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RESUMO:

O processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso específico do inglês, preocupa-se
desde sempre com o uso do melhor método, técnica, abordagem e tem buscado pelo aperfeiçoamento na sala
de aula. Atualmente com o advento das novas tecnologias novas mudanças tem sido implantadas no processo
de ensino-aprendizagem na busca pelo aprimoramento do ensino. Essas modificações agregam novos valores
na concepção do processo pedagógico junto as habilidades linguisticas na língua inglesa. Baseado no exposto,
este trabalho fará uma análise teórica sobre o ensino do inglês junto a implementação das ferramentas
tecnológicas no aprimoramento da escrita (writing) uma das habilidades linguisticas trabalhadas no inglês.
Com este enfoque serão apresentadas atividades das mídias digitais enfocando a análise proposta e
exemplicando sua prática.
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ABSTRACT:

The teaching and learning process of a foreign language, in the specific case of English, aims using the best
method, technique, approach and has been serching for the improvement in the classroom. Currently with the
advent of new technologies new changes have been implemented in the teaching-learning process by
searching for the teaching improvement. These modifications add new values &8203;&8203;in the design of
the pedagogical process with the linguistic skills in English. Based on the above, this work will make a
theoretical analysis on the English teaching with the implementation of technological tools in the improvement
of writing, one of the linguistic skills worked in English. With this aim there will be presented activities on
digital media focusing on the proposed analysis and explaining some practice.
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INTRODUÇÃO

As novas tecnologias são as novas tendências deste século. À medida que o contexto tecnológico vem
mudando e rapidamente, o sistema educacional vem passando por mudanças. Impulsionado por novas ideias,
práticas, propostas a educação vem se amoldando aos interesses da nova geração tecnológica trazendo uma
nova concepção para a sala de aula. Essa demanda trás para os professores de língua estrangeira e alunos
uma nova integração com o trabalho a ser desenvolvido com os recursos tecnológicos no processo de
ensino-aprendizagem em um mundo globalizado.

É papel do professor de línguas agir como integrador junto aos discentes e as ferramentas tecnológicas
fazendo uso de estratégias e materiais apropriados para promover a aprendizagem.

Não se pode, portanto, deixar de ressaltar que este avanço traz uma nova concepção para o papel e a
formação do professor, o que faz com que a atual realidade de ensino exija uma carga de conhecimento
tecnológico e atualização do docente. Sendo assim, asseverar através das práticas o valor da tecnologia em
sala e contribuir para o desenvolvimento da língua inglesa junto ao enriquecimento e desenvolvimento das
habilidades linguísticas writing (escrita), reading (leitura), speaking (fala) e listening (auditiva) e da expansão
do mundo das ideias através delas.

PENSAMENTO REFLEXIVO

Segundo Rojo & Moura (2012), os recursos oferecidos através da internet são colaborativos e interativos,
diluindo o pensamento de propriedade das ideias passando a se referir a essas como um “fratrimônio” da
humanidade e não “patrimônio”. Com a quebra das barreiras geográficas o conhecimento passou ser global e
não local, pensamento também reforçado por Hall (2006) que sustenta a ideia que após o pós-moderno
global, com a hegemonização cultural as identidades culturais estão se desintegrando com o crescente da
homogenização cultural.

O rápido acesso através da web pelos alunos, proporciona fácil disponibilidade aos materiais ricos e autênticos
da língua, a diversos recursos, ao contato com diversas culturas. Proporciona ao aluno um desenvolvimento
autônomo e ao mesmo tempo um compartilhamento social através da rede colaborativa. Os alunos querem,
conforme Prensky (2007, p.2),1 “trabalhar em grupos. Fazer projetos. Ter a oportunidade de compartilhar as
suas ideias com seus pares e ouvir o que seus colegas têm a dizer. Ser desafiado. Ser questionado por
perguntas interessantes. Ser ouvido. Ser respeitado”. Não existe mais espaço para o pertencismo, para a
centralização de conhecimento e nem para a unilateralidade. O espaço e função do discente é atualmente
mais inquisitivo, colaborativo e atuante.

As mídias digitais possuem uma grande interatividade devido ao poder de viabilização da informação e
conhecimento através da web 2.0. A circulação das ideias passou a assumir um papel global e assume uma
posição importante na construção de conhecimento influenciando na formação do indivíduo. Essa mudança na
formação do indívíduo é influenciada pela fácil acessibilidade a internet tornado-se essa não somente um
veículo de compilação de recursos mas de acesso a língua.

Vivendo em um mundo globalizado, o papel do professor de línguas não pode ser alienante com o objetivo de
exaltar a cultura do país de língua estrangeira em detrimento da sua própria nação, e sim o de proporcionar
atividades e reflexões em que o aluno diante das vastas possibilidades de interação proporcionadas pelos
meios tecnológicos possa se aproximar ou se afastar de práticas específicas do seu contexto social
identificando-se ou afastando-se das situações apresentadas.

No tocante a este desafio junto a língua estrangeira, as NTIC têm corroborado para para facilitar, enriquecer,
estimular no aprendizado das habilidades linguísticas.
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O conhecimento e estudo junto as NTIC, mais especificamente as mídias sociais como por exemplo o
facebook, blogs, youtube e outras, são necessárias por parte do professor. Cabe a ele, agindo como
facilitador, integrá-las em sala e agregar valor cultural, linguístico e pedagógico às atividades para ajudar os
alunos a desenvolverem o conhecimento. Segundo Almeida (2007, p. 159),

torna-se necessário que o professor utilize a tecnologia na condição de sujeito ativo,
protagonista da ação, de modo que possa analisar a efetividade das contribuições
desse suporte para a criação de experiências educativas significativas e relevantes
para os aprendizes.

_________________

1“Working in groups. Doing projects. Having the opportunity to share their ideas with their peers and hear
what their peers have to say. Being challenged. Being asked interesting questions. Being listened to. Being
respected”. (texto original, tradução própria)

As novas tecnologias não promovem por si só inovações no processo educacional, mas dependem de um
objetivo antecipadamente planejado pelo professor,

mas dependem de um objetivo antecipadamente planejado pelo professor, que proporcione a colaboração
entre os alunos, interação, troca de conhecimento e aperfeiçoamento da Língua inglesa em específico.
Entretanto, uma série de requisitos para o uso apropriado e eficiente dessa ferramenta em sala de aula é
necessário para que a aprendizagem aconteça, dentre eles a qualificação do professor.

Na atualidade, existem muitos questionamentos referentes a qualificação do docente junto a tecnologia a
estar pronto para enfrentar os novos desafios que ela exige e ao mesmo tempo exercer seu papel com
qualidade. É indagado por Richards & Renandya (2002, p.361) 2, como “os professores estão preparados para
trabalhar com as novas tecnologias?
É necessário algum treinamento ?
A Tecnologia ajuda aos professores tornarem o tempo de aula mais eficiente?
”

A indagação proposta leva a reflexão sobre importantes aspectos posto que existe uma lacuna entre a antiga
e a nova geração de professores. Para os docentes e discentes que já estão inseridos no novo modelo de
ensino onde as práticas de mídia social fazem parte do planejamento pedagógico o desafio não é o de
aprender a lhe dar com a tecnologia mas simplesmete o de se manterem atualizados. Este pensamento é

corroborado por Prensky (2010, p.74)3 que enfoca que a “geração de alunos nascidos nos anos de 1980 e
1990 são tão rica no uso de tecnologias digitais que eles pensam, agem e são motivados de forma diferente
das gerações mais velhas”.

Diante do exposto, é existente uma lacuna entre as gerações principalmente para os profissionais habituados
no modelo de ensino tradicional. Há muitas vezes uma certa resistência ou dificuldade de adaptação a essa
nova prática. Entretanto, para tal é relevante haver uma transformação no pensamento, a quebra de
paradigmas, um aprofundamento no processo reflexivo e exercer uma predisposição para a mudança. De
acordo com Prensky (2012,p.2)4,

___________________________

2 “Are the teachers ready to work with the new technology?
Is any training required ?
Does it serve the needs of the teachers and students?
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Does it help teachers make more efficient use of class time?
There are other questions to think about, but these are some of the most”.(texto original, tradução própria)

3 “generation of students born in the 1980s and the 1990s are so steeped in the use of digital technologies
that they think, act and are motivated differently to older generations.” (texto original, tradução própria)

para criar uma aprendizagem eficaz no século 21, não são apenas as nossas
ferramentas de que precisam mudar - é o nosso pensamento. Precisamos integrar a
tecnologia de uma forma que não só permita que os alunos façam as coisas "velhas"
(tais como a escrita ou de pesquisa) em novas formas, mas, muito mais importante
é também permitir que os nossos alunos façam coisas novas, de novas maneiras, e
obtenham, uma educação diferente, e melhor por causa da tecnologia.

Em todo processo de transição na descoberta do novo é importante na fase de adaptação e permissão de se
conhecer novos recursos. O Trabalho colaborativo é fator fundamental para a execução destes trabalhos
associado as atividades que proporcionam o desenvolvimento da produção escrita de uma forma
contemporânea e divertida. Ou seja, executar o velho de uma maneira nova.

Sendo assim, uma realidade apresentada pelo uso de uma nova linguagem de

produção textual surge. Os textos atualmente (Rojo & Moura:2012) vêm acompanhados

de imagens (fixas/movimento), áudios, links e exige tanto do professor como do leitor

uma nova habilidade de escrita e leitura para ser capaz não somente de acompanhar essa

nova modalidade mas também de interagir com o texto.

Conforme aponta Richardson (2006, p.20)5 “alunos estão aprendendo a ler mais criticamente, pensar mais
analíticamente e escrever mais claramente. Eles estão construindo relações com seus parceiros, professores,
mentores, e profissionais dentro de um ambiente Weblog”. Durante muito tempo a escrita ficou pautada na
produção gramatical junto aos moldes tradicionais. Entretanto, ao longo do tempo e com a crescente
comunicação em língua não-materna, os horizontes se expandiram e uma nova concepção quanto a escrita
está sendo observado.

Uma das mídias sociais que auxilia no trabalho de desenvolvimento da escrita é o blog. O blog é uma das
ferramentas que auxilia o professor junto ao trabalho das habilidades na língua inglesa e vem se
apresentando como um instrumento flexível e rico, pois proporciona um leque extenso de leitura e escrita
além de também trabalhar as habilidades auditiva e de fala.

_____________________

4“to create effective 21st century learning, it is not just our tools that need to change - it is our thinking. We
need to integrate technology in a manner that not only allows students to do “old” things (such as writing or
research) in new ways but, far more importantly, also enables our students to do new things, in new ways,
and get a different, and better, education because of the technology. (texto original, tradução própria)

5“...students are learning to read more critically, think about that more analitically and write more clearly.
And they are building relationships with peers, teachers, mentors, and prodessionals within the Weblog
environment”. (texto original, tradução própria)

Nos últimos anos, o número de pesquisas sobre as ferramentas midiáticas na Educação vem se ampliando e,
mais especificamente, sobre o processo de introdução

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_novas_tecnologias_e_o_ensino_da_lingua_inglesapor_uma_escrita_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



destas em sala de aula tem aumentado.

Com relação a ferramenta tecnológica o “blog” no processo da escrita na

língua inglesa em uma visão não somente linguistica mas de um trabalho em conjunto com o papel
sócio-cultural que ele exerce.

Entretanto, ao longo do tempo e com a crescente comunicação em língua não-materna, os horizontes se
expandiram e uma nova concepção quanto a escrita está sendo observado.

Esse assunto será abordado na tentativa de abrir os olhos para outros caminhos não tradicionais trazendo a
abordagem da área das novas tecnologias e o processo de aprendizagem da língua inglesa na habilidade da
escrita. Com a função de poder contribuir com professores, alunos e pesquisadores com dados referentes a
realidade da aplicação da mídia digital quanto elemento colaborativo e produtivo.

Elucidando sobre as habilidades linguísticas com o foco na língua inglesa, a habilidade de escrita “writing”, é
uma das habilidades que os alunos apresentam uma maior resistência junto a aprendizagem. Escrever não é
um simples ato de transferir para o papel o pensamento. Não é uma habilidade natural. Existe a necessidade
de conhecimento linguistico, de produção, coesão, coerência, ou seja, o ato de processar a língua estrangeira
em uma produção escrita. Contudo, dentro desta produção não deve ser somente levando em consideração
os aspectos linguisticos mas sim o conhecimento prévio do aluno e o mundo das ideias. É papel do professor,
oferecer aos alunos uma leitura de mundo, de forma a trabalhar a criticidade dos discentes e auxiliar no seu
repertório de leituras (ISER: 1996), o que vai, invariavelmente, impactar também na sua produção de escrita
e no seu desenvolvimento na língua materna.

De maneira a exemplificar a reflexão acima quatro atividades foram selecionadas para demonstrar formas
diferentes na execução da escrita através das ferramentas tecnológicas.

Dentre as atividades apresentadas na produção escrita estarão o glogster, o creaza, a wordcloud e o youtube.

O glogster EDU é uma plataforma virtual tanto para alunos como para professores, para ser usada como
veículo de compartilhamento de informações na produção de cartazes virtuais. O uso de vídeos, imagens,
som, animação e outros faz parte da elaboração do projeto que é orientado pelo professor junto a atividade a
ser elaborada na produção escrita. O glogster desperta a pesquisa nos alunos e desperta a

curiosidade.

A primeira atividade é o material elaborado como exemplificação é sobre uma atividade que fala sobre
festivais no brasil. Cada aluno elabora o seu projeto e este assim como os outros são compartilhados através
do pinterest, facebook ou outra mídia escolhida pelo professor e alunos.

A segunda atividade é elaborada através do Creaza. O creaza é uma ferramenta virtual que trabalha com
cartoons. As imagens, o fundo podem ser usadas do próprio creaza, assim como podem ser criadas e
inseridas pelo aluno. O objetivo é trazer a escrita de uma forma divertida, criativa e que proporcione um
formato diferente. De acordo com o objetivo do professor o título da estória poderá ser a mesma, porém com
a individualização do diálogo elaborado pelos alunos, ou ter outros objetivos.

A terceira atividade é realizada através do Wordle, uma wordcloud preparada pelo professor relativa ao
assunto que está sendo estudado em sala. A elaboração de frases ou texto dependerá do objetivo e conteúdo
a ser explorado pelo docente como consolidação, extensão ou outras.

A quarta atividade é oriunda do youtube, com a exploração das imagens oriundas da copa do mundo. As
imagens são exibidas sem som e a partir delas os alunos escrevem um texto relacionado ao tema da copa de
2014 no brasil. A atividade pode ser extendida posteriormente para uma discussão e debate.

Com estas atividades os discentes são levados a expressão escrita de forma variada e deixando de lado a
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forma tradicional e fazem uso das novas tecnologias como elemento integrador e formador no processo de
ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAS

As lições poderiam continuar a ser aplicadas sem as novas tecnologias, porém estariam fugindo da nova
prática e ao mesmo tempo deixando de acompanhar a realidade fora de sala de aula dos alunos.

A atualidade mostra um mundo com alunos e professores tecnológicos. Conforme Morin (2003, apud Carvalho
& Schneider, 2013, p.20), “as práticas pedagógicas da atualidade devem refletir sua eficiência e eficácia a fim
de assegurar competências e habilidades no educando de acordo com os desafios propostos pela atual
conjuntura educacional”. O pensamento referido reforça a importância da abrangência das práticas
tecnológicas nas práticas educativas.

O Conhecimento não possui forma estática, fixa, ele é flexível e mutante, e desta maneira também se
apresenta o conhecimento tecnológico. Ambos são alimento para a educação, estão em constante progresso,
sujeitos a várias interrogações, aspectos estes fundamentais para contribuir para a reinvenção da Educação.
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