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RESUMO:

O presente trabalho visa apresentar considerações acerca das inúmeras possibilidades do ensino de Língua
Portuguesa a partir de um contexto prático e acessível onde o aluno cada vez mais se encontra e utiliza.
Usar meios digitais para explanar o conteúdo, em sala de aula, é na atualidade visto com algumas
ressalvas e louvores. Contudo, faz-se importante discutir que o ensino vai muito além da simples práticas
pedagógicas tradicionais da sala de aula. Mudanças na docência, concepção de ensino e aprendizagem,
aplicação da informática na educação, ensino contextualizado são tratados e apontados nesse trabalho
como peças fundamentais para uma educação mais eficiente e consequentemente satisfatória, que
contribui consideravelmente para o desenvolvimento do educando.

Palavras – chave: Ensino. Tecnologia. Língua Portuguesa. Satisfação.

ABSTRACT:

This paper presents considerations about the many possibilities of teaching Portuguese Speaking from a
practical and accessible context where students increasingly finds and uses. Using digital media to explain
the content in the classroom, is nowadays seen with some caveats and praise. However, it is important to
discuss the teaching goes far beyond just traditional pedagogical practices in the classroom. Changes in
teaching, design teaching and learning, application of information technology in education, teaching
contextualized are treated and named in this work as cornerstones for an education more efficient and
satisfactory result, which contributes considerably to the development of the students.
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I – INTRODUÇÃO

A significação social- histórica das redes eletrônicas de comunicação e de informação prevalece longe de
ter sido convincentemente apreendida pela reflexão teórica, mormente na área de comunicação e ciência
da informação. Apesar de muito descrita, interpretada e/ou dissecada, do ponto de vista da epistemologia
e da metodologia consolidada nessas áreas e nas de ciências sociais e filosofia, a configuração sociotécnica
da comunicação como máquina de guerra simbólica contra a materialidade da existência consta, por
exemplo, inteiramente órfã de estudo mais acurado e epistemologicamente articulado em nome da
diferença e da crítica.
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Aqui, pretende-se fazer uma verificação da linha do desenvolvimento histórico da comunicação à distância:
as relações entre tecnologias informáticas, cyberspace e sociabilidade em tempo real. A articulação desses
três fatores permite vislumbrar, em novas bases, a condição atual da alteridade e da cultura mediática
avançada, em cujo âmbito aquela alteridade encontra hoje o seu lugar, o seu estatuto, a sua função e o
seu destino.

Objetivo da discursão, na oportunidade, é realizar uma releitura heterodoxa da significação social-histórica
da ciberespacialização da civilização contemporânea. Mais precisamente, a argumentação presta-se a uma
arqueologia, a uma cartografia e a uma crítica radical das estruturas e da dinâmica sociocultural da fase
virtual da vida humana.

Segundo Eugenio Trivinho, o cyberspace é o emblema mais acabado de toda cultura tecnológica
contemporânea, é colocado no presente estudo como prisma para a apreensão da lógica operacional dessa
cultura. Nessa esteira, a temática da alteridade e do corpo encerra, no fundo, uma excelente oportunidade
para a otimização da percepção conceitual acerca do que, em registro mais aberto, se passa com a
materialidade do mundo ( sua fatalidade atômica, sua articulação geográfica, suas paisagens citadinas
etc), bem como com os contextos presenciais não tecnologicamente mediados, o campo próprio da
existência, e assim por diante.

Nesse foco, a tendência majoritária dos estudos em comunicação no Brasil e no exterior e que tem
norteado o tratamento da temática, a proposta epistemológica aqui selada estipula atingir, por apreensão
dedutiva (do objeto) as consequências transpolíticas da telecomunicação e, em particular, do cyberspace.

II – A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES

Na visão do professor, a rede mundial de computadores é democrática quando o acesso a todos os
espaços é desimpedido. Porém, quando há senhas e interesses econômicos que limitam o acesso à
informação, quebra-se o valor democrático da internet.

Se compararmos a internet com os outros meios de comunicação (TV, rádio, impresso, etc.), há um
avanço considerável da participação popular, e, consequentemente, uma inclusão do ponto de vista do
compartilhamento e conhecimento das informações. Não existe plenitude democrática nos espaços sociais,
e nos meios de comunicação não seria diferente, seja por dificuldade de acesso ou por falta de aptidão e
interesse das pessoas.

Quem escreve para blogs e redes sociais, na maioria das vezes, são pessoas anônimas e que querem ser
reconhecidas por aquilo que compartilham neles. Querem ser incluídas.

A internet possibilita isso muito mais que qualquer outro veículo de comunicação de massa, não temos
dúvida, e numa velocidade de resposta e reconhecimento muito maior. A dromocracia e a democracia
podem ser sim executadas no mundo virtual. Só basta a sociedade querer e perceber que existe lugar pra
todo mundo, mesmo que esse espaço você não seja aproveitar da melhor maneira possível para se ser
ouvido e visto.

III - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Falar em recursos tecnológicos leva-nos, logo a pensar na televisão, no telefone e, principalmente, no
computador. Mas em se tratando de educação qualquer meio de comunicação que completa a ação do
professor é uma ferramenta tecnológica na busca da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

A tecnologia que tem se mostrado eficiente na transmissão de informações e na comunicação é a internet,
muito importante para a construção do conhecimento.

“A tecnologia da informática evoluiu rapidamente e o computador e seus
periféricos, além do correio e do telégrafo, passam a integrar todas as
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tecnologias da escrita, de áudio e vídeo já inseridos na sociedade: máquina
de escrever, imprensa, gravador de áudio e vídeo, projetor de slides, rádio,
televisão, televisão, e fax.” (PAIVA, 2008.p.9)

A necessidade de as pessoas estarem se comunicando mais rapidamente sem a precisão de estarem no
mesmo local, demonstra a evolução tecnológica. O uso da internet surge como a forma mais eficiente para
suprir essa necessidade do homem moderno.

Dessa forma, a educação não poderia ficar à margem de todo esse avanço. Portanto, pensar no
favorecimento da tecnologia dentro do processo educativo em todas as modalidades de ensino, desde a
educação básica a formação acadêmica, tona-se inevitável.

O acesso à tecnologia permite que o professor e o aluno alarguem seus conceitos e estreite sua relação
virtual. Isso quer dizer que o uso de tal ferramenta no processo ensino- aprendizagem, passa a ser uma
extensão da sala de aula na busca por mais conhecimento.

É preciso deparar-se com uma para saber o que são as novas tecnologias na educação. No entanto,
problematizar o conceito, aparentemente intuitivo, é importante para nortear as atividades que são
desenvolvidas e propostas para os alunos, já que é sobre eles o fascínio dessas tecnologias mais se
avança. (BLONDIN, 2011).

Alguns cuidados precisam ser tomados com relação a tal ferramenta pedagógica para não haver mudanças
em relação ao desenvolvimento de habilidades, uma vez que esta disponibiliza um abrangente rol de
informações, que podem ser transcritas sem qualquer análise de leitura dos textos.

Assim sendo, utilizar as novas tecnologias na educação exige que os educadores tornem capazes de
conhecê-las, entendê-las e de utilizá-las para o benefício do aprendizado do aluno. Diante disso, o que se
percebe é uma rejeição por parte dos mesmos a essas novas tecnologias. Por não saberem lidar com este
novo recurso, preferem não abrir mão do método tradicional.

Diante do exposto, ALMEIDA diz:

[...] para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a
educação é essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e analisar o
papel da tecnologia como um suporte que permite estabelecer diálogo
entre o analógico e o digital. O potencial interativo do uso da TIC no ato
pedagógico se revela na possibilidade de criação dialógica e intersubjetiva
[...] (2003).

VI -O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A ATUALIDADE

As referências atuais sobre um ensino eficaz de Língua Portuguesa, entre elas os Parâmetros Curriculares
Nacionais produzidos pelo MEC (1998), recomendam que o aluno trabalhe na escola com uma ampla
diversidade de gêneros de textos, literários e não literários, orais e escritos, e que leia, discuta e escreva
com finalidades definidas, para ouvintes e leitores de dentro e fora da escola que, de alguma forma, deem
uma resposta ao que ele escreveu.

Assim, em vez de fazer as tradicionais redações sobre as férias ou o fim de semana que apenas o
professor vai ler, a produção escrita dos alunos pode ser orientada para, por exemplo, ser uma carta de
solicitação pedindo à diretora da escola a liberação do uso da quadra aos domingos, ou a preparação de
cartazes para uma campanha de saúde que tem como finalidade mobilizar a comunidade, ou a escrita de
poemas para serem lidos num sarau.

As diversidades de gêneros textuais sugerida como instrumento de trabalho têm algumas finalidades
importantes. Três delas estão destacadas abaixo.
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Importa colocar o aluno em contato com gêneros textuais que são produzidos fora da escola, em
diferentes áreas de conhecimento, para que ele reconheça as particularidades do maior número possível
deles, e possa preparar-se para usá-los de modo competente quando estiver em espaços sociais não
escolares.

Aproximar o aluno das situações originais de produção dos textos não escolares, como situações de
produção de textos jornalísticos, científicos, literários, médicos, jurídicos, etc. Essa aproximação
proporciona condições para que o aluno compreenda como nascem os diferentes gêneros textuais,
apropriando-se, a partir disso, de suas peculiaridades, o que facilita o domínio que deverá ter sobre eles.

Trabalhar com gêneros textuais permite a integração das atividades nas aulas de Língua Portuguesa, sem
a costumeira divisão artificial em exercícios separados de leitura, escrita e gramática. O trabalho com
gêneros favorece também a realização de atividades com a oralidade, quase sempre esquecidas na prática
escolar.

O trabalho com gêneros textuais é uma excelente oportunidade de se lidar com a língua em seus mais
diversos usos no dia-a-dia, pois nada do que fazemos linguisticamente está fora de ser um gênero.

No trabalho com produção de textos é importante fazer uma distinção entre gêneros textuais e tipos
textuais. O segundo é usado para designar uma espécie de construção teórica definida pela natureza
linguística de sua composição, ou seja, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Já a
expressão gênero textual refere-se a textos materializados, encontrados em nossa vida diária e que
representam características sócio comunicativas definidas por seus conteúdos, propriedades funcionais,
estilo e composição próprios.

Para Bakhtin (1979), os gêneros são aprendidos no curso de nossas vidas como participantes de
determinado grupo social ou membro de alguma comunidade. Logo, tem-se que eles são padrões
comunicativos, que, socialmente utilizados, funcionam com uma espécie de modelos comunicativos globais
que representam em conhecimento social localizado em situação concreta.

Perceber essas diferenças entre Gênero Textual e Tipologia Textual será de grande importância para o
professor de língua materna, pois assim, o trabalho do professor seria direcionado para leitura,
compreensão e produção de texto.

Marcushi (2000) aborda que o ensino que focalizar o aprendizado da língua portuguesa, na exploração dos
gêneros textuais nas modalidades da língua falada e escrita serão presumivelmente mais bem-sucedidos,
visto que os alunos obtêm capacidade de se expressar distintamente nas manifestações às quais sejam
expostos.

Convém afirmar que o trabalho com a leitura, compreensão e a produção escrita em língua materna deve
ter como meta primordial o desenvolvimento no aluno de habilidades que façam com que ele tenha
capacidade de usar um número sempre maior de recursos da língua, para produzir efeitos de sentido de
forma adequada a cada situação específica de interação humana.

V- AS NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Percebe-se, nos últimos tempos, no contexto escolar cada vez mais a presença das Tecnologias Integradas
de Comunicação, as quais têm tornando-se uma importante ferramenta de trabalho para atender as
exigências da sociedade globalizada.

De acordo com Antão e Garíglio (2000), percebe-se que a cada dia a massificada e intensificada presença
e as implicações da relação entre educação e tecnologia proporcionam uma evolução de um todo ao passo
que todos os níveis de ensino passam a incorporar, aos poucos, as novas ferramentas de ensino na prática
pedagógica.
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Assim, pode-se dizer que é a partir do desenvolvimento da relação entre educação/tecnologia que seus
impactos e resultados trazem a temática que vem suscitando maior interesse por parte de professores e
pesquisadores, tanto na formação inicial como na formação continuada, neste atual contexto educacional e
prova disso são os diversos encontros que tratam desta temática.

De acordo com esses diversos estudiosos, sobre a ideia do uso das tecnologias em sala de aula, é unanime
o destaque feito para o fato de que para estudar os impactos de sua eficiência no ensino, faz – se
imprescindível compreender, antes de tudo, qual o perfil desse novo aluno que chega às salas de aula.

Segundo Palloff e Pratt (2004), o novo aluno, do século XXI, desse atual mundo globalizado, está
envolvido a tudo que está ao seu redor e por isso compartilha detalhes sobre suas vidas, trabalhos e
outras experiências entre o meio educacional, percebendo que a aprendizagem pode acontecer em
qualquer lugar e a qualquer momento.

Morin, (2000), diz que para ensinar através das TIC, requer do docente uma profunda reflexão sobre a
visão de conhecimento fragmentada e de fora da realidade, exigindo da mesma maneira, também, uma
atualização acerca do papel do professor para que o mesmo torne-se um promotor da aprendizagem. E
que tal aprendizagem seja fruto da interação do aluno com o conhecimento em construção.

Portanto, para que se observe que essa nova realidade e que todo o seu processo de ensino-aprendizagem
e estrutura educacional possam funcionar corretamente e atinjam o respectivo foco, antecipadamente
deve-se estar preparado para possibilitar o desenvolvimento de novas competências, tais como
comunicação interpessoal e em grupo, resolução de problemas, capacidade de síntese, capacidade de
abstração, capacidade de análise, permitindo aos profissionais da educação e aos alunos dar saltos
cognitivos e não mais reproduzir fórmulas ou teoremas, ou o simples ato de manusear máquinas e
softwares.

De acordo com Maria Elze dos Santos Plácido, a introdução das tecnologias dentro do processo educacional
não é uma discussão recente, ao contrário, há várias literaturas que tratam deste tema, uma vez que
também a história tem nos possibilitado verificar que o ser humano sempre procurou criar e utilizar novas
ferramentas para melhor transmitir e apresentar ideias que façam transformações significativas na
sociedade.

Diante do exposto, é importante entendermos que a educação tem um papel fundamental: produzir e
socializar o saber, tornando o estudante o eixo central desse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Smartphones, transmissão de dados, tablets, interatividade e inclusão digital. Esses termos, recorrentes
no dia a dia da população atual, não são mais do que um reflexo dos avanços tecnológicos por parte da
indústria e da corrida da sociedade para acompanhar essa revolução. Pensando mais afundo acerca do
ciberespaço, notamos que sim, todos nós, principalmente os que trabalham com comunicação, somos cada
vez mais "empurrados" em direção ao que há de mais moderno e veloz em tecnologia. A todo instante as
informações chegam e nos obrigam a acompanha-las por meio das diversas ferramentas que hoje há
disponível no mercado.

Então, será que é possível pensar em viver sem essas ferramentas No mundo atual Com a competitividade
que assola a profissão Fica difícil. Para um indivíduo, nessas condições, abdicar de estar em sintonia com
os novos meios, seja por questões financeiras ou ideológicas, culmina em um estado de exclusão social e
profissional que pode acarretar na perca de oportunidades futuras. Contudo, pensemos: Será que estamos
indo para o lado certo quando trocamos nossas relações interpessoais por ciberinteração Somos levados a
pensar que isso é natural, ou melhor, a nem pensar sobre o assunto. Já nos vemos inseridos nessa
realidade dromocrática. Como escapar de tudo isso

Não acompanhar as novas tendências tecnológicas, não tomá-las para o seu convívio social, faz-se difícil
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para os dias atuais.

É sabido que não há não vejo solução para esse padrão comportamental, muito menos para as exigências
do mercado sobre o assunto, a evolução tecnológica é inevitável. Porém, tudo deve e pode ser feito com
equilíbrio, ao passo que estamos sim, conectados com o mundo.
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