aula.

prof. as participações dos professores foram ótimas, muito BOM, as aulas de vcs sempre diferenciadas. valeu! abraços!

família linda!

valeu professor!

boa noite muito boa a aula.

valeu gente! Muito obrigada pela dedicação, agradeço em nome da turma.

Fonte: EMITec/SEC/BA, 2014.

Mediante este contexto, constatamos, então, que este modelo de aula promove uma interatividade muito grande entre as partes envolvidas no
processo de ensino e aprendizagem. Além de trazer uma relação muito positiva na construção de todo trabalho, nos traz uma oportunidade para
entendemos que, independentes de concepções, opiniões pessoais e conhecimentos, professores podem se unir e organizar trabalhos que
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venham propiciar uma prática diferente na sua trajetória pedagógica. A relevância desse feedback também está pautada na possibilidade de
envolver educadores e educandos no processo de utilização de uma ferramenta tecnológica, na busca do exercícios de práticas pedagógicas
mais motivadoras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfatizar a importância da construção trabalho colaborativo neste contexto nos conduz a reflexão de que as relações sociais e colaborativas que
os indivíduos estabelecem uns com os outros são de suma importância para o sucesso do trabalho em grupo. Em se tratando do trabalho
colaborativo entre docentes em uma instituição, percebemos que o sucesso da realização de atividades compartilhadas não dependem de uma
metodologia específica, mas sim da predisposição de se discutir e afirmar a importância destas construções para promoção de mudanças no
trabalho pedagógico.

Neste sentido, comungamos com a reflexão de Damiani (2008) quando afirma que “[...] podese pensar que o trabalho colaborativo entre
professores apresenta potencial para enriquecer sua maneira de pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil
tarefa pedagógica [...].”. Como bem enfatiza a autora (2008), o ponto preponderante de todo este contexto é que este tipo de trabalho
apresentase como um modelo favorável para interagirmos melhor com a prática pedagógica necessária neste contexto. Desta forma,
reforçamos que a exposição de aula colaborativa quebra com os princípios tradicionais e deixa evidente que há necessidade dos docentes
valorizar outras formas de ensino.

A construção e apresentação de uma teleaula colaborativa aqui descrita foi uma proposta de trabalho dinâmico e prazeroso, e para que se
obtenha sucesso neste tipo de aula é necessário que a dinâmica do grupo se processe de forma equilibrada. Entendemos, então, que o sucesso
neste tipo de iniciativa depende do reconhecimento e valorização das contribuições de todos os envolvidos, reforçando que as opiniões e ideias
diferenciadas são pressupostos de suma importância para sedimentar uma construção colaborativa.

Não há dúvidas de que o nosso aluno foi o cerne principal deste trabalho, pois toda a apresentação foi mediada com a intenção de promover um
diferencial na exposição de um determinado assunto para que se despertasse o interesse do mesmo pela abordagem hora apresentada. Houve
a preocupação, também, de se evidenciar que há uma integração entre a equipe docente, promovendo uma interatividade muito grande entre as
partes envolvidas neste processo de ensino e aprendizagem.

Destacamos ainda que a relevância maior deste trabalho não está em si na construção colaborativa da aula, mas em sua exposição de forma
integrada, tomando como referencial diferenciado o jeito peculiar de cada docente ao direcionar a informação, promovendo assim uma
diversidade na exposição da aula ministrada. Esta ação sai do contexto de modelo estagnado, direcionado a abordagem individual, para um
contexto de apresentação de aula coletiva, mais diversificado, em que o aluno mantém contato com perfis diferenciados de professores. Desta
forma, o ponto mais favorável nesta construção foi o empenho dos professores da disciplina para se unir e criar situações diferenciadas para
promover interação com a informações relacionadas aos aspectos culturais do povo norte americano.

Importante relatar que houve a intenção com está prática de se evidenciar que o processo de intermediação de uma aula colaborativa é efetiva
para a formação do sujeito crítico, reflexivo, capaz de utilizar os recursos tecnológicos disponibilizados para aprendizado autônomo da língua
estrangeira, a qual é requerido hoje em diversos segmentos dentro da sociedade.

Portanto, essa aula colaborativa nos fez, refletir, reinventar e recriar uma estratégia de aprendizagem diversificada com ar de ludicidade, crendo
que podemos oferecer um ensino para uma sociedade mais digna, justa e com qualidade. Por fim, sabemos que a arte de ensinar requer que
busquemos mais alternativas desafiadoras, e, em se tratando de EaD, devemos buscar caminhos que descortinem novos horizontes nas nossas
práxis.
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