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RESUMO 

O presente trabalho surgiu a partir do interesse em investigar junto às escolas 
estaduais instaladas no município de Humaitá-Amazonas acerca do uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação nas aulas de Língua Inglesa. Para isso, 
realizei a pesquisa qualitativa com cinco professores da rede pública estadual de 
cinco escolas diferentes, respectivamente, aos quais foi distribuído um questionário, 
adaptado das pesquisas de Lenartovicz (2013) e Burgeile & Ianesko (2014), no 
intuito de averiguar como a comunidade escolar tem se comportado diante dos 
aparatos tecnológicos que a escola dispõe ou deixa de dispor para uso 
didático/pedagógico. O referencial teórico deste trabalho firmou-se em autores que 
abrangentemente discutem sobre o assunto em pauta, entre eles: Lima (2007), 
Sancho (2006), Castells (2011), Paiva (2014), Lévy (1999), Kumar (1997), Bauman 
(1999), Leffa (2011), Gimenez (2011), Bernardo (2007), Perrenoud (2000). No 
decorrer da discussão, percebi que as Tecnologias da Informação e Comunicação 
têm suas limitações e que é necessário saber lidar com elas, de forma que se 
tornem fortes aliados no ensino da Língua Inglesa. Conforme o texto flui, são 
apresentadas algumas recomendações que podem viabilizar melhor aproveitamento 
e direcionamento das tecnologias, com o intuito de despertar o interesse em utilizá-
las. Por fim, concluí que as tecnologias, se bem utilizadas, podem contribuir em boa 
parte para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Inglesa. No entanto é necessário que seus usuários estejam preparados para bem 
utilizarem-nas a seu favor, considerando que o Estado deve fornecer condições 
mínimas para que o uso deste recurso seja proveitoso. 

Palavras-Chave: Língua Inglesa, Tecnologia, Letramento Digital.



 

ABSTRACT 

The present thesis is based on investigation which took place in State public schools 
that are located in Humaitá city (Southern Amazonas state, Brazil) concerning the 
use of Technologies of Information and Communication in English Language classes. 
For that purpose, I made a qualitative research with five teachers in five different 
schools, to whom I applied a questionnaire adapted from Lenartovicz (2013) and 
Burgeile & Ianesko (2014), aiming at verifying how the school community has 
accepted it as a technological tool, whether available or not for didactical-
pedagogical use. The theoretical approach was based on authors who long study this 
topic, among them: Lima (2007), Sancho (2006), Castells (2011), Paiva (2014), Lévy 
(1999), Kumar (1997), Bauman (1999), Leffa (2011), Gimenez (2011), Bernardo 
(2007) and Perrenoud (2000). Throughout  the discussions, I have realized that these 
resources have their limitations and that it is necessary to know how to deal with 
them in order to make them a strong tool. On my way, we have formulated some 
recommendations to help teachers get the best use and orientation for the use of 
these New Technologies, also aiming at triggering to trigger their interest in using 
them. Finally, I concluded that these technologies, if well taken, can somehow 
contribute for a better development of the English language teaching and learning 
processes. However, it is necessary that their users are prepared to use them well in 
their own favor, considering that the Education system must provide them with the 
minimum conditions to make them satisfactory. 

Keywords: English Language, Technology, Digital Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Falar de tecnologia na Amazônia, frente a tantos estereótipos que se criaram 

acerca desse lugar, às vezes, pode soar de maneira estranha para quem não 

conhece, de fato, esse ambiente, visto por muitos como um lugar hostil, habitado por 

índios, que vivem em suas ocas e não dispõem de qualquer recurso tecnológico, um 

lugar vasto de rios, matas e bichos. Esses são alguns dos estereótipos que 

comumente costuma-se ouvir, como destaca Ianni (2001, p. 18 apud COELHO, 

2012, p. 50), 

A Amazônia está no imaginário de todo o mundo, como a vastidão das 
águas, matas, ares; o emblema primordial da vida vegetal, animal e 
humana; o emaranhado de lutas entre o nativo e o conquistador; o 
colonialismo, o imperialismo e o globalismo; o nativismo e o nacionalismo; a 
ideia de um país imaginário; o paraíso perdido; o eldorado escondido; a 
realidade prosaica, promissora, brutal; uma interrogação perdida em uma 
floresta de mitos. 

 

Mesmo em outras regiões do Brasil é possível ouvir esses tipos de afirmações 

ou pensamentos acerca da Amazônia. Entretanto, de onde as pessoas tiram essas 

informações? De onde surgem esses estereótipos? Coelho (2012, p. 49) destaca 

que essas imagens resultam de tantas interpretações e/ou representações feitas ao 

longo do tempo pelos mais diversos tipos de pessoas ou instituições que por aqui 

passaram ou tiveram conhecimento desse lugar e, agregando as informações 

obtidas, acabam por definir em seus textos, desenhos, pinturas, mapas, filmes, etc. 

uma Amazônia “criada” num saber coletivo, constituído pelos mais diversos 

discursos que, ao se reproduzirem, acabam por ser atualizados e/ou alterados, 

distorcendo, em parte, o que realmente aqui se vive. 

Vejo, portanto, em muitos casos, uma Amazônia “inventada”1, mistificada, 

distante da realidade que aqui se vive. Mesmo que a sociedade se encontre nesse 

mundo globalizado, onde a tecnologia apresenta muitos avanços e as informações 

correm com mais facilidade, ainda assim, é possível ouvir designações distorcidas 

acerca desse lugar.  

No tocante à tecnologia, alvo desta pesquisa, posso destacar que a cada dia 

surgem novos equipamentos, novos dispositivos tecnológicos, de variados tipos, 

                                                 
1
 Ver A Invenção da Amazônia, de Neide Gondim (1994) e Sertões de Bárbaros, de Auxiliomar Silva 

Ugarte (2009) 
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tamanhos, cores, habilidades etc. Essas inovações tecnológicas têm favorecido, em 

muitos fatores, o trabalho do homem, que o fazia de forma manual e aos poucos 

passou a fazê-lo por meio de máquinas. Logo, a Amazônia, urbanizada como tantos 

outros lugares do Brasil, não estaria distante desse recurso que é a tecnologia, afinal 

ela encontra-se tão disseminada e de fácil acesso, que possibilitou adquirir com 

facilidade diversos equipamentos tecnológicos, embora muitos lugares do nosso 

país ainda sintam dificuldade em obtê-los. 

A Tecnologia pode ser entendida como tudo aquilo que foi criado para facilitar, 

de alguma forma, o trabalho do homem. Habitualmente, utiliza-se o termo para 

referir-se aos materiais que permitem a veiculação de informações; começa desde a 

comunicação que há entre os circuitos e placas de um microcomputador até os 

vários meios de comunicação presentes na sociedade, como a televisão, o rádio, 

computadores, jornais televisivos, telefone, internet, aparelhos multimídias, áudio, 

vídeo etc. Dessa forma, esse recurso está presente em todas as áreas/locais da 

sociedade, seja nos supermercados, bancos, secretarias, administrações, postos de 

saúde, consultórios médicos, residências e até mesmo nas ruas, praças, automóveis 

etc. como afirma Lima (2007, p.01): 

Estamos vivendo atualmente uma verdadeira revolução da informação. É 
cada vez maior o avanço e o uso de novas tecnologias para a agilização da 
atividade humana [...]. 

Em decorrência desse movimento evolutivo, como era de se esperar, a 
sociedade contemporânea está impregnada de tecnologias, sem as quais 
não se pode mais viver, desde um simples telefonema até o caixa eletrônico 
de um banco. A cada dia que passa, as tecnologias exercem papel 
essencial na vida das pessoas. 

 

É notório que a tecnologia pode oferecer grandes contribuições, no entanto, 

inferir que não se pode mais viver sem ela é um tanto arriscado. Entendo que a 

sociedade encontra-se cercada por esse recurso e que sua presença nos dias de 

hoje é de suma importância, principalmente porque facilita muitos dos serviços que 

são realizados, entretanto, se não soubermos utilizá-la adequadamente, não renderá 

bons proveitos, logo, em contraposição de ajudar, atrapalharia. 

Diante disso, é necessário que se reflita a respeito da inserção desse recurso 

nas escolas, especificamente para as aulas de Língua Inglesa, pois de acordo com 

Sancho (2006, p.19),  

O âmbito da educação, com suas características específicas, não se 
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diferencia do resto dos sistemas sociais no que se refere à influência das 
TIC

2
. [...] Muitas crianças e jovens crescem em ambientes altamente 

mediados pela tecnologia, sobretudo a audiovisual e a digital. Os cenários 
de socialização das crianças e jovens de hoje são muito diferentes dos 
vividos pelos pais e professores. 

 

Assim, o que se vê, por vezes, é a não aceitação do uso das tecnologias por 

parte de alguns professores, pois viveram em épocas diferentes, com outros 

métodos de ensino, com outros recursos. Dessa forma, os docentes acabam criando 

certa aversão a esse tipo de inserção/mudança, crendo que a educação que 

tiveram, e que talvez tenha sido realizada com sucesso, seja melhor que a oferecida 

através da tecnologia. 

No entanto, tentarei, com esta pesquisa, desmitificar esse pensamento 

recorrente que algumas pessoas têm acerca do uso das tecnologias nas escolas, 

apresentando uma discussão baseada na possível relação entre a Língua Inglesa e 

as Tecnologias de Informação e Comunicação, doravante TICs, no âmbito escolar. 

A motivação para a escolha do tema desta dissertação se deu por conta do 

aprendizado adquirido nos cursos de que já participei, entre eles: Letras – Língua e 

Literatura Portuguesa e Inglesa e o curso Técnico em Informática. Por isso, o meu 

projeto de pesquisa está voltado para as duas áreas com as quais sinto que tenho 

mais afinidade e que aprendi a gostar no decorrer de minha formação acadêmica: o 

inglês e a informática.  

Minha experiência prática com informática se deu junto ao Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (CETAM), onde trabalhei como instrutor de informática 

básica. No entanto, minha experiência como professor de Língua Inglesa se deu 

apenas através dos estágios realizados durante o curso de Letras acima 

mencionado, bem como através de uma monitoria realizada junto à Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), quando eu tive que ministrar aulas de reforço para 

as turmas de Letras posteriores à minha. Atualmente, encontro-me trabalhando na 

UFAM, no cargo de assistente em administração, logo, não exerço a profissão de 

docente. 

A pesquisa tem como foco de investigação o uso das TICs, especificamente 

nas aulas de Língua Inglesa, das escolas públicas da rede estadual de Humaitá, 

                                                 
2
 Tecnologias de Informação e Comunicação 
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município do interior do Amazonas situado ao sul do referido Estado. O município, 

de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2015, tem uma população de 51.302 habitantes. Encontra-se 

territorialmente fazendo limites com municípios do Amazonas (Manicoré, Tapauá e 

Canutama) e municípios de Rondônia (Porto Velho e Machadinho d'Oeste). Humaitá 

está a mais ou menos 600 quilômetros de distância da capital do Amazonas 

(Manaus), no entanto, a estrada que dá acesso encontra-se em péssimas 

condições, o que por vezes faz com que seus habitantes busquem por recursos na 

capital de Rondônia (Porto Velho), uma vez que está mais próxima (200 km) e o 

acesso via terrestre está em boas condições. 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar, junto às escolas estaduais do 

município de Humaitá, o uso das Novas Tecnologias nas aulas de Língua Inglesa, 

através de um questionário dirigido aos professores, e como a comunidade escolar 

tem-se comportado diante dos aparatos tecnológicos que a escola dispõe ou deixa 

de dispor para uso didático/pedagógico.  

Este trabalho tem como objetivos específicos: a) Investigar entre as escolas da 

rede pública, a partir das respostas dos professores pesquisados, as que usam e 

aquelas que não fazem uso das tecnologias nas aulas de Língua Inglesa; b) Que 

benefícios para os processos de ensino e aprendizagem são decorrentes da 

aplicação desse recurso em sala de aula; c) Verificar dentre os sujeitos 

respondentes a aceitabilidade e satisfação, quais os usos empregados em sala de 

aula das novas tecnologias, além do que é fornecido pelo Governo e o nível de 

envolvimento dos professores com a realidade dos alunos em seu contexto 

tecnológico; d) Fazer um levantamento das dificuldades enfrentadas pelos 

professores de Língua Inglesa inseridos nesse meio tecnológico; e) apresentar 

recomendações que viabilizem o melhor aproveitamento e direcionamento das TICs. 

A problematização que originou esta pesquisa é decorrente de duas questões 

norteadoras: a) Nos casos específicos das escolas públicas da rede estadual do 

município de Humaitá, de que forma o uso das TICs podem contribuir com os 

objetivos traçados nas bases legais para a Educação Regular? b) Que melhorias ou 

dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa podem ser 

apontadas a partir do uso das TICs? 
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A pesquisa aqui realizada é de caráter qualitativo, por meio da qual busquei 

abordar o professor com um tema específico, nesse caso a Tecnologia e o Ensino 

de Língua Inglesa, deixando-o livre para responder às perguntas, assegurando seu 

anonimato em qualquer que seja a etapa desta pesquisa, o que logo, o deixa mais à 

vontade para expor sua posição acerca do tema abordado. 

O questionário foi dividido em quatro itens, assim intitulados: 01. Identificação, 

02. Variáveis de Controle, 03. Questões - Interesse pelas ferramentas das TICs, 04. 

Questões – TICs e Educação. Meu objetivo neste questionário foi colher as 

informações necessárias para a pesquisa, respectivamente: Identificá-los enquanto 

professor e escola, formação e contato; identificar variáveis que poderiam influenciar 

nos resultados; depois, tentei verificar o interesse do professor em utilizar as TICs de 

um modo particular; se dispõe de aparato tecnológico próprio, se o usa, quanto ele 

está preparado para manuseá-lo, se mantém-se atualizado quanto ao uso das novas 

tecnologias. Em seguida, minha intenção voltou-se para a escola: se dispõe de 

tecnologia, se é de fato utilizada, se o professor está apto para utilizá-la, o que a 

escola oferece para o bom andamento do uso desses equipamentos (cursos, 

treinamentos, apoio técnico etc.), e o aluno? Quanto participa desse processo? Qual 

o interesse dele? 

O questionário aqui utilizado foi adaptado das pesquisas realizadas por 

Lenartovicz (2013) e Burgeile & Ianesko (2014). A escolha dos respondentes nesta 

pesquisa se deu de forma aleatória. O pesquisador, dirigindo-se às escolas, 

procurava a Gestão que, em seguida, o encaminhava ao professor de Língua 

Inglesa. Ao ter esclarecimentos sobre a pesquisa e aceitado participar, o docente 

assinava o Termo de Consentimento e recebia o questionário a ser respondido, que 

era devolvido em data posterior. 

Na primeira Seção deste trabalho abordarei a relevância da Língua Inglesa nos 

dias atuais e a importância de seu ensino, pois apesar do grande esforço que alguns 

professores e profissionais da educação têm em oferecer um ensino de qualidade, 

ainda não recebem o seu devido valor. Em seguida, apresentarei um breve histórico 

da evolução da tecnologia: suas contribuições desenvolvidas no decorrer do tempo 

para a sociedade, inclusive no âmbito da educação. Para tanto, firmar-me-ei nas 

perspectivas de Castells (2011) em A Sociedade em rede, que aborda esse assunto 

de forma abrangente em seu livro A Sociedade em rede e descreve de forma 
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detalhada em um dos capítulos como se deu a revolução da tecnologia da 

informação. Abordarei ainda outros autores que discutem a evolução tecnológica, 

tais como: Paiva (2014) em O uso da tecnologia no ensino de línguas estrangeiras: 

breve retrospectiva histórica, Lima (2007) em Tecnologias educacionais como 

suporte para o processo de aprendizagem de língua inglesa: aspectos relevantes e 

Lévy (1999) em Cibercultura. 

Na segunda Seção tratarei de alguns conceitos relacionados ao tema deste 

trabalho, tais como: cybercultura, pós-modernidade e globalização, no intuito de 

entender do que se trata a “era digital” e como ela se configura no âmbito da 

sociedade e diante da escola. Levantarei ainda nessa seção uma breve discussão 

sobre o imaginário que se tem criado da Amazônia, no intuito de levar ao 

conhecimento do leitor o que realmente se vive neste lugar. Para essas discussões, 

utilizarei das perspectivas de Lévy (1999) em Cibercultura, Kumar (1997) em Da 

Sociedade pós-industrial à pós-moderna: Novas teorias sobre o mundo 

contemporâneo, Bauman (1999) em Globalização: as consequências humanas,  

Coelho (2012) em Amazônia animada: a representação da região amazônica no 

cinema de animação brasileiro, entre outros. 

Na terceira Seção, discutirei sobre os “papeis” que devem ser assumidos pela 

escola e pelo professor diante dos avanços tecnológicos. A reflexão nessa seção 

será voltada para o professor de Língua Inglesa, enfatizando a importância de 

alfabetizá-lo tecnologicamente perante seus alunos, de forma que ele, de posse 

desses conhecimentos, possa levá-los para a escola e fazer de suas aulas um 

momento ainda mais dinâmico e interessante, uma vez que o aparato tecnológico 

desperta curiosidade e prende a atenção dos alunos, os quais chegam à escola já 

com alguma familiaridade prévia com o assunto. Por fim, abordarei os desafios do 

ensino de Língua Inglesa na Era Digital, no intuito de esclarecer que a tecnologia 

pode apresentar sim, como muitos outros recursos, suas vantagens e desvantagens 

e que o resultado favorável, ou não, dependerá do conhecimento que o professor 

tem acerca do assunto e de como a tecnologia é utilizada em sala de aula.  

Na quarta Seção, por meio da análise dos resultados, levantarei uma discussão 

acerca dos questionários respondidos por cinco professores da rede pública 

estadual do município de Humaitá, Estado do Amazonas. Para a análise dos dados 

da pesquisa, nortearei a discussão levando em consideração os autores acima já 



19 

citados, bem como: Leffa (2011) em Criação de bodes, carnavalização e 

cumplicidade – Considerações sobre o fracasso da LE na escola pública, Gimenez 

(2011) em Narrativa 14: permanências e rupturas no ensino de inglês em contexto 

brasileiro, Bernardo (2007) em Língua Inglesa na escola pública e a relação com o 

saber, Burgeile & Ianesko (2014) em A utilização das TICs na formação de futuros 

docentes, Perrenoud (2000) em Dez Novas Competências para Ensinar, entre 

outros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TECNOLOGIA E LÍNGUA INGLESA: ASPECTOS RELEVANTES
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Nesta seção discutirei sobre a importância da Língua Inglesa, elencando 

alguns fatores que apontam para o seu real valor diante da sociedade dos dias 

atuais, haja vista ser um idioma frequentemente utilizado no cotidiano das pessoas 

em suas relações, no trabalho, para adquirirem/compartilharem conhecimento, entre 

outras utilidades. Abordarei ainda a necessidade de se ter uma educação de 

qualidade nas escolas públicas, discutindo brevemente a deficiência que o ensino 

desta língua tem apresentado no país. Levantarei ainda nesta seção um breve 

histórico da evolução das tecnologias para o ensino de língua inglesa, de maneira a 

destacar como esse recurso tem contribuído para o ensino da referida língua e de 

que forma pode cooperar em sala de aula para que o processo de 

ensino/aprendizagem seja satisfatório e proveitoso. 

 

2.1 A importância da Língua Inglesa 

Sempre houve muitas discussões em torno do ensino da Língua Inglesa no 

Brasil, principalmente na desvalorização e a falta de importância que tal disciplina 

sofre, assim apontam as pesquisas de British Council (2015), Barros (2013), Moretti 

(2014), Santos (2011). Ainda que amparado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, o ensino de Língua 

Estrangeira é “precário” no Brasil.  

Conforme destaca Leffa (2011, p. 15), falando sobre a fragilidade do ensino de 

Língua Estrangeira na escola, acabou-se criando “bodes expiatórios” ou mesmo 

carnavalizando o ensino, numa tentativa de explicar o que ora acontece no país 

quando se fala do ensino de Língua Estrangeira: 

A tentativa de criar bodes expiatórios é a mais primitiva: põe-se a culpa em 
alguém, que pode ser o governo, o professor, ou mesmo o aluno: é o 
mundo da condenação que separa pessoas e grupos em inocentes e 
culpados. Já a carnavalização é o domínio do mundo sem culpa, em que 
administradores, professores e alunos circulam impunemente da ordem 
para a desordem e vice-versa. Nada é feito, e tudo fica por isso mesmo.  

 

Quero acreditar que o ensino pode ser melhor, mas é necessário que os 

professores estejam dispostos a colaborar com essa mudança e não somente 

procurar culpados ou simplesmente vedar os olhos diante dos problemas que 

aparecem, acomodando-se diante da situação. 
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Uma das causas de um ensino-aprendizagem que não progride pode ser até a 

falta de domínio dos professores em relação ao que estão ministrando em sala de 

aula, que, inseguros, tentam “mascarar” a prática do ensino, caindo novamente no 

insucesso.  No ensino de línguas, o fracasso é mais visível, uma vez que não há 

como disfarçar o que não se sabe, basta que o professor fale para que se perceba a 

falta de domínio. “A língua nos potencializa se a conhecemos, mas nos trai se 

tentamos disfarçar um conhecimento dela que não temos”, assim destaca Leffa 

(2011, p. 17). 

É possível destacar que professor e aluno acabam tornando-se cúmplices um 

do outro num contexto de fingir ensinar e aprender, estabelecendo-se, assim, de 

forma implícita, um silêncio em que professor e aluno não se acusam e o “ensino” 

prossegue da mesma forma. No entanto, Leffa (2011, p. 30) enfatiza que a 

cumplicidade entre professor e aluno deveria existir, mas, 

A cumplicidade do professor com os alunos envolve compartilhar com eles 
um objetivo, que não é nem o objetivo do professor e nem o do aluno; é o 
objetivo da turma. É esse objetivo comum que vai resolver os conflitos e 
fazer com que as diferenças individuais funcionem em distribuição 
complementar, vencendo uma a uma as dificuldades que aparecem pelo 
caminho. 

 

Parece notório que a língua inglesa, de um modo geral, tem sido vista 

tradicionalmente como uma língua desprestigiada (British, 2015, p. 18 e 19). Alguns 

professores, principalmente os de escola pública, trabalham muitas vezes de forma 

ineficaz por não terem formação ou mesmo pela ausência de material didático 

diversificado. Muitos alunos, por outro lado, não demonstram interesse pela busca 

do conhecimento. É preciso entender como é importante a familiarização com essa 

língua e o resgate do sentido de sua aprendizagem. 

Como a Língua Inglesa está presente em muitos lugares, torna-se difícil não 

deparar-se com algo expresso em inglês; ela está tão presente no cotidiano das 

pessoas que mesmo o vocabulário de língua materna acaba incorporando palavras 

oriundas do idioma.  

De acordo com Gimenez (2011, p. 49):  

Expandir o olhar para além da sala de aula quando ensinamos inglês 
significa, por exemplo, ver a língua como mediadora de relações entre 
pessoas de diferentes línguas maternas, não nativas, produtoras e 
consumidoras de cultura, inclusive aquela que se revela nas músicas. 
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Logo, instigo o pensamento sobre o papel que a linguagem exerce no mundo, 

quantas possibilidades/oportunidades/conhecimentos se abrem através da 

comunicação. Paiva (2005) salienta que devemos ter a linguagem como gênero, 

quanto ao seu uso social e não apenas em sua organização, deste modo, ter-se-ia 

melhor proveito quanto ao seu aprendizado para a comunicação e troca de 

informações e não apenas fixar-se em frases feitas, estruturas gramaticais. Assim 

sendo, de acordo com Paiva (2005), “o objetivo deixa de ser aprender sobre a língua 

e passa a ser aprender a usar a língua e isso só pode ser feito através de gêneros”. 

Em vista disso, é possível observar que estar “preso” somente à língua materna é 

estar à parte do resto do mundo, ou pelo menos de grande parte dele, em que o 

inglês exerce sua supremacia, num mundo rico em cultura, economia e 

conhecimento. 

Nesse sentido, Berger (2005, p. 97 apud Bernardo, 2007, p. 95) enfatiza que, 

[...] a maior quantidade de informação que circula hoje pela Net encontra-se 
em inglês, prevalecendo como “a língua mais usada para a comunicação 
global” e também, como “a mais presente no mundo da tecnologia”. Alguns 
autores até mesmo a consideram como a „língua da globalização. 

 

Portanto, conhecer apenas a língua materna é ficar privado de obter muitas 

outras informações disponibilizadas em outras línguas. Deixa-se ainda de 

compartilhar conhecimentos com outras partes do mundo. Segundo Bernardo (2007, 

p. 97), “algo em torno de 80 a 90% da divulgação do conhecimento científico ocorre 

em inglês”. Dessa forma, aqueles que ainda resistem em aprender a Língua Inglesa, 

podem estar perdendo informações consideráveis num mundo de conhecimentos 

oferecidos através desta língua. 

Cabe aqui ainda enfatizar a possibilidade de interação com indivíduos de 

outros países, de outras culturas, com conhecimentos novos. A Língua Inglesa deve 

ser pensada como instrumento de comunicação, de tal forma que se possa interagir 

com o mundo, enquanto sujeitos inscritos em determinado espaço social e cultural; 

não se pode pensar que esse aprendizado seja apenas um exercício intelectual de 

aprendizagem de formas estruturais, gramaticais ou mesmo uma lista de vocabulário 

a ser memorizada ou decodificada. Por ser um veículo essencial para a 

comunicação entre os indivíduos, a língua pode ser utilizada para a troca de 

conhecimentos entre a população mundial. 
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O Estado tem percebido a relevância que o ensino de Língua Estrangeira 

representa para a sociedade, dessa forma procurou ampará-la através de bases 

legais como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que estabelece um 

currículo de base nacional comum para o ensino fundamental e médio.  

§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição (BRASIL, 1996 - Art. 26º)

3
. 

 

Os PCNs (Brasil, 2000, p. 25) destacam “a Língua Estrangeira como parte 

indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao estudante 

aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração 

num mundo globalizado.” Assim sendo, seria fundamental que de fato a disciplina 

Língua Estrangeira Moderna, mais especificamente a Língua Inglesa, que por muito 

tempo tem sido tida como sem muita relevância, ganhasse seu espaço em meio a 

outras tantas disciplinas consideradas “superiores” ou “mais importantes”. 

Penso que levantar a discussão sobre a importância de se aprender/ensinar a 

Língua Inglesa seja necessário para então considerar-se alguns questionamentos 

e/ou apontamentos frente aos dados obtidos nesta pesquisa, pois cabe 

primeiramente repensar como o ensino caminha, “o que achavam do ensino de 

inglês quando estudavam e agora que ensinam? Para quem é importante que se 

ensine inglês? Quem julga necessário que os alunos de escola pública, ou não, 

saibam inglês?” (GIMENEZ et al., 2006, p. 257). 

Fortes aliados para o ensino de Língua Inglesa surgem diariamente, mas um 

excelente recurso para tal atividade seria o uso das TICs, que numa velocidade tão 

rápida vêm evoluindo e dando grandes contribuições em tantas práticas diárias, no 

trabalho, em casa, na rua e, portanto, também na escola, em sala de aula, todos 

esses recursos e dispositivos tecnológicos seriam de grande utilidade. Deste modo, 

nesta pesquisa, buscarei levantar discussões direcionadas quanto ao uso deste tipo 

de recurso aliado ao ensino de Língua Inglesa, no intuito de levantar 

questionamentos quanto ao seu manuseio e preparo daqueles que porventura 

optem ou não por utilizar este tipo de equipamento no processo de ensino 

aprendizagem da referida Língua.  

                                                 
3
 Dispõe sobre os currículos do ensino fundamental e médio 
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2.2 A Evolução da Tecnologia: breve histórico 

A palavra tecnologia tem origem grega da junção dos termos “tekne” que 

significa: arte, técnica ou ofício, e “logos” que significa: conjunto de saberes. 

Usualmente utiliza-se o termo tecnologia para determinar o conjunto de 

conhecimentos que tornam possível a criação de objetos, visando a satisfazer as 

necessidades do homem, facilitando dessa forma o trabalho humano, modificando 

assim o meio em que a sociedade vive, as atividades que realiza no dia a dia. 

Entretanto, existem outras vertentes, entre elas, as apresentadas através de alguns 

dicionários que definem a tecnologia como um conjunto de instrumentos, métodos e 

técnicas que facilitam a aplicação prática do conhecimento científico 

(CONCEITO.DE, 2016). 

Sancho (2001, p. 29 apud LIMA, 2007, p. 03) afirma que “tecnologia configura-

se como um corpo de conhecimentos que, além de usar o método científico, cria 

e/ou transforma processos materiais”. Lopes (2007 apud LIMA, 2007, p. 03) diz que 

tecnologia só é tecnologia “quando se aplica ao planejamento, à construção e à 

utilização”. Castells (2011, p. 67), entende como tecnologia “o uso de conhecimentos 

científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira 

reproduzível”.  

Assim, é possível entender que existem vários tipos de tecnologia 

desenvolvidas com o passar do tempo, entre elas: a linguagem, a escrita, a escola, 

formas de organização do trabalho etc., todas responsáveis por muitas mudanças e 

avanços na sociedade. 

É relevante enfatizar ainda que, embora de forma equivocada, muitos utilizam o 

termo tecnologia como sinônimo de tecnologia da informação, que “grosso modo” 

são aquelas que tornam possível, através de meios artificiais, a difusão da 

informação e englobam o uso do computador como mediador principal nesse 

processo. 

Esse tipo de tecnologia será alvo da discussão nesta pesquisa: as Tecnologias 

da Informação e Comunicação, que de acordo com Ramos (2008, p. 5) é assim 

definida: 

Chamamos Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aos 
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e 
comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, Revolução 
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Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente 
desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 
90 do mesmo século. Estas tecnologias agilizaram e tornaram menos 
palpável o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da 
comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição das 
informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo 
ou som. Considera-se que o advento destas novas tecnologias e a forma 
como foram utilizadas por governos, empresas, indivíduos e sectores 
sociais possibilitaram o surgimento da Sociedade da Informação. 

 

Pensando nessas Tecnologias de Informação e Comunicação, de acordo com 

Paiva (2014), falando sobre o processo evolutivo da tecnologia, pode-se destacar 

para o ensino de Língua Inglesa a influência principalmente das tecnologias da 

escrita, áudio/vídeo e o computador. 

Na tabela abaixo, produzida por Franco (2010, p. 2), no intuito de organizar 

cronologicamente as contribuições da tecnologia mais relevantes para o Ensino de 

Língua Estrangeira (LE) é possível ver a evolução da tecnologia: 

Tabela 1 – Contribuições da Tecnologia para o ensino de LE 

Ano Tecnologia 

1578 Primeira gramática para estudo individualizado: gramática do hebraico pelo 
Cardeal Bellarmine. 

1658 Primeiro livro ilustrado, o Orbis Sensualim Pictus, de Comenius. Livro de 
vocabulário em latim para a educação infantil. 

1878 Invenção do fonógrafo, por Thomas Edson. 

1902-1903 Primeiro material didático gravado por The International Correspondence Schools 
of Scranton. O material era composto por livros de conversação acompanhados 
pelos cilindros (recurso de áudio) de Thomas Edson. 

1930  Walt Disney produziu os primeiros cartoons para o ensino de inglês básico. Em 
1943, os estúdios de Walt Disney produziram uma série de filmes com atores, 
intitulada The March of Times. 

1940s Surgimento do gravador de fita magnética. 

1943 A BBC iniciou transmissões em rádio com pequenas aulas de inglês. Somente na 
década de 60, transmitiu cursos de inglês em 30 línguas para quase todo o globo 
terrestre.  

1950s Criação de laboratórios de áudio.  

1926 Invenção da televisão por John Baird. No entanto, somente em 1950 a TV chegou 
ao Brasil. 

1960 Início do ensino de línguas mediado por computador com o projeto PLATO 
(Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), na Universidade de 
Illinois. 

1980s Surgimento dos primeiros computadores pessoais (PCs) no Brasil. 

1991 Acesso à rede mundial de computadores no Brasil, interligando várias 
universidades e professores universitários. O acesso público à rede só aconteceu 
em 1994. 

1997 Introdução à WWW nos moldes que conhecemos hoje. Acesso a novas formas de 
comunicação como email, listas de discussão e fóruns. 

1998 Aparecimento da ferramenta de busca Google. 

Começo do 
séc. XXI 

Início da WEB 2.0, na qual o usuário passa a ser produtor de conteúdo: redes de 
relacionamento como o Orkut, blogs, podcasts, repositórios de vídeo como o 
YouTube, enciclopédia mundial feita por usuários (a Wikipédia), entre outros.  

Fonte: FRANCO (2010, p. 2) 
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Conforme se pode perceber, a tecnologia tem evoluído em diversos setores; 

para o ensino da Língua Inglesa não poderia ser diferente, afinal esse recurso surge 

com a finalidade de facilitar o trabalho do homem e surge impulsionado pela 

necessidade de evoluir. Na tabela acima, é possível observar que novos métodos 

surgiram, novos equipamentos foram criados e continuam a ser produzidos, 

inovados, melhorados, de modo que possam contribuir para o bom desenvolvimento 

do processo de ensino/aprendizagem, especificamente da Língua Inglesa. 

No entanto, tudo o que é novo pode assustar ou ainda causar receio ou 

preocupação. A escrita, por exemplo, também foi alvo de críticas inicialmente. 

Chartier (1999, p. 23 apud PAIVA, 2014, p. 3) relata que “a cultura escrita é 

inseparável dos gestos violentos que a reprimem” e lembra da censura dos livros 

que eram proibidos de ser lidos por conta do conteúdo que apresentavam, e que 

ainda hoje são censurados por questões políticas ou mesmo restrição econômica. 

Todavia, é através da escrita que são registrados, em vários textos, a história da 

humanidade, a língua, enquanto código, e os conhecimentos adquiridos.  

A tecnologia do áudio e vídeo como ferramenta de educação aparece acoplada 

ao surgimento do método de ensino de línguas audiolingual, que consiste em 

colocar o aluno em contato integral com as habilidades orais (ouvir e falar) para 

somente então ser posto em contato com a escrita. A sala de aula ganha um novo 

dispositivo para auxiliar o professor no desenvolvimento dos conteúdos, com o 

surgimento das tecnologias de áudio e vídeo, pois assim os alunos podem ter à sua 

disposição gravações feitas por falantes nativos. Logo, de acordo com os princípios 

desse método, os alunos poderiam ouvir a pronúncia sem interferência do sotaque 

do professor ou ainda problemas de pronúncia e entonação.  

Por meio desses recursos de gravação e reprodução de áudio e vídeo foi 

possível ainda ao aluno gravar suas falas e, consequentemente, avaliar seu 

desempenho. Uma grande evolução com esse meio tecnológico foi a criação dos 

laboratórios (PAIVA, 2014, p. 6). Destacam-se ainda nesse meio o rádio, a televisão, 

vídeo, que da mesma forma contribuíram para o bom andamento do 

ensino/aprendizagem da Língua Inglesa, inclusive com a criação de cursos à 

distância. 

Conforme demonstrado até aqui, há um desejo de que o mundo seja digital. O 

ser humano, aos poucos, parece estar substituindo a cultura material pelas TICs. 
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Esse processo de transformação tem acontecido de forma muito rápida, uma vez 

que a tecnologia tem avançado de tal maneira que a facilidade em adquiri-la e de 

utilizá-la está bem diante da sociedade. 

De acordo com Castells (2011, p. 70),  

As novas tecnologias da informação difundiram-se pelo globo com a 
velocidade da luz em menos de duas décadas, entre meados dos anos 70 e 
90, por meio de uma lógica que, ao meu ver, é a característica dessa 
revolução tecnológica: a aplicação imediata no próprio desenvolvimento da 
tecnologia gerada, conectando o mundo através da tecnologia da 
informação. 

 

Assim, é possível observar o conhecimento gerando conhecimento, tecnologia 

gerando tecnologia, e diante dessa impactante revolução tecnológica, percebo que o 

conhecimento centrado em sua aplicação, de seu uso, acaba por abastecer-se de 

novos conceitos e necessidades, o que, logo, redunda em inovação. Em outras 

palavras, o conhecimento/informação não é somente adquirido e/ou “engavetado”; o 

ser humano utiliza-se de suas experiências para criar novas possibilidades. 

Castells (2011, p. 68) enfatiza que a Revolução Tecnológica, de que trata em 

seu livro, pode ser comparada às Revoluções Industriais, no sentindo de que esse 

tipo de atividade induz a “um padrão de descontinuidade nas bases materiais da 

economia, sociedade e cultura” e acrescenta que: 

A tecnologia da informação é para esta revolução o que as novas fontes de 
energia foram para as revoluções industriais sucessivas, do motor a vapor à 
eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à energia nuclear, visto 
que a geração e distribuição de energia foi o elemento principal na base da 
sociedade industrial. (CASTELLS, 2011, p. 68) 

 

Destaco ainda que as Revoluções Industriais tiveram sua grande importância 

porque impulsionaram o avanço das tecnologias, desde o surgimento das máquinas 

a vapor, a substituição do trabalho manual pelas máquinas e até mesmo a 

exploração da energia elétrica, fator indispensável para o uso das novas tecnologias 

da atualidade. De fato, a eletricidade proporcionou avanços extraordinários, uma vez 

que sua distribuição territorial possibilitou que as máquinas pudessem funcionar. 

Nesse sentido, enfatizo as vantagens trazidas para a humanidade com as 

Revoluções Industriais e com elas grandes mudanças de paradigmas; o 

estreitamento dos meios de comunicação e informação, a comercialização entre os 

países, as máquinas, criadas para facilitar o trabalho manual, os meios de 
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locomoção, as inovações tecnológicas são algumas das vantagens que posso 

apontar quanto aos benefícios surgidos com estes movimentos revolucionários.  

Entendo que as revoluções industriais foram de grande relevância para o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade, pois foi por meio delas que a 

humanidade cresceu e se desenvolveu seja nos relacionamentos, dentro de um 

ambiente de trabalho, nos métodos padronizados de trabalho e ainda mais nas 

tecnologias que surgiram em meio às revoluções industriais e que ainda se inovam a 

cada dia mais e mais. 

As inovações tecnológicas não surgiram isoladamente, e como já comentei, foi 

a partir de sua aplicação e do seu uso que as necessidades foram surgindo e novos 

meios tecnológicos foram sendo criados, interagindo muitas vezes entre si num 

processo de retornos cada vez maiores. 

Por trás de tanta inovação, tantos saberes/conhecimentos, não posso deixar de 

dar ênfase ao trabalho humano; sem ele as tecnologias não existiriam, tudo o que foi 

criado nesse sentido surgiu da mente humana para trabalhar de acordo com que é 

programado pelo homem. As máquinas não têm vida própria, precisam do ser 

humano para controlá-las. Pensando nisso, Castells (2011, p. 69) destaca: 

Assim, computadores, sistemas de comunicação, decodificação e 
programação genética são todos amplificadores e extensões da mente 
humana. O que pensamos e como pensamos é expresso em bens, 
serviços, produção material e intelectual, sejam alimentos, moradia, 
sistemas de transporte e comunicação, mísseis, saúde, educação ou 
imagens. 

 

O computador e a internet foram duas das maiores criações do meio 

tecnológico, pois integram tantos outros recursos, dentre eles: a escrita, o áudio e o 

vídeo. Assim, tornou-se possível aos seus usuários comunicarem-se de forma 

instantânea, uma vez que os recursos acima citados inovaram as mensagens 

escritas, pois a ela foram sendo gradualmente acrescentados os recursos de áudio e 

vídeo, os quais impulsionaram a interação entre os indivíduos. 

No que tange ao ensino de Língua Inglesa, através das tecnologias da 

Informação e Comunicação, proporciona-se ao aluno uma gama de contribuições 

para o aprendizado, momento em que ele tem a possibilidade de alargar o seu 

espaço e não prender-se somente à sala de aula. 
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De acordo com Lévy (1999, p. 44): 

O computador não é mais um centro, e sim um nó, um terminal, um 
componente da rede universal calculante. Suas funções pulverizadas 
infiltram cada elemento do tecno-cosmos. No limite, há apenas um único 
computador, mas é impossível traçar seus limites, definir seu contorno. É 
um computador cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar 
algum, um computador hipertextual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado: o 
ciberespaço em si. 

 

Diante da afirmação de Lévy, posso destacar que o computador, entre as 

tecnologias da informação e comunicação, foi um grande avanço, pois possibilitou 

interligar, por meio da internet, muitas pessoas ao redor do mundo e criar assim o 

ciberespaço, em que a troca de informações pudesse acontecer em qualquer lugar, 

a qualquer momento, desde que se tenham os recursos mínimos para tal.  

Logo, o ciberespaço criado através dessa conexão de computadores se tornou 

um ambiente multidisciplinar, em que há a troca de conhecimentos, atualizando-os 

constantemente, lugar em que os textos se completam e levam o leitor a conhecer 

outros olhares com apenas alguns cliques, uma vez que trata-se de um espaço 

hipertextual em que o usuário pode ter à sua disposição tantos caminhos para 

alargar seu conhecimento. 

Pensando nisso, Castells (2011) destaca a criação das Tecnologias de 

Transmissão (satélite, micro-ondas, telefonia celular, cabos coaxiais, fibras óticas), 

que acabaram por conectar muitas pessoas ao redor do mundo, compartilhando-se 

e vivendo em interatividade por meio de computadores conectados através de uma 

rede. 

Nesse sentido, grande destaque deve ser dado à criação da internet, que 

surgiu a partir dessas tecnologias de transmissão e que hoje possibilita estar ao 

mesmo tempo em todas as partes do mundo. Castells (2011, p. 82) define a internet 

como uma teia mundial, que interliga diversos computadores, em diferentes partes 

do planeta e enfatiza que esse recurso talvez seja “o mais revolucionário meio 

tecnológico da Era da Informação”, pela grande contribuição que fornece aos seus 

usuários. 

Portanto, o computador, por meio da internet, tem a capacidade de conectar 

seres humanos de diversos lugares e promover assim uma constante troca de 

conhecimentos e de informações a partir dessa rede de máquinas interligadas que 
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formam o ciberespaço, em que por meio de um link a pessoa é levada a um leque 

de informações, de lugares, ou seja, o hipertextual se mostra ativo e abrangente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ERA DIGITAL: DO QUE SE TRATA? 
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Levantarei nesta seção alguns novos conceitos cunhados a partir do uso da 

tecnologia, de maneira que o leitor possa familiarizar-se com alguns termos e 

mesmo para que se tente entender esse novo momento em que se vive, onde os 

dispositivos tecnológicos encontram-se inseridos e como têm alterado o modo de 

viver, agir, trabalhar, estudar etc. da sociedade. Abordarei ainda, brevemente, nesta 

seção, sobre o imaginário que se tem da Amazônia relacionando com o que 

“realmente” aqui se vive. Para tal discussão, utilizarei das perspectivas de Lévy 

(1999) em Cibercultura, Kumar (1997) em Da Sociedade pós-industrial à pós-

moderna: Novas teorias sobre o mundo contemporâneo, Bauman (1999) em 

Globalização: as consequências humanas, Coelho (2012) em Amazônia animada: a 

representação da região amazônica no cinema de animação brasileiro, entre outros 

 

3.1 Cibercultura  

Lévy (1999) discute abrangentemente em seu livro Cibercultura sobre esse 

novo “ambiente” em que muitas pessoas encontram-se inseridas: o ciberespaço. O 

advento da indústria e a criação em grande escala de componentes tecnológicos, 

entre eles o computador e o telefone celular, por exemplo, e por fim o preço 

acessível a esses equipamentos, acabaram por facilitar que muitos cidadãos, até 

mesmo os de baixa renda, pudessem obtê-los, mesmo por que, atualmente, esse 

recurso é muito útil para os estudos, trabalho e/ou lazer.  

Desse modo, muitas pessoas encontram-se inteiramente dependentes (num 

sentido de necessitar, não de viciar-se) da tecnologia desses aparelhos e seus 

serviços. Eis aí o surgimento do ciberespaço, logo, da cibercultura.  

Lévy (1999, p. 92) assim define o que é o ciberespaço: 

[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o 
conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os 
conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que 
transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial 
ou virtual incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que 
funcionam como meios de geração de acesso. 

 

E acrescenta sobre o que é virtual: 

É virtual toda entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas 
manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, 



34 

sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular. 
(Lévy, 1999, p. 47) 

 

Portanto, posso dizer que a humanidade vive num mundo virtual, em que a 

tecnologia predomina, interligando em seu ciberespaço várias pessoas. Entendo 

ainda que a comunicação virtual mostra-se de certo modo mais interativa, com 

mensagens instantâneas, chamadas de vídeos, chats, redes sociais, entre tantos 

outros recursos, o que logo desperta maior curiosidade ou apego de seus usuários 

até mesmo pela facilidade que se tem em manusear os equipamentos tecnológicos. 

Diante desse advento das tecnologias, é necessário que se repense por onde 

seguem os caminhos da sociedade, que mudanças as TICs têm trazido, 

principalmente no que diz respeito aos meios de aprendizagem. 

O conhecimento se renova diariamente e isso passa a ser uma necessidade, 

uma vez que as empresas, a sociedade, o mundo de um modo geral, precisa evoluir, 

logo, o homem deve estar preparado para enfrentar essa demanda. Fatores como 

esse instigam sobre que rumo deve-se tomar na educação diante da grande 

velocidade com que as inovações tecnológicas têm surgido. O modelo tradicional de 

educação ainda é suficiente para que o homem se mantenha atualizado? Não é 

necessário que ele se insira nesse ciberespaço? E a educação? Não precisa se 

atualizar também diante disso? 

O modelo tradicional de aprendizagem parece defasado em função de uma 

série de fatores, entre eles, a necessidade de renovação dos saberes, a nova 

configuração de trabalho e mesmo o ciberespaço. 

O ciberespaço insere o indivíduo em um contexto em que tantas outras 

pessoas contribuem para atualização dos saberes, criando assim uma inteligência 

coletiva, logo, confirma-se que o conhecimento é inteiramente flexível e que se 

renova diariamente por meio da cibercultura, nessa troca de informações pela rede 

de computadores, gerando assim a democratização do conhecimento. 

Lévy destaca ainda que são necessárias à educação, duas reformas: uma em 

que o professor deixa de ser apenas o fornecedor direto de informações e conteúdos 

relevantes ao aprendizado do aluno e passa a animá-lo intelectualmente, de forma 

que ele possa buscar o conhecimento por conta própria. Outra reforma para a 

educação apontada por Lévy é a questão da educação à distância, em que mútuos 
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conhecimentos são disponibilizados e compartilhados entre os usuários que utilizam 

das TICs. Nesse cenário a internet é recurso fundamental para a propagação do 

conhecimento, criando assim um ciberespaço em que circulam as informações, e em 

que os alunos criam a cibercultura de atualizarem-se e trocarem conhecimentos. 

Segundo Lévy (1999, p. 175),  

Uma vez que os indivíduos aprendem cada vez mais fora do sistema 
acadêmico, cabe aos sistemas de educação implantar procedimentos de 
reconhecimento dos saberes e savoir-faire adquiridos na vida social e 
profissional. 

 

As mudanças causadas pelas tecnologias demandam novas metodologias de 

ensino. O aluno chega à escola com certa carga de conhecimento tecnológico, não 

há como distanciar-se disso, ou fingir que isso não é real. As escolas devem buscar 

atender às novas exigências que a sociedade da atualidade apresenta diante dos 

avanços, devem adequar sua metodologia de ensino-aprendizagem, às experiências 

de aprendizado que os alunos já trazem consigo. Em outras palavras, as práticas 

pedagógicas devem ser repensadas diante desse contexto tecnológico em que se 

vive, diante desse ciberespaço que acabou sendo criado, e da cibercultura que a 

humanidade vive. 

Não quero, contudo, destacar que se deve trocar a educação presencial pela 

educação à distância, muito menos transformar as aulas em algo extremamente 

tecnológico, ou mesmo animar os alunos para o uso excessivo da tecnologia. 

Tornar-se dependente (enquanto vício) prejudica o desenvolvimento da educação.  

A cibercultura permite alargar o conhecimento através da troca de informações 

e não tomar para si apenas uma verdade única. E, especificamente, no caso da LE, 

o ciberespaço possibilita, além das informações inerentes ao conhecimento de uma 

determinada língua, a interação com indivíduos nativos da língua alvo que se 

pretenda aprender, levando o aluno para a prática de fato. No entanto, é necessário 

estar preparado (professores e alunos) para lidar com esse novo espaço que se 

criou diante da tecnologia. 
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3.2 Pós-Modernidade 

O termo pós-moderno surge como alternativa a outros termos usados para 

marcarem os avanços advindos das Revoluções Industriais. Eventualmente, 

confunde-se o sentido de pós-modernidade com o significado do termo 

“globalização”. 

Ramos (2003, p. 190), fazendo uma análise dos conceitos levantados por 

Kumar (1997) acerca do significado de pós-modernidade, no intuito de diferenciá-la 

do termo “globalização”, ajuda a entender: 

Uma das principais considerações da pós-modernidade, que neste caso 
poderia confundir-se, ou fundir-se ao fenômeno da globalização, é o 
entendimento de que o Estado, antes estruturado a partir de um centro 
organizado, diluiu-se numa rede de interconexão, com novos atores, nem 
sempre facilmente identificada. Por outro lado, o próprio sistema social, 
característica da modernidade, apresenta-se descentralizado e 
desconectado com instituições puramente nacionais. Os novos movimentos 
sociais, transversais e introdutores de novos temas, abordam novas 
questões não necessariamente ligadas a interesses circunscritos aos limites 
de um Estado Nacional. As instituições políticas, por sua vez, constituídas 
ao longo dos séculos XVIII e XIX, como os parlamentos, sindicatos, partidos 
políticos, não conseguem mais atender as demandas de um mundo 
transformado, de uma sociedade multicultural, sem identidade de classe, 
sem um eixo que possa transformar seus movimentos em algo unificado, 
com desejos e expectativas de um conjunto harmônico. 

 

Desse modo, percebe-se que ao tempo em que a pós-modernidade se mostra 

eclética, ela pode ser escorregadia em seus conceitos. A era pós-moderna é um 

tempo em que tantas culturas diferenciadas e a fácil ligação entre elas podem 

proporcionar interações inéditas em um espaço heterogêneo. Assim, nota-se uma 

era em que não se pode tomar conceitos como absolutos, levando em conta que 

todo conhecimento ou tradição tem alguma validade, ainda que aparentemente. 

Portanto, pensando assim, não se pode estabelecer à pós-modernidade um 

conceito concreto, haja vista que nela tudo é relativo. A pós-modernidade em certo 

ponto pode ser marcada pela liberdade e/ou autonomia, ao tempo em que é uma 

época de incertezas, fragmentações, desconstruções, troca de valores, 

considerando que a cada momento os saberes se renovam, se modificam.  

Na verdade é complicado, de fato, estabelecer um conceito fixo para a era pós-

moderna, uma vez que o projeto de modernidade ainda está em curso, o que em 

parte leva a crer que a pós-modernidade seria apenas uma extensão da 

modernidade. 
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Diante disso, como pensar em pós-modernidade na Amazônia? Aproveito um 

dos exemplos utilizados por Coelho (2012, p.114), que destacou o festival de 

Parintins, município do interior do Amazonas, como representação da presença da 

pós-modernidade nesse local. Uma festa que apresenta uma mescla de tantas 

outras culturas reunidas em um espetáculo que deveria ser tradicionalmente 

amazônico. Um festival criado em 1965, tido como tradicional, hoje tem se 

enquadrado nos moldes das escolas de samba do Rio de Janeiro, agregando em 

suas apresentações símbolos de ritual indígena e caboclo, elementos de festas 

populares típicas da região amazônica, festividades de boi, vaquejadas, festas de 

santos padroeiros, tradicionais do Norte e Nordeste do Brasil, personagens afro-

brasileiros, uso de carros alegóricos, uso de instrumentos musicais como a bateria, 

fantasias de plumas e muito brilho, tudo se assemelhando com outras culturas, ou 

melhor dizendo, nota-se que as outras culturas estão sendo inseridas no contexto 

amazônico. 

Assim sendo, considerando o conceito acima levantado acerca do que seria a 

pós-modernidade, pode-se enfatizar que essa mescla de culturas enquadra-se no 

que se chama de pós-moderno. Com o exemplo acima mencionado, é possível 

imaginar que a Amazônia já não pode ser pensada como um lugar onde só se vê 

floresta, rios, índios, animais e tantas outras coisas nesse sentido, que o restante da 

população tem em seu imaginário. Logo, entendo que com a pós-modernidade esse 

lugar foi evoluindo também e com a pós-modernidade chegaram os avanços, entre 

eles, os tecnológicos.  

Para ilustrar o que acima foi mencionado sobre o imaginário das pessoas 

acerca da Amazônia, separei a montagem de imagens abaixo, retirada de uma 

página eletrônica, que poderia refletir bem esta realidade: 
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Figura 1 – Olha como é Manaus 

 
Fonte: SOUZA, Jean (2012) 

As cidades cresceram, os costumes, em parte mudaram e não se pode negar 

que o uso da tecnologia nas cidades Amazônicas é algo presente e utilizá-la em 

favor da sociedade amazonense deve ser algo recorrente, tomando o devido 

cuidado de não se deixar dominar por ela e sim torná-la aliada na educação, 

principalmente no que diz respeito ao ensino de Língua Inglesa, assunto deste 

trabalho. 

 

3.3 Globalização  

A globalização está ligada à vivência da cultura virtual, refletindo o momento 

tecnológico em que se vive na atualidade, em que é possível observar a tecnologia a 

serviço das pessoas ou vice-versa. É comum, atualmente, que se pense nas 

atividades do dia a dia remetendo-se ao auxílio de algum aparato tecnológico, ao 

mundo virtual, conectado com tantos outros lugares, pessoas, culturas em um 

ciberespaço em que as pessoas encontram-se inseridas. 

 A globalização surge como processo que concretiza essa transformação da 

organização espacial moderna que se criou com a conexão da sociedade, das 

relações à distância, das transações sociais.  

Com o advento da internet, grande parte da humanidade se “virtualizou”, 

pulverizando-se em mensagens dispersas pelo mundo, interligando-se com outros 
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indivíduos, construindo assim uma hiperrealidade, em que o imaginário e o real, o 

verdadeiro e o falso se confundem.  

Bauman (1999, p. 58) diz que “esta nova e desconfortável percepção das 

„coisas fugindo ao controle‟ é que foi articulada (com pouco benefício para a clareza 

intelectual) num concebito atualmente na moda: o de globalização”. Dessa forma, o 

termo pode remeter a algo em desordem, e que a globalização tem caráter 

indeterminado, sem expectativas certas, sem um centro em si, sem um painel de 

controle, uma sequência de atos que se inicia com a falta de definição dos rumos e 

sem definição de quem a controla. Logo, é possível dizer ainda que a globalização 

leva a caminhos inesperados, pois, não há um planejamento certo do percurso a se 

seguir, eles simplesmente acontecem.   

No mundo globalizado, observa-se que existe uma interligação de usuários 

através da rede, em que cada uma das partes que a compõe é interdependente. 

Assim sendo, por meio da interação entre as partes desta rede, é possível notar a 

existência de trocas, empréstimos e acordos, em que seus usuários acabam por 

adotar padrões de comportamento, modelos culturais uns dos outros ou mesmo 

algumas de suas características; é um mundo em que há muitas possibilidades de 

comunicação, cujas partes se conhecem entre si, se influenciam reciprocamente, se 

apoiam ou se opõem. 

Nesse sentido, Oliveira (2016, p. 15) cita Kumaravadivelu (2008), esclarecendo 

que, 

Assim, Kumaravadivelu (2008) vê na atual fase da globalização uma 
mudança na paisagem mundial, cuja ocorrência se dá de três distintas 
maneiras: a primeira é a diminuição das distâncias de espaço, ao observar 
que em diferentes partes do mundo pessoas tem suas vidas afetadas por 
acontecimentos que elas desconhecem; a segunda é a diminuição da 
distância temporal, visto que as tecnologias mudam em ritmo cada vez mais 
veloz, provocando mudanças no mercado e na vida das pessoas; a terceira 
remete ao desaparecimento das fronteiras que regulam não somente os 
termos de comércio, mas também as ideias, culturas, normas e valores. 

 

Considerando, portanto, essa ligação de internautas, essa diminuição do 

distanciamento entre os indivíduos, entre tantos outros fatores, é que destaco que o 

aprendizado da Língua Inglesa deveria ser mais valorizado, principalmente 

entendendo que é através dela que circula a maior quantidade de informações. 

Assim sendo, o aluno ganha se estiver apto para manter comunicação com o mundo 
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através da Língua Inglesa, de forma que possa desfrutar do conhecimento 

compartilhado virtualmente ou mesmo que ele possa colocar em prática o que lhe é 

ensinado em sala de aula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A ESCOLA, O PROFESSOR E A TECNOLOGIA
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Nesta seção discutirei sobre a necessidade de se familiarizar com as TICs, 

saber utilizá-la e assim tirar bom proveito no que diz respeito ao ensino de Língua 

Inglesa. Para isso, levanto alguns apontamentos que implicam sobre que função o 

professor e a escola têm diante do uso das TICs. Assim sendo, vê-se a necessidade 

de capacitar o professor para que faça bom uso da tecnologia em sala de aula, ao 

tempo em que se vê também a necessidade de investir na educação do país. 

Discuto ainda sobre os desafios que se tem em ensinar língua inglesa nessa época 

em que vivemos, onde a tecnologia encontra-se instalada, considerando que este 

recurso tem suas vantagens e desvantagens e que precisamos saber lidar com as 

situações advindas desses fatores. 

  

4.1 Letramento Digital 

O professor “ideal” deveria estar inserido no meio tecnológico, ou seja, deveria 

conhecer e dominar essa ferramenta para que possa fazer bom uso dentro da sala 

de aula. A demanda por formação é extremamente necessária diante do grande 

avanço que as tecnologias têm apresentado, bem como as profundas modificações 

que esse recurso tem gerado. 

O docente poderia buscar o pleno domínio do conteúdo que ministra aos seus 

alunos, isso é primordial. Ao optar por utilizar a tecnologia na escola, o professor 

poderia primeiramente aprender a manuseá-la e, de posse desse conhecimento, não 

se permitir ser manipulado por ela. Nesse sentido, os professores poderiam estar 

atentos em tomar o cuidado de não estar apenas substituindo as velhas tecnologias 

pelas novas, é necessário saber usar cada uma com o melhor que oferecem. 

Além disso, eles precisam conhecer a “realidade”, os anseios, objetivos, 

sonhos dos alunos, pois sem eles, a escola não teria sentido. Portanto, valorizar o 

aluno, descobrir suas dificuldades, adequar-se à realidade das turmas também é 

papel do professor, que poderia refletir sobre sua prática pedagógica: o que está 

dando certo, o que deve ser modificado, como poderá melhorar o seu trabalho. 

Todavia, na maioria das vezes parece ser mais fácil continuar com o tradicional, 

para não ter trabalho ou mesmo porque não se sabe como inovar, acreditando que o 

importante é apenas repassar conteúdos, cumprir uma carga horária ou ainda 

cumprir um plano de curso. Pode-se e deve-se tornar as aulas mais dinâmicas, com 
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materiais bem elaborados, para que seus alunos criem o gosto pela língua e assim 

tirem proveito desse aprendizado. 

As novas tecnologias podem ser um ótimo recurso na educação, todavia, deve-

se primeiramente estar atento ao treinamento dos professores, de forma que eles 

façam o melhor uso possível desse material em sala de aula. No entanto, tentar 

suprir a necessidade de formação com cursos rígidos, que não tenham como 

objetivos atender aos anseios pessoais e profissionais, não resolverá o problema de 

fato. É preciso sim investir na educação, porém de forma planejada, identificando as 

necessidades e buscando atendê-las, de forma que o aprendizado não seja, 

posteriormente, algo frustrante, defasado ou mesmo que não passe de um curso 

que sirva apenas para ser dito à sociedade que foi oferecido como formação aos 

professores. 

Muitas informações necessárias ao conhecimento não mais circulam somente 

em veículos impressos, é preciso familiarizar-se com esses novos meios de 

comunicação/informação e fazer deles um bom aliado na educação, especificamente 

ao ensino de Língua Inglesa. 

Diante disso, vê-se a necessidade do Letramento Digital dos professores e 

alunos. Mas, o que é o Letramento Digital? Para ajudar a entender do que se trata, 

destaco aqui o que aponta Freitas (2010, p. 339): 

Compreendo letramento digital como o conjunto de competências 
necessárias para que um indivíduo entenda e use a informação de maneira 
crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e 
apresentada por meio do computador-internet, sendo capaz de atingir seus 
objetivos, muitas vezes compartilhados social e culturalmente. 

 

Pode ser que algumas pessoas confundam o termo “letramento” com 

“alfabetização”, no entanto é necessário entender que existe diferença entre eles, 

num sentido de que o segundo termo está relacionado às competências e 

capacidades individuais: uma pessoa alfabetizada é aquela que sabe ler e escrever, 

enquanto que o primeiro termo está ligado às práticas sociais dessas competências 

adquiridas. Na verdade, alfabetização e letramento estão inteiramente ligados e se 

mesclam, por isso são confundidos; o indivíduo desenvolve suas habilidades de 

escrita e leitura e as utiliza, através de suas práticas sociais de maneira crítica e 

estratégica para alcançar seus objetivos. 
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A escola, nos dias atuais, já não é o único lugar legítimo do saber, apesar de 

muitos acreditarem nisso. A rede que se criou mundialmente alargou esse espaço e 

nela acabam-se por misturar diversos saberes e várias maneiras de aprender, um 

saber que está em todo lugar e que pode ser compartilhado entre seus usuários, um 

saber que pode ser modificado ou acrescido de outros conhecimentos, isso depende 

de quem se dispõe a buscá-lo. No entanto, o sistema de educação adotado aqui no 

país ainda está tradicionalmente organizado em torno da escola e do livro. 

O compartilhamento do saber acaba por tornar-se um desafio para o sistema 

educativo e que causa estranhamento entre os professores que podem mostrar-se 

defensivos e mesmo inseguros quanto ao uso da tecnologia em suas aulas. No 

entanto, é necessário entender que esse tipo de atitude pode ocorrer por conta da 

falta de preparo em manusear os equipamentos. 

Diante disso, vejo a necessidade exponencial de termos professores letrados, 

que saibam fazer o bom uso das TICs buscando interagir com as novas 

possibilidades de ensino oferecido por esses recursos, considerando que os alunos 

já trazem para a escola um arcabouço tecnológico e de conhecimentos adquiridos 

em suas “navegações” de internauta. 

Santos (2001, p. 17) diz que 

[...] mudança e transformação: estas palavras tão simples e corriqueiras 
causam medo e insegurança dentro da comunidade escolar (professores, 
corpo técnico e alunos), pois elas implicam em aumento de trabalho no que 
diz respeito aos métodos e recursos a serem empregados na escola. 

 

A mudança acontece de forma involuntária; o sistema evolui a cada minuto; é 

preciso evoluir também para não sucumbir diante dele. Mudança gera trabalho, mas 

deve-se querer mudar se há a necessidade de que a educação melhore. Tantas 

vezes faz-se crítica, mas não se percebe que também há evolução ou a inserção de 

novos métodos no meio educacional.  

Valente (1993 apud LIMA, 2007, p.02) diz que “As tecnologias precisam 

significar para o professor muito mais do que um recurso didático, elas devem ser 

vistas como instrumentos metodológicos ou ferramentas educacionais.” As novas 

tecnologias surgem com o intuito de reanimar a educação, muitas vezes 

desmotivada, cansada, desinteressada. Leffa (1998, p.23 apud SANTANA, 2014, p. 

47) afirma que “A máquina servirá como um instrumento para realçar a ação do 
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professor, [...] Além da máquina, estará sempre o aluno”. Cabe ao professor utilizar 

a tecnologia de maneira eficiente contemplando os requisitos para um bom 

ensino/aprendizado da Língua Inglesa. 

 

4.2 A escola e a tecnologia 

As escolas, para um bom funcionamento, devem estar munidas de recursos 

para facilitar o processo de ensino e aprendizagem levado aos alunos. Devem dispor 

de espaço adequado, material didático de qualidade, equipamentos tecnológicos. 

Para tal, é dever da escola expor a realidade ao governo, responsável por investir na 

educação, apresentar projetos que visem a melhorias; levar ao conhecimento das 

autoridades as reais situações encontradas nas escolas, principalmente quando se 

tratar do ensino/aprendizado de Língua Inglesa, precário no ensino regular público 

desse país. 

Quando se fala do ensino de línguas, é imprescindível que se pense em 

recursos tecnológicos, haja vista a grande contribuição que têm a oferecer.  Cabe às 

escolas, com o apoio do governo, levar esse recurso até os professores e aos 

alunos, de forma que possam fazer o bom uso dos equipamentos. É dever ainda da 

escola preparar alunos e professores para que possam manuseá-los de forma 

correta e adequada. 

Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais o ensino da Língua Estrangeira é assegurado aos estudantes 

brasileiros. Essas bases legais são responsáveis por algumas das maiores 

modificações que o ensino já sofreu; muitos professores acabaram transformando 

seu ponto de vista a respeito desse assunto, estão revendo suas práticas 

pedagógicas, sentem a necessidade de mudar e assim o fazem, na medida do 

possível. 

Nas escolas públicas, outros fatores que são prejudiciais ao 

ensino/aprendizado da Língua Inglesa são as inúmeras dificuldades que tal 

ambiente apresenta em sua estrutura, não se dispõe de material didático apropriado, 

algumas escolas com laboratórios inadequados, outras que nem mesmo os têm. 

Com a ascensão das tecnologias, algumas escolas, com o intuito de inovar no 

ensino/aprendizado de Língua Inglesa, acabaram por inserir essa grande 
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ferramenta, criada exatamente para facilitar o trabalho, inclusive no que diz respeito 

à educação. Porém, muitos professores acabam criando certa aversão a esse tipo 

de inovação. Acreditam que o método e os materiais que utilizam são suficientes 

para uma boa aula. É possível que algumas escolas tenham materiais tecnológicos 

disponíveis para o uso educacional, mas talvez os professores não queiram ou não 

saibam utilizá-los. É preciso pensar até que ponto o giz, a lousa, o pincel etc. 

continuam na base da educação moderna, principalmente em meio às inovações 

tecnológicas que permitem a interação, em tempo real, por meio de vídeo, áudio e 

texto. 

Olson (1976, p.18 apud MAIA, 2014) diz que 

A invenção de aparelhos, instrumentos e tecnologias da cultura que incluem 
formas simbólicas inventadas, tais como a linguagem oral, os sistemas de 
escrita, os sistemas numéricos, os recursos icônicos e as produções 
musicais permitem e exigem novas formas de experiência que requerem 
novos tipos de habilidades ou competências. 

 

Ao ensino de Língua Inglesa deve ser ligado o uso das tecnologias, as quais 

proporcionarão novas experiências aos discentes e docentes, que, por sua vez 

deverão adquirir novas habilidades, uma vez que para a utilização desses materiais 

faz-se necessário um conhecimento prévio para que se possa otimizar seu uso. Com 

isso, os alunos deverão adquirir novas habilidades e o ensino se dará de forma mais 

interativa, despertando interesse e curiosidade. 

 

4.3 Os desafios do ensino de Língua Inglesa na era digital 

Dentro do ambiente educacional, o uso das tecnologias apresenta as mais 

diversas dificuldades, muitas vezes sendo em relação à falta ou presença de 

recursos tecnológicos; falta de preparo dos profissionais para o uso dos 

equipamentos, aversão por parte de alguns educadores, ou ainda as comunidades 

educativas parecem mais preocupadas com a suposta mudança que a incorporação 

da tecnologia provocará do que suas condições de trabalho, a legislação vigente e o 

orçamento lhes permitem (SANCHO & HERNÁNDEZ, 2006, p. 20). 

De acordo com Esteve (apud SILVA, 2003), com a inserção da tecnologia 

cunhou-se a expressão “mal-estar docente”, que corresponde à dificuldade que 

alguns professores têm em enfrentar a velocidade do avanço tecnológico.  
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Desse mal-estar é possível destacar duas consequências que podem afetar a 

qualidade do ensino: a tecnofobia, quando os professores acabam criando aversão, 

recusa em aceitar ou adotar algumas inovações tecnológicas, prendendo-se 

principalmente aos métodos tradicionais; e o tecnicismo, gerando certo medo de os 

professores serem substituídos por máquinas ou por softwares de ensino; outros 

ainda acabariam enchendo as salas de aula com acúmulos de equipamentos 

tecnológicos, acreditando que assim se resolveriam todos os problemas da 

educação, ou que eles têm vida própria e que de forma instantânea e autônoma irão 

educar os alunos. 

Outro problema que pode ser decorrente do meio tecnológico, difícil de ser 

controlado, é a dependência eletrônica em que os usuários, professores e alunos 

têm grande dificuldade em desapegarem-se dos equipamentos eletrônicos, vivem 

em função da máquina. Isso é um grande problema, inclusive para a saúde das 

pessoas que acabam se debruçando por horas em frente a uma máquina, achando 

que através dela vão se tornar “donos do mundo”. Passam horas e horas 

conectados no ciberespaço, vivendo uma cibercultura e por vezes esquecendo da 

vida real. 

Alguns críticos falam em “desumanização das relações sociais” (Castells, 2011, 

p. 443), em que o usuário tecnológico busca fugir da vida real, pois lhe parece muito 

mais fácil viver on-line, uma vez que assim pode camuflar-se, criar uma outra vida, 

outro nome, outra pessoa. Castells (2001, p. 443) enfatiza ainda que o “uso da 

internet aumenta as chances de solidão, sensações de alienação ou mesmo 

depressão”, o que logo é outro agravante para aqueles que utilizam a internet e se 

deixam dominar por ela. 

Pensando nisso ainda, atualmente, vê-se um declínio da comunicação 

presencial, do contato direto entre as pessoas. Preferem estar conectados e 

conversando no ciberespaço com tantas outras pessoas, que por vezes se 

esquecem daqueles que estão ao seu redor. Observa-se por vezes usuários 

entretidos nas telas de seus celulares, tablets, computadores, em redes sociais, 

vídeos, ou outras distrações que a internet pode oferecer. Ainda que próximos 

fisicamente, encontram-se “teclando”, quando poderiam estar conversando 

fisicamente. 



48 

Nas escolas, se não tomarem cuidado, pode ser que os alunos acabem por 

voltar sua atenção para tantas outras coisas que a rede tecnológica oferece que não 

aos conteúdos das aulas, a gama de conhecimentos que a rede pode oferecer, ou a 

troca de saberes que propicia. 

Castells (2011, p. 456) enfatiza que através dos aparelhos tecnológicos as 

pessoas parecem estar criando seu mundo propriamente individual, em que não 

realizam mais as refeições em família, pois podem preparar seus alimentos pré-

cozidos no micro-ondas, ou mesmo preferem sentar-se diante de uma televisão para 

não perder o que se passa no mundo. Os aparelhos audiovisuais permitem que as 

pessoas se conectem ao seu seleto mundo individual. De outro lado, esses mesmos 

recursos podem auxiliar no cuidado com a família: a televisão como babá, por 

exemplo, em que é possível ver crianças sendo monitoradas à distância; sistema de 

segurança podem integrar recursos audiovisuais, entre tantos outros exemplos que 

se pode destacar nesse sentido.  

Sobre a dependência tecnológica Gonçalves (2012, p. 51), alerta ainda que,  

O tempo que nativos digitais gastam vasculhando webs pages encolhe o 
tempo que passam lendo livros. Com o tempo que gastam trocando 
mensagens de texto por celulares encolhe o tempo que passam compondo 
sentenças e parágrafos. Com o tempo que gastam pulando entre links 
encolhe o tempo que podiam dedicar à reflexão. Pode-se até ganhar novas 
habilidades e perspectivas, mas há um perigo enorme de se perder 
habilidades antigas e fundamentais. 

 

Assim sendo, é possível notar que os usuários tecnológicos podem estar 

perdendo muito mais tempo com as distrações que a tecnologia oferece ou 

procurando algo específico num mundo de informações que a internet dispõe, do 

que com o que de fato seria importante para o conhecimento ou que tenha algum 

valor educacional. Ainda sobre a perspectiva de Gonçalves (2012), é possível 

levantar neste momento a importância que o livro impresso tem e que não pode ser 

desconsiderado no que se refere ao fator educação ou ainda trocar o livro pela 

tecnologia. Gonçalves (2012, p. 51) destaca que o livro, enquanto dispositivo de 

leitura, 

Guarda algumas vantagens muito claras sobre a leitura digital. É possível 
levar um livro para a praia sem ter que se preocupar com a areia que pode 
danificar a máquina. É possível levar um livro para a cama sem precisar 
ficar nervoso com a possibilidade dele cair no chão se houver sono. É 
possível deixar um livro aberto na página que se estava lendo e pegá-lo 
poucos ou muitos dias depois exatamente como foi deixado. Um livro jamais 
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precisará de uma tomada ou acabará sua bateria. A própria experiência da 
leitura também tende a ser melhor em um livro. Palavras estampadas com 
tinta são mais fáceis de ler do que palavras formadas de pixels sobre uma 
tela iluminada. É possível ler centenas de páginas impressas sem ter a 
fadiga ocular que frequentemente resulta uma breve leitura on line. A 
navegação de um livro é muito mais fácil que a navegação virtual: tanto 
mais fácil é folhear páginas do que passá-las no computador, além do que é 
possível escrever observações nas margens de um livro assim como grifar 
conteúdos interessantes com muito mais facilidade do que se faria em uma 
leitura virtual. Ainda, um livro pode ser autografado e ao terminá-lo, ele pode 
preencher um espaço em sua instante ou até pode ser emprestado. 

 

Por meio da tecnologia, a população mundial dispõe de uma grande 

quantidade de informações, todas diante de seus olhos, uma vez que via internet 

pode-se acessar informações do mundo inteiro. No entanto, essa gama de 

informações pode, de certa forma, atrapalhar o desempenho do usuário que busca 

conhecimento através da tecnologia. Tem-se muita informação, com acesso fácil e 

rápido, no entanto, é necessário saber organizar essa grande quantidade de dados e 

atinar-se ainda para o que é confiável, que informações podem ser consideradas 

confiáveis e de que forma isso pode ser utilizado no dia-a-dia. 

Dessa forma, o que Gonçalves (2012) enfatiza, nas citações acima 

mencionadas, é que a tecnologia pode ser traiçoeira e apresentar falhas quanto ao 

aspecto educacional, e que os usuários devem sim olhar com atenção ao que a 

tecnologia oferece de bom, saber regrar, saber organizar; no entanto, sem esquecer 

das habilidades/recursos antigos que ainda hoje são muito úteis, a leitura de um livro 

por exemplo. É preciso preocupar-se em definir bem o que você é frente às TICs, 

como bem discute Neuenfeldt & Rodrigues (2011) em seu artigo com título sugestivo 

“Usuário ou Dependente?”. 

A população mundial em geral foi invadida pela tecnologia, apegou-se aos 

aparatos tecnológico, “a família foi invadida pela programação televisiva em seu 

cotidiano, a Igreja se rendeu ao caráter de espetáculo da TV, a escola que 

pressionada pelo mercado utiliza a informática com um fim em si” (DORIGONI & 

SILVA, 2016, p. 2). A educação encontra-se cercada de Tecnologia, no entanto, 

como já se discutiu: até que ponto este equipamento pode de fato ajudar? Os 

professores estão aptos para o manuseio desse recurso?  

O que se pode enfatizar, conforme destaca Dorigoni & Silva (2016, p. 7), é que 

“indo do livro e do quadro de giz à sala de aula informatizada ou on-line, leva o 

professor a uma perplexidade, despertando insegurança frente aos desafios que 
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representa a incorporação das TIC ao cotidiano escolar”. O fato é que as escolas 

estão sendo equipadas com diversos tipos de tecnologias; os alunos chegam à 

escola com um certo conhecimento quanto ao manuseio de equipamentos; e pode 

ser que os professores não estejam preparados para o uso das TICs. Portanto, a 

tecnologia pode ser, nesse sentido, um empecilho para a educação. 

O que quero enfatizar de fato é que os desafios de se utilizar a tecnologia 

existem, vantagens e desvantagens podem ser apontadas, cabe aos usuários definir 

de que forma a tecnologia pode auxiliá-los, afinal, como já se discutiu, a tecnologia 

apenas é uma expansão da mente humana; ela só faz o que lhe é programado que 

seja realizado. 
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Nesta seção apresento os resultados obtidos com esta pesquisa relacionando-

os com as teorias até aqui apresentadas e, quando necessário, trazendo teóricos 

para embasar a discussão. Assim, reflito sobre o uso das TICs nas aulas de Língua 

Inglesa das escolas estaduais no município de Humaitá (AM), levantando, quando 

possível, algumas recomendações para o bom uso deste recurso em sala de aula. 

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

A pesquisa foi realizada junto a 05 (cinco) professores da rede pública estadual 

de 05 (cinco) escolas diferentes respectivamente, os quais terão seus nomes 

preservados, pois assim ficou acordado no Termo de Consentimento Autorizado, 

assinado pelos docentes pesquisados. Portanto, quando a eles fizer referência, 

utilizarei de pseudônimos como Professor 01, 02, 03, 04, 05 e Escola A, B, C, D, E. 

Dos professores aqui pesquisados, quatro são do sexo feminino e um do sexo 

masculino, com idades: 27, 30, 38, 35 e 42 anos. Constatei, por meio dos 

questionários, que todos possuem formação na área em que atuam há pelo menos 

quatro anos. A maioria desses professores trabalha há pouco tempo como docente, 

sendo que o professor “01” trabalha há 03 anos, Professor “04” há 04 anos, 

Professor “05” há 02 anos, enquanto que os professores “02” e “03”, trabalham há 

mais tempo, sendo respectivamente, 12 e 08 anos. 

Os professores pesquisados, indagados sobre a renda mensal total das 

pessoas que residem consigo, informaram em sua maioria, através do questionário, 

que chega a ser de 02 a 03 salários mínimos. O professor “01”, no entanto, decidiu 

por não responder a esse questionamento.  

De acordo com os critérios do governo para definir as classes econômicas das 

famílias no Brasil, a Secretaria de Assuntos Estratégicos apontou em 2012 

(GLOBO.COM, 2012) que as famílias que recebessem renda média entre R$ 291,00 

e R$ 1.019,00, por pessoa, enquadrar-se-iam em parte das famílias 

economicamente classificadas no nível de classe média, o que na época 

representava 54% da população do país e, que teoricamente seria o suficiente para 

se viver com essa renda no Brasil.  

No entanto, como comentou Clemente Ganz, diretor-técnico do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (GLOBO.COM, 2012), “No 
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imaginário da sociedade, a classe média é entendida por pessoas que tiveram 

ascensão social e que possuem bem estar e qualidade de vida” e estimava que o 

salário mínimo deveria ser de R$ 2.329, 35. Se em 2012, a informação do governo já 

não refletia a realidade do povo brasileiro, hoje muito menos se vê isso, 

principalmente em época que só se ouve falar em crise financeira no país.  

Todavia, deve-se levar em conta as diferenças regionais, por exemplo, uma 

pessoa que vive em um município do interior, como é o caso do humaitaense, gasta 

menos do que aqueles que vivem em cidades grandes. Com isso, quero enfatizar 

que, ainda assim, com essa renda mensal teoricamente insuficiente, o brasileiro 

ainda consegue adquirir equipamentos tecnológicos, visíveis em suas residências, 

de uso individual e coletivo, ainda que por uma simples televisão ou mesmo um 

celular, basta saber programar-se. Diante disso, é possível especular que o contato 

com a tecnologia é de fato uma realidade. 

Com os questionários, observei ainda que todos os professores desta pesquisa 

possuem ensino superior, logo, estariam “teoricamente” aptos a ministrar aulas de 

Língua Inglesa, mas não fixarei minha atenção nessa questão, uma vez que o 

objetivo aqui é outro; logo não cabe comentar sobre sua aptidão em sala de aula, 

mesmo porque não se observou atuação do professor, o que de certa forma priva-

me de tecer comentários nesse sentido. 

O questionário foi voltado aos professores das escolas estaduais do município 

de Humaitá, no intuito de conhecer a realidade do professor/aluno/escola quanto ao 

uso de equipamentos tecnológicos nas aulas de Língua Inglesa. Portanto, entrarei 

neste momento no mérito da discussão apresentada nas respostas dos professores. 

Apesar de utilizarem as tecnologias com frequência e domínio em casa e 
em dispositivos móveis como, por exemplo, celulares, muitas vezes, 
utilizam-nas apenas para o seu entretenimento e não como aprimoramento 
em seu processo de aprendizagem de línguas e, possivelmente, não 
estejam conscientes de que essas tecnologias podem contribuir como 
aliadas no processo de ensino-aprendizagem nas escolas [...] (BURGEILE 
& IANESKO, 2014, p. 1) 

 

A citação acima foi retirada de um artigo que trata sobre o uso das TICs na 

formação de futuros docentes, estagiários do curso de Letras da Universidade 

Federal de Rondônia, e levanta hipóteses sobre a utilização/não utilização, ou 

mesmo o uso adequado das TICs no processo de ensino-aprendizagem de Língua 
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Inglesa e reflete bem o que observei nas respostas aos primeiros questionamentos 

levantados junto aos professores sobre o interesse em utilizar as ferramentas 

tecnológicas. Percebi que todos, de alguma forma, cada um a sua maneira, a seu 

tempo, utilizam-se da tecnologia para desenvolver atividades tanto cotidianas quanto 

na escola; os professores se valem de aparatos tecnológicos particulares, ainda que 

simples, como um celular, um aparelho de som ou uma TV. 

Assim sendo, é difícil dizer que alguém, diante da modernidade tão 

disseminada, não tenha acesso às novas tecnologias, pois esses equipamentos 

estão impregnados no dia a dia da sociedade. No entanto, questiono: o professor 

sabe utilizar de maneira adequada as novas tecnologias? Apenas dispor delas não é 

o suficiente, é necessário saber utilizá-las, e de forma adequada. 

Quando questionados se já tinham feito algum curso/treinamento, ainda que de 

nível básico, com a finalidade de aprender a manusear equipamentos tecnológicos 

para o uso em sala de aula, apenas o Professor 02 respondeu que fez curso de nível 

básico de informática enquanto o Professor 01, afirmou que aprendeu por conta 

própria tudo o que sabe; os demais responderam que não fizeram 

curso/treinamento.  

Indagados ainda se frequentam eventos que tenham como tema o uso das 

Novas Tecnologias no ensino, apenas o professor 03 respondeu que sim, mas 

esclareceu que participou através da escola particular onde também leciona.  

Observei, portanto, que os professores participantes desta pesquisa em sua 

maioria não possuem formação, ainda que básica, para manusear os equipamentos 

em sala de aula. No entanto, é sabido que se utilizam de recurso tecnológico para 

ministrar seus conteúdos, pois notei que todos sabem manusear pelo menos o 

notebook, uma vez que, interrogados sobre os equipamentos que usam no dia a dia, 

houve unanimidade em dizer que utilizavam esse recurso tecnológico. 

Estar preparado para a sala de aula é extremamente importante, como já se 

discutiu antes, quando mencionei sobre a necessidade de o professor de língua 

inglesa estar seguro dos conteúdos ministrados. Assim também deveria acontecer 

com o uso das novas tecnologias, de forma que os professores dessa disciplina 

pudessem tirar o maior proveito dentro de sala de aula. Ainda que muitos não sejam 

influenciados pelo meio tecnológico, penso que se faz necessário adequar-se a 
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realidade que hoje se vive, onde um mundo de tecnologias tem se espalhado entre 

os indivíduos e são utilizados diariamente para vários serviços corriqueiros e mesmo 

na educação, dentro das escolas, inclusive dentro de sala de aula. Logo, existe a 

necessidade de capacitá-los tecnologicamente, o que pode ser uma preocupação, 

como aponta Silva (2003, p. 64): 

Não resta dúvida que as práticas voltadas à formação básica e continuada 
dos professores devem contemplar e aprofundar estudos sobre os novos 
veículos que fazem circular o conhecimento [...] Francisco Gutierrez [...] 
alertava-nos para a necessidade de alfabetização das novas mídias e das 
novas linguagens, mesmo porque o conhecimento já não mais circulava 
exclusivamente através dos veículos impressos. 

 

Cabe enfatizar sobre o letramento digital, que o professor possa adquirir 

competência suficiente para manusear as TICs em sala de aula. A própria educação 

não é algo estático, parado; os conceitos mudam, novas descobertas são realizadas 

e o conhecimento se transforma, se aprimora. Assim acontece com a maneira de 

educar/ensinar; o professor tem que estar atento a essas mudanças, atualizando-se 

sempre, de maneira que possa levar para a sala de aula em sua prática docente 

recursos que dinamizem a aula e facilitem o aprendizado, prendendo sobremaneira 

a atenção dos alunos, fazendo com que o ensino de língua inglesa não seja visto 

apenas como mais uma disciplina ou uma língua qualquer, haja vista o destaque 

dado à sua importância. 

Questionados se possuem equipamento tecnológico doado pelo governo, 

somente o professor 04 respondeu negativamente; os demais dizem possuir ou 

notebook ou tablet, alguns possuem ambos.  

De fato, o Governo do Estado do Amazonas procurou investir em 

equipamentos tecnológicos (notebook e tablet) doados aos professores e alunos da 

rede estadual. Disponibilizou ainda através do programa “Saber Mais”, descrito nos 

parágrafos abaixo, conteúdos educacionais através de um aplicativo e uma nova 

plataforma, que podem ser acessados gratuitamente em computadores e 

aparelhos smartphones. Tal programa amplia - teoricamente - o acesso ao 

conhecimento e melhora o aprendizado a partir da adoção de ferramentas 

tecnológicas. No entanto, pensemos: até que ponto o professor, e mesmo o aluno, 

se é que é possível, estão “aptos” para a utilização desses recursos tecnológicos? 
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Foi realizado algum treinamento? Pouco valeria ter um bom equipamento em mãos 

sem sabermos manuseá-lo. 

Conhecendo um pouco mais do programa “Saber Mais”, retirei do site do 

Governo no Estado do Amazonas, alguns trechos da matéria que trata sobre seu 

lançamento: 

Com o “Saber Mais”, o Governo reúne em um só aplicativo todos os 
softwares educacionais e aulas produzidas pelo Centro de Mídias da 
Secretaria de Estado de Educação (Seduc). 

Elaborado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o programa 
“Saber Mais” otimiza o uso das ferramentas tecnológicas já disponibilizadas 
na rede pública pelo Governo do Amazonas, como tablets e notebooks e o 
acesso gratuito à internet. 

Das 583 escolas estaduais em todo o Amazonas, 449 já contam com 
laboratórios de informática e 227 com acesso à rede Wi-fi. O Governo 
também investiu em serviço móvel de conectividade 3G e rede Wi-fi, 
disponibilizando para seus professores 13.007 unidades 
de minimodem com chip e chip 3G. (AMAZONAS, 2015) 

 

Gostaria ainda de citar outro programa criado pelo Governo em 2010, intitulado 

“Professor na Era Digital”, que tinha como objetivo a distribuição de notebooks aos 

professores da rede escolar estadual, conforme abaixo descrito: 

O Governo do Amazonas lançou [...] o projeto "Professor na era digital", 
destinado a beneficiar 22 mil professores da rede estadual de ensino, que 
vão receber um notebook e passar a ter acesso on-line às informações e 
conteúdos disponíveis na web. 

O secretário estadual de Educação [...] ressaltou que o benefício chegará a 
todos os professores da capital e do interior. 

“Inovação é nossa palavra de ordem e o projeto „Professor na Era Digital‟ 
veio somar-se às ações tecnológicas da Seduc, tais como o Centro de 
Mídias, o Sistema de Gestão Escolar on-line (Sigeam), o Projeto Portal 
Educacional e a política de expansão dos laboratórios de informática nas 
escolas da capital e do interior”, lembrou. (AMAZONAS, 2010) 

 

Observando as citações acima mencionadas, é notável que o Governo do 

Estado do Amazonas, através de tantos programas criados, tem procurado investir 

em aparatos/equipamentos tecnológicos, no entanto, parece esquecer-se do mais 

importante: capacitar os usuários para o bom uso desse equipamento. Sem a devida 

capacitação, esse recurso não passará apenas de mais um “entulho” sem utilização, 

ou ainda será utilizado, porém, de forma ineficaz.  

Dando continuidade à análise do questionário, perguntei aos professores se 

utilizavam equipamentos tecnológicos em suas aulas; os professores 02,03, 04 e 05, 
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afirmaram que sim, tais como: notebook, netbook, pen drive, caixa de som, projetor 

de mutlimídia (datashow), aparelho de DVD, Televisão, celular. No entanto o 

professor 01, respondeu da seguinte maneira: 

Não. A escola não tem recursos. Outro motivo é que as pessoas não foram 
educadas para usar esses equipamentos de tal maneira que acabam por se 
tornar escravas de um aparelho, como o celular, por exemplo, usam para 
assistir pornografia ou para fazer ostentação. Como eu disse antes não 
foram educadas para usar um aparelho e muitos pois preferem investir em 
um celular do que na cabeça do filho. 

 

Primeiro quero destacar que dizer que a escola não possui recursos, vai na 

contramão ao que o Governo do Estado destaca em seu site quando publica 

informações acerca de lançamentos/criação de programas visando ao avanço 

tecnológico em sala de aula. No entanto, mais adiante será possível observar que a 

escola possui equipamento sim, como o próprio professor 01 respondeu indagado 

sobre os equipamentos tecnológicos que o governo disponibiliza para utilização na 

escola. 

A resposta do Professor 01 destaca ainda um dos maiores problemas que hoje 

se vive quando se trata do uso de tecnologias: o vício tecnológico, pois muitos se 

tornaram escravos delas, encontram-se alienados ao uso desse recurso para suas 

tarefas diárias, das mais simples às mais complicadas. É o tecnicismo virando 

realidade. 

Outro ponto que destaco na fala do professor é a falta de preparo dos usuários, 

que muitas vezes adquirem esses equipamentos apenas como ostentação, pois é o 

“equipamento do momento”, o “aparelho da moda”, ou mesmo para atividades fúteis, 

sem valor educacional, não estão preparados para bem utilizarem a tecnologia.   

Aproveitando o ensejo do professor, é cabível comentar acerca da participação 

dos pais na vida escolar de seus filhos, o quanto eles (os pais) os acompanham no 

meio escolar? Quanto eles sabem da participação dos filhos na escola? Quanto eles 

sabem dos recursos da escola, das aulas, dos professores, do ambiente escolar 

como um todo? Estão realmente investindo na educação dos filhos?   

O que ser observa, portanto é que os pais parecem não estar atentos à 

educação que seus filhos recebem ou como se comportam no ambiente escolar e 

com seus estudos; a responsabilidade parece muitas vezes recair sobre o professor 
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que tem que arcar com as atividades inerentes à sua função e dar conta de um 

arcabouço familiar, assumindo um papel que a família/pais deveriam tomar para si. 

Assim sendo, de acordo com o assunto desta dissertação, especificamente 

sobre a tecnologia, e fazendo um paralelo sobre o que agora discute-se, quanto à 

participação dos pais, cito uma matéria produzida pelo Fantástico, programa de 

televisão da rede Globo, que destaca um debate entre as escolas para saber se o 

uso da tecnologia na sala de aula ajuda ou atrapalha o aluno. Nessa matéria, foi 

destacado o quanto a humanidade está exposta ao meio tecnológico e até quanto 

isso é benéfico, ou como pode ser utilizado de modo que isso beneficie a sociedade.  

O excesso atrapalha. Os pais também não precisam radicalizar e tirar de 
vez a tecnologia das crianças. “A criança que não tem nenhum acesso à 
tecnologia pode ficar o que nós falamos de 'analfabeto digital'. Aprender a 
discriminar o que é útil do que não é útil. Isso também nós devemos ensinar 
aos nossos filhos e aos nossos alunos”, explica a doutora em psicologia 
Alessandra Seabra. (GLOBO.COM, 2015) 

 

Portanto, é necessário saber distinguir o que é bom do que não é bom quando 

se trata de tecnologia, e, logo encontro-me novamente tecendo comentários que 

levam a crer cada vez mais que os usuários devem estar capacitados para assim 

fazer um bom uso desses equipamentos.  

Os pais devem saber regrar seus filhos, e não devem deixar que eles se 

tornem apenas mais um escravo tecnológico. No entanto, imagine um parque de 

diversão dentro de um pequeno aparelho, uma infinidade de jogos, ou mesmo a 

facilidade das redes sociais que viciam os jovens. 

Quero enfatizar que tudo depende de como os professores lidam com a 

tecnologia, que possam utilizá-la como complemento didático/pedagógico, 

lembrando que eles sim são quem detêm o conhecimento necessário a ser instruído 

aos alunos. Os equipamentos tecnológicos são apenas uma extensão da mente 

humana, de acordo com Castells (2011, p. 69).  

É preciso estar atento, pois  

Os dispositivos eletrônicos necessitam ser utilizados conforme as regras e 
os horários estabelecidos pelo arranjo consensual entre as crianças e os 
pais, pois, a ansiedade e agressividade são geradas pela falta de limites na 
utilização dos aparelhos eletrônicos que comprometem o desempenho 
escolar, desestrutura os relacionamentos interpessoais e debilita 
principalmente a saúde física e psicológica da criança ao longo do seu 
desenvolvimento além de influenciar na sua vida pessoal, social e 
futuramente profissional. (PAIVA&COSTA, 2015, p. 10) 
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Dessa forma, percebe-se que a tecnologia pode contribuir para a interação 

entre os indivíduos, e no caso do assunto aqui abordado, através da ligação entre 

tecnologia e língua inglesa, pode se expandir através de uma rede de computadores 

pelo mundo todo de modo que as pessoas possam, com o uso da linguagem, 

manter a comunicação entre si para a troca de experiências, informações, 

conhecimentos ou simplesmente para conhecer a cultura do outro, sua realidade.  

Por outro lado, este recurso pode se tornar um empecilho se não for utilizado 

adequadamente, pois assim como pode contribuir para a interação entre as 

pessoas, pode ainda dificultar essa atividade, uma vez que este recurso possui 

tantas outras funções, aplicativos, jogos etc. e pode estar desviando a atenção para 

as coisas sem valor educacional. Assim, compromete-se o desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais, que muito contribuem na aprendizagem, pois, tendo 

como característica essencial a interação social, geram um ambiente mais favorável 

à aprendizagem e, por conseguinte, melhores resultados dos alunos. É necessário 

saber regrar, capacitar-se; e aos pais, devem estar atentos com seus filhos sobre o 

manuseio dos equipamentos.  

Retomando o questionário, constatei que as escolas analisadas dispõem de 

local específico para a utilização de equipamentos tecnológicos, no entanto, tal local 

é pouco utilizado pelos professores.  

Assim, volto à discussão, de que não adianta possuir inúmeros equipamentos 

se não forem manuseados, se não forem utilizados, perder-se-ão com o tempo. É 

evidente que a tecnologia pode auxiliar o ensino e uma sala bem equipada, com 

pessoas treinadas, pode trazer muitos benefícios para a educação. Utilizar-se da 

tecnologia, de forma correta, desperta no aluno o interesse pelo conteúdo.  

A aula depende muito do docente que a ministra, no entanto, se for possível 

relacionar o bom professor e a utilização adequada dos recursos tecnológicos, 

poder-se-ia elaborar aulas bem mais interativas. Além disso, com um espaço 

destinado ao uso dos recursos, como informaram os professores que suas escolas 

possuem, se não o utilizarem, estarão deixando de inovar em suas aulas. 

Pensando nisso, os professores poderiam olhar com maior cuidado para os 

espaços que as escolas oferecem para o uso das TICs, e as escolas poderiam olhar 
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com maior cuidado para a formação dos professores nesse sentido. Entendo que 

para se montar um laboratório de línguas torna-se algo muito caro e trabalhoso, no 

entanto, como aponta Cruz (2009, p. 62) “uma outra forma prática de se ter um 

Laboratório de Línguas seria a utilização do Laboratório de Informática”, pois mesmo 

um computador equipado com bons softwares para o ensino de línguas, fone de 

ouvido e microfone já seriam de grande utilidade. 

É relevante ainda enfatizar que é necessário que estes laboratórios tenham à 

disposição um técnico que atue diretamente no local, assim o professor tenta 

desenvolver as atividades inerentes ao seu cargo, enquanto o técnico preocupa-se 

em preparar o material tecnológico para as aulas a serem desenvolvidas. No 

entanto, a maioria das escolas analisadas (três delas) não possui um técnico 

habilitado para dar suporte ou mesmo realizar a manutenção dos equipamentos 

tecnológicos que a escola oferece.  

Logo, há a necessidade de capacitar a comunidade escolar quanto ao uso das 

tecnologias, pois, como já dito acima, não adianta ter tantos equipamentos à 

disposição da comunidade escolar; se não souberem manuseá-los, utilizá-los 

adequadamente, se não tiverem suporte técnico quando for preciso ou mesmo para 

manter os equipamentos em bom estado de conservação e uso, esses recursos não 

passarão de parafernália tecnológica, apenas ocupando espaço, em alguns casos 

somente para poder dizer à sociedade que a escola dispõe de aparato tecnológico. 

É notável que os alunos “de hoje” estão muito bem familiarizados com a 

tecnologia. Quem não possui um aparelho celular? Poucos, assim diria. Isso foi 

notado pelos professores pesquisados que informaram através do questionário que 

os alunos podem ser observados em alguns casos utilizando o celular em sala de 

aula. No entanto, de acordo com dois dos professores, o uso do celular dentro da 

classe é proibido.  

Até que ponto o celular pode ajudar na aula? Até que ponto esse aparelho 

aliena seus usuários? Proibir seu uso em sala de aula ajuda? Ou seria melhor 

utilizá-lo a favor da disciplina? Tudo depende da maneira como os usuários lidam 

com esses equipamentos.  

Disciplinar seria a palavra ideal a ser utilizada nesse momento. O ser humano 

aprende a hora de comer, a hora de estudar, a hora de dormir, e para tantas outras 
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coisas é disciplinado, portanto, não seria possível disciplinar o uso do celular em 

sala de aula? Acredito que sim. 

Nessa perspectiva de disciplinar o uso do celular, BENTO & CAVALCANTE 

(2013, p. 118) destacam que, 

Existem várias formas de se utilizar um celular em sala de aula, seja de um 
celular simples até mais moderno. Um celular simples, por exemplo, que 
tem como aplicações, a calculadora, o conversor de moeda, de 
comprimento, de peso, de volume, de área, e de temperatura, tem também 
a contagem regressiva e o cronômetro. E os mais modernos possuem, além 
disso, tudo como aplicações, também o tradutor de línguas que bastante 
conhecido por ser utilizado no Google, mais que em alguns não têm 
necessidade da internet para o uso, o gravador de voz, a filmadora a 
câmera, e a internet. 

 

Dessa forma, vejo que o uso do celular em sala de aula pode ter sua 

importância, principalmente os smartphones, que são quase equiparados a um 

computador de mão. O uso do tradutor, online ou offline, por exemplo, pode auxiliar 

o aluno nos exercícios e a busca de vocábulos nele é fácil e rápida. Hoje ainda 

pode-se usufruir de diversos aplicativos criados para o ensino de Língua Inglesa, 

que trazem consigo exercícios e aulas práticas, uma vez que esse pequeno 

aparelho pode associar, a escrita, a leitura, o áudio e a fala, abrindo assim um leque 

de possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula e mesmo fora dela.  

Outro exemplo que posso aqui citar é o uso do aplicativo whatsapp, tão 

disseminado entre os jovens e adultos. Por que não utilizá-lo a favor da educação? 

Criando um grupo, por exemplo, em que só fosse permitido o uso da língua inglesa, 

em que os alunos pudessem participar interagindo entre eles e o professor trocando 

mensagens em inglês. Deve-se, portanto, enfatizar que é preciso tomar o devido 

cuidado para não fazer desse tipo de aula uma prática viciante, ou mesmo, que essa 

prática desvie o foco do conteúdo a ser aprendido.  

Assim sendo, enfatizo que o uso do celular pode ser um forte aliado ao ensino, 

pois segundo BENTO & CAVALCANTE (2013, p. 119),  

O celular pode ser um recurso pedagógico [...] Entendemos que se faz 
necessário um momento de estudo e organização de atividades escolares 
de modo que o celular não seja apenas um instrumento de entretenimento 
para os alunos. [...] o celular pode ser um recurso didático a ser utilizado em 
diferentes momentos na escola, desde que conste no planejamento do 
plano de aula do docente e da instituição escolar. Para isto é necessário 
que o corpo docente, as famílias e a escola comuniquem-se e promovam 
um trabalho colaborativo. 
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Outro problema que posso apontar é a questão da internet. De início, lembro 

dos programas do Governo acima mencionados. Ainda que o professor e/ou o aluno 

tenha a ferramenta tecnológica (notebook ou tablet), doado pelo Estado, esse 

equipamento precisa de internet para que se usufrua de todos os recursos que o 

equipamento oferece através dos programas nele instalados. No entanto, a internet 

ofertada no município de Humaitá não é das melhores. 

Interrogados se o Governo disponibiliza o acesso à internet nas dependências 

da escola, os professores em sua maioria (três deles) informaram que não; um deles 

informou que a escola até possui, mas que a internet no município de Humaitá é de 

baixa qualidade; o outro professor informou que a escola usufruiu desse recurso, 

oferecido por um programa do governo inclusive, mas que hoje já não funciona por 

falta de manutenção técnica do equipamento que apresentou defeito. Ainda com 

relação à escola desse último professor, ela dispõe de internet, no entanto, 

utilizando de recursos próprios, oriundos de uma premiação educacional que a 

escola recebe. Assim, por enquanto, podem pagar um pacote de internet de 

provedor local para que a escola não fique sem esse recurso. 

Já destaquei o quão importante é o uso da internet, mesmo para os programas 

de inovação tecnológica que o Governo tem implantado no Estado do Amazonas, 

por meio da distribuição de notebooks e tablets, pois como vimos acima, este 

equipamento necessita estar ligado à internet para que seu uso seja valioso didática 

e pedagogicamente. No entanto, se o governo não oferece o recurso, como foi 

constatado nas respostas de quatro professores, o programa parece não cumprir o 

prometido, uma vez que seu uso, em muitos casos, está condicionado ao acesso à 

internet. 

Através da internet, tem-se ainda o que PAIVA (2001) chama 

“desterritorialização da biblioteca”, que trata dos livros/conhecimento ganhando 

espaço no mundo virtual e não prendendo-se no lugar físico como comumente é 

possível observar. Assim, cruzam-se saberes diversos e coletivos, compartilhados 

instantaneamente por meio de uma rede de computadores ao redor do mundo, 

através do ciberespaço. Pensando nessa desterritorialização da biblioteca, pode-se 

agregar ou estender este conceito para a sala de aula, trazendo à tona o conceito de 

comunidades virtuais de aprendizagem, pois como enfatiza PAIVA (2001),  
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Nas comunidades virtuais de aprendizagem, abandona-se o modelo de 
transmissão de informação tendo a figura do professor como o centro do 
processo e estabelece-se a construção social da aprendizagem através de 
práticas colaborativas. Assim as dúvidas dos alunos são respondidas pelos 
colegas e deixam de ser responsabilidade exclusiva do professor. Da 
mesma forma, o professor não é o único a sugerir fontes de informação ou a 
indicar tarefas. Há uma troca entre os aprendizes e o professor também 
aprende com os seus alunos. 

 

Assim sendo, tem-se uma melhor flexibilidade de tempo para o ensino e 

mesmo de espaço onde estudar, pois tanto os alunos quanto os professores não 

estariam mais condicionados a espaços fixos e/ou horários rígidos. Para tanto, no 

intuito de sintetizar as diferenças entre a sala de aula tradicional e a sala virtual, 

Paiva (1999, p. 366 apud Paiva, 2001) apresenta a seguinte tabela: 

 

Tabela 2 – Interação na sala de aula x Interação por Correio Eletrônico 

INTERAÇÃO NA SALA DE AULA INTERAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO 

Face a face À distância 

Professor pode privilegiar um aluno 
Professor pode privilegiar um aluno, mas não é 
feito de forma ostensiva 

Alocação rígida de turnos "Fala quem quer" 

Alguns alunos tomam mais o turno e invadem o 
turno dos outros 

Todos os alunos têm a mesma oportunidade 
para enviar uma mensagem. Quem envia mais 
não rouba o turno do colega 

Interação centrada no professor Interação mais centrada no aluno 

O professor inicia os turnos O aluno também inicia turnos 

O professor é a autoridade O professor é um participante 

Ameaça mais a face, mais inibidor Menos ameaçador, menos inibidor 

Relacionamento impessoal Construção de uma certa camaradagem 

Dificulta o diálogo entre professor e um aluno Possibilita o diálogo entre professor e um aluno 

Restrito à cultura local Possibilita uma interação intercultural 

Alguns textos são artificiais Textos são autênticos 

Audiência fictícia Audiência real 

Ritmo coordenado pelo professor Cada um interage no seu próprio ritmo 

Interação de hora marcada Interação sem hora marcada 

Monitoramento simultâneo 
Oportunidade de revisar a mensagem antes de 
enviá-la 

O aluno ausente não participa O aluno ausente pode participar 

Interação restrita à sala de aula Interação com o mundo 

Interação artificial Interação natural 

Reprime o desejo natural de se comunicar Estimula o desejo natural de se comunicar 

Alunos temem correr risco e experimentar Alunos correm mais risco, experimentam mais 

Não sofre problemas com equipamentos Pane no equipamento elimina a interação 

Exige pouca supervisão Exige muita supervisão, pelo menos no início 

Número de participantes limitado 
Aumento de participantes nem sempre 
controlável 

Acesso ao professor pode ser difícil 
Acesso ao professor antes e depois da aula e 
até depois do encerramento do curso 

Intrusos só participam com autorização Vulnerável a intrusos 

Aumento do foco na forma Aumento do foco no significado 

Fonte: Paiva (1999, p. 366 apud Paiva, 2001) 



63 

Com as descrições apresentadas nesta tabela, pode-se perceber diversas 

características positivas quanto ao uso de e-mail para a interação entre seus 

usuários, gerando assim uma ampla participação dos mesmos, bem como diversas 

possibilidades de aprendizagem. Paiva (2001) enfatiza ainda que, nesse sentido, a 

interação eletrônica pode ser menos inibidora pelo fato de não haver interrupção ou 

tomada abrupta de turno como acontece em sala de aula. 

No entanto, no que diz respeito ao acesso à internet em Humaitá, este recurso 

é de um modo geral, um problema encontrado nesse município, o sinal oferecido no 

município é de baixa qualidade. Ainda que as escolas dispunham do acesso em 

suas dependências, utilizando-se dos provedores da cidade, não terão uma internet 

de qualidade, que por vezes é falha; as empresas de telefonia fixa e móvel 

existentes na cidade também não oferecem um sinal de qualidade. Dessa forma, a 

população encontra-se, em parte, privada de tantas vantagens que a internet pode 

oferecer. Apesar disso, é o que a cidade ainda dispõe, e consegue-se trabalhar ou 

usufruir desse recurso, mesmo que precariamente. 

Aliado a este problema de internet que se vive no município de Humaitá, 

merece menção a falta de energia que esporadicamente acontece no município. A 

energia ali distribuída ainda é feita através de usinas termelétricas que não suportam 

a demanda da cidade, ou que por vezes apresentam defeitos em suas máquinas. 

Esse problema encontra-se inteiramente relacionado ao uso das tecnologias, pois 

como discutido acima, a tecnologia, em boa parte, depende de eletricidade para seu 

inteiro funcionamento e uso.  

Assim, por vezes, quando ocorre a falta de energia na cidade, a população 

encontra-se privada de utilizar os dispositivos tecnológicos e mesmo alguns recursos 

que as redes de telefonia móvel podem oferecer, pois quando não há energia, 

algumas operadoras perdem o sinal, deixando seus usuários desatendidos nesse 

sentido, sem poder fazer uma ligação, mandar uma mensagem, usar a internet ou 

outro recurso disponível através do sinal telefônico. 

Porém, não se vive o caos em Humaitá quando me refiro à internet; o município 

não está desligado do mundo ou da rede mundial totalmente. Recentemente, a 

Universidade Federal do Amazonas instalou em sua rede de computadores um sinal 

via fibra ótica, o sinal é ótimo, inclusive um dos provedores de acesso à internet do 

município em questão tem procurado investir em equipamentos nesse sentido.  
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Apresento abaixo uma tabela construída a partir do questionário distribuído aos 

professores que indica de que tipos de tecnologia as escolas usufruem: 

 

Tabela 3 – Equipamentos Tecnológicos disponíveis nas escolas pesquisadas 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Computadores para Administração e equipe técnico-pedagógica - X 02 02 - 

Computadores para a biblioteca - X 01 - - 

Computadores para a Secretaria 02 X 02 - X 

Computadores para a sala de professores - - 01 - - 

Reprodutores de áudio e vídeo (Windows Media Player etc.) - X - 02 - 

Pontos de acesso para internet - - 02 - - 

Projetores multimídia (Data show) 01 X 07 06 X 

TV de grande porte (acima de 40 polegadas) 01 - 12 - X 

Notebook para uso dos professores em sala de aula - - 01 - - 

Aparelho de DVD 01 X 01 01 X 

Nota: 1) Quando na tabela aparecer o sinal “X”, significa que a escola dispõe do equipamento, mas 
não foi informado a quantidade; 2) Quando na tabela aparecer o sinal “-“, significa que a escola não 
dispõe do equipamento. 

Fonte: Autor desta Dissertação 

 

Percebo, portanto, que as escolas em geral, possuem equipamentos que 

podem ser utilizados em sala de aula, ou mesmo um espaço reservado para isso. 

Todos os professores desta pesquisa até fazem uso de computadores para ministrar 

suas aulas, quatro deles utilizam os laboratórios ou o espaço reservado para o uso 

dos equipamentos tecnológicos que a escola possui e sabem em parte tirar proveito 

de alguns softwares disponíveis nos computadores que podem ser utilizados para 

ministrar aula, entre eles: Power Point, Writer, Media Player, Kantoo English, English 

Grammar, Longman Dictionary, Virtual Clone Drive, Talk Now, Classroom 

presentation software, Interchange Arcade. Entretanto, o professor 01, respondendo 

a indagação sobre o uso de quais softwares faz uso em sala de aula disse que “Não 

uso. O software que estou tentando fazer meus alunos aprenderem a usar chama-se 

cérebro, penso que é o melhor de todos”. 

Retomo aqui a discussão de que a tecnologia é uma extensão da mente 

humana e, claro, compartilho da metáfora utilizada pelo professor de que o melhor 

software de fato se chama “cérebro”, afinal as máquinas, a tecnologia, agem 

conforme o cérebro humano as conduz ou programa.  

Entendo que não é fácil inserir a tecnologia em sala de aula, principalmente 

nessa época em que o mundo encontra-se tão globalizado, tecnologizado. No 

entanto, é necessário que se faça o esforço de utilizar o “software-cérebro” em favor 
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do ensino, de forma que os softwares-aplicativos possam, programados por seus 

usuários, agir ou fazer um bom trabalho no processo de ensino/aprendizagem na 

sala de aula, auxiliando os professores para uma aula mais dinâmica e interativa.  

É possível aproveitar os próprios programas que o Governo oferece, os 

softwares disponíveis através dos equipamentos teoricamente distribuídos aos 

professores, no entanto, deve-se levar em consideração todas as questões até aqui 

levantadas para o bom uso da tecnologia. 

Em se tratando dos programas do governo, os professores pesquisados, em 

sua maioria (três deles), informaram não conhecer qualquer programa de incentivo à 

utilização da TICs; dois dos professores responderam que têm conhecimento, no 

entanto, um deles acredita que os programas que conhece não tiveram êxito em sua 

aplicação e o outro afirmou que houve êxito sim, uma vez que oferecem recursos 

para uma boa aula. 

Muito já se discutiu sobre os benefícios que o uso das TICs pode oferecer em 

sala de aula, e buscando enfatizar ainda mais essa importância de inserir as novas 

tecnologias nas escolas, gostaria de transcrever a fala dos professores, quando 

perguntados se esses recursos mudaram e/ou estão alterando os modos de 

ensino/aprendizagem: 

Sim, são poucos professores que não utilizam a tecnologia, hoje com essas 
novas tecnologias, o professor pode usufruir de vários recursos para dar 
uma ótima aula. (PROFESSOR 02) 
 
Essas novas tecnologias estão mudando aos poucos, aliás elas estão 
auxiliando na verdade esse ensino/aprendizagem, porque se antes as 
informações chegavam até nós através dos livros, TV e vídeos, hoje isso 
tudo pode ser encontrado num simples click, e essas novas tecnologias são 
utilizadas com o uso da internet, ajudando assim a melhorar os conteúdos e 
informações de sala de aula. (PROFESSOR 03) 
 
Sim. As aulas se tornaram mais dinâmicas, melhorou o processo de ensino 
e aprendizagem fazendo com que o professor tenha uma interação melhor 
com os alunos. (PROFESSOR 04) 
 
Acredito que sim. Hoje podemos ir muito além do livro didático. 
(PROFESSOR 05) 
 

Assim sendo, penso que as transcrições das falas acima mencionadas, 

partindo dos professores que estão na labuta de sala de aula em seu dia a dia, que 

sabem da realidade que vivem, que conhecem a sala de aula de perto e a realidade 

de suas escolas, seriam ainda mais incentivadores quanto ao que o recurso 
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tecnológico pode oferecer. O professor 01 preferiu não opinar, pois não podia falar 

por seus colegas de trabalho. 

Perrenoud (2000, p.125), em seu livro 10 Novas Competências para Ensinar, 

citando trechos de uma matéria publicada em uma revista, destaca que: 

“Se não se ligar, a escola se desqualificará”. Com esse título, uma revista  
atribui a Patrick Mendelsohn, [...], duas declarações que merecem atenção: 

“As crianças nascem em uma cultura em que se clica, e o dever dos 
professores é inserir-se no universo de seus alunos.” 

“Se a escola ministra um ensino que aparentemente não é mais útil para 
uso externo, corre um risco de desqualificação. Então, como vocês querem 
que as crianças tenham confiança nela?” (suplemento de informática de 
L‟Hebdo, dezembro de 1997, p.12 apud PERRENOUD, 2000, p.125) 

 

A tecnologia tem modificado o dia a dia das pessoas, atividades, serviços, 

afazeres; é notória a sua presença em tantos lugares; o contato com este dispositivo 

é evidente, haja vista sua disseminação e facilidade em adquiri-lo. Logo, boa parte 

da sociedade encontra-se envolta nesse meio tecnológico em que vive e com as 

escolas não seria diferente. 

Portanto, é preocupante que as escolas adaptem-se ao meio em que vivem 

atualmente, tecnologicamente falando, para não cair em defasagem, uma vez que 

os alunos atualmente já chegam às salas de aulas com uma grande carga de 

conhecimento no que se refere ao uso de equipamentos tecnológicos e que esses 

recursos transformam de forma sensível a maneira de viver, como afirma Perrenoud 

(2000, p.125): 

Como não concordar? A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. 
Ora, as novas tecnologias da informação e da comunicação transformam 
espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também de 
trabalhar, de decidir, de pensar. 

 

Os professores indagados sobre como avaliam o aprendizado com o uso das 

TICs e também questionados se o equipamento tecnológico faz falta nas aulas de 

Língua Inglesa, apresentaram em suas respostas afirmações positivas, enfatizando 

ainda mais o que acima foi dito sobre a importância do uso das Tecnologias nas 

escolas, com exceção do Professor 01, que disse, respectivamente nas duas 

questões:  

Penso que seria útil em um ambiente adequado e por pessoas treinadas e 
educadas a não se tornarem escravas de um simples aparelho. Esse 
aprendizado está em andamento, mas precisa melhorar muito. Usar um 
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projetor, um notebook ou celular não faz das TICs uma diferença no 
aprendizado, apenas a forma de apresentar a aula. Ensinar é muito mais 
complexo. (PROFESSOR 01) 

Não no momento. Não uso livro didático, o mesmo não corresponde a 
necessidade atual e nem preenche os requisitos que penso que faz uma 
pessoa aprender um novo idioma. Dentre outras situações. (PROFESSOR 
01) 

 

A necessidade de se capacitar os professores, principalmente diante do 

conhecimento de seus alunos, bem como a escola oferecer equipamento 

tecnológico e local adequado são necessários. Partindo desse ponto, destaco o que 

o Professor 01, disse em seu discurso quando afirma que o uso das TICs seria útil 

se utilizadas em um ambiente adequado e com pessoas treinadas.  

Entendo que a Tecnologia por si só não faz milagres, ela, ainda que ofereça 

inúmeras funções/recursos, precisará do manuseio e do conhecimento humano. 

Entendo também que ensinar é complexo, no entanto, quero destacar com esta 

pesquisa que a Tecnologia pode ajudar na escola, na sala de aula, mas que sempre 

dependerá do professor deter conhecimento suficiente, principalmente do conteúdo 

das aulas, para que possa ministrar de fato um conteúdo com qualidade de ensino 

satisfatória. 

Infelizmente, escapa aos professores que ainda pensam que um 
computador é simplesmente uma máquina de datilografia sofisticada. Ora, a 
evolução dos softwares permite uma associação cada vez mais fácil de 
textos, tabelas numéricas, desenhos, fotos, edição de qualidade e reunião 
de todos esses elementos em função de problemáticas precisas à difusão 
dessas informações na rede. (PERRENOUD, 2000, p.131) 
 

A tecnologia pode oferecer, se bem utilizada, por pessoas treinadas, que a 

saibam utilizar com qualidade e eficiência, ótimos recursos para uma boa aula, 

especialmente para o ensino de Língua Inglesa uma vez que pode associar as 

quatro habilidades necessárias para o aprendizado em um único recurso: ler, 

escrever, falar e ouvir.  No entanto, como já citado acima na fala do Professor 01, 

“ensinar é muito mais complexo”, o sucesso do aprendizado depende de tantos 

outros fatores. 

O uso das TICs nas aulas é de suma importância na aprendizagem, uma 
vez que nos auxilia na compreensão, socialização e fixação dos conteúdos, 
além de nos aproximar de um contexto mais real. Entretanto, acredito que 
devido às salas de aulas estarem superlotadas e muitos alunos não terem 
um acompanhamento familiar na escola não consigo um resultado de 
noventa por cento. (PROFESSOR 05) 
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Logo, para enfatizar o que acabei de descrever, destaco a fala do Professor  

05, afirmando que mesmo utilizando-se da tecnologia não consegue atingir um 

quantitativo satisfatório quanto à fixação dos conteúdos e cita as salas superlotadas 

e o não acompanhamento familiar. Entretanto, muitos outros fatores poderiam ser 

acrescentados. 

Pode ser que o professor não esteja tirando proveito satisfatório do uso das 

tecnologias em sala de aula, pelo fato de estar, de certa forma, “obrigado” a seguir 

um padrão que o governo ou mesmo a sociedade impõe aos seus cidadãos. Assim, 

ao tempo em que tem que seguir as imposições estabelecidas, vê-se limitado em 

sua maneira de agir, pensar, sentir. Tudo isso acaba por influenciar no seu modo de 

trabalhar, e por vezes, aquilo que o obriga, não o anima, pois encontra-se privado de 

levar para a sala de aula o que acha melhor ou mais adequado. Esses fatos, 

somados aos que acima foram descritos (sala superlotadas, acompanhamento 

familiar etc), entre outros, fazem com que as aulas não rendam o suficiente para um 

bom aprendizado. 

Retomando à questão da participação dos pais na vida escolar de seus filhos, 

reporto-me ao livro It takes a village de Hillary Clinton, que diz que a educação 

passa por tantos problemas e entre eles estão as atitudes dos pais mal orientados 

para a educação e os professores sobrecarregados. Hillary esclarece que “os pais 

têm de desempenhar um papel, assim como a mídia, as igrejas, ou outras 

comunidades com o mesmo propósito, e a sociedade em geral4” (tradução minha). 

Assim, portanto, vê-se o quanto tem importância a participação dos pais na 

educação de seus filhos, e quando deixam de impor sua educação aos filhos, a 

mídia e outros setores da sociedade se encarregam de fazê-lo, e corre-se o risco de 

seus filhos estarem assimilando uma educação que não os ajudarão a crescer. 

Por outro lado, Hillary afirma ainda que para que a educação seja satisfatória 

“tudo depende do que os alunos atualmente querem para si mesmos5” (tradução 

minha), logo, a educação é algo que vai além do currículo da educação formal, no 

entanto, como apontar qual é o tipo adequado de educação a se aplicar? 

Principalmente numa “época pós-colonial, onde as referências universais de tudo 

                                                 
4
 “Parents have to play a role, so do the media, the churches, or other like-purposed communities, and 

the society at large” 
5
 “all depends on what students actually do in them” 
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parecem ter sido dissipadas6” (tradução minha). Diante desses comentários, entendo 

que a responsabilidade deve ser compartilhada, num ambiente em que haja a 

relação entre a escola, o professor, o aluno e a família. 

Optar por inserir a tecnologia no cotidiano da sala de aula, portanto, depende 

desses fatores acima elencados e tantos outros, já discutidos até aqui. Mas, e os 

alunos? Estão preparados para receber a tecnologia em sala de aula? Como 

reagem diante da inserção desse dispositivo em sala de aula? Sobre esta questão, a 

maioria dos professores respondeu de forma positiva. No entanto os Professores 01 

e 05, afirmaram respectivamente: 

Nenhuma surpresa. Tudo que afasta os mesmos de tarefas é visto com 
alegria. (PROFESSOR 01) 
 
Não consigo visualizar mais essa reação dos alunos diante da utilização 
desses equipamentos nas aulas. “Quer dizer de uma maneira positiva!” 
Tenho a sensação de estar diante de uma geração que não tem os estudos 
como meta para sua vida ou não acreditam mais na educação, pois tento 
utilizar todos os recursos disponíveis nas aulas, juntamente com as diversas 
metodologias, mas não consigo obter um resultado satisfatório. Eles não 
estão nem aí. Tudo é chato e difícil. Chamam-me de Prof. Slides, datashow, 
programas, etc. (PROFESSOR 05) 

 

A tecnologia não pode ser vista como a resolução de todos os problemas e 

também não pode tornar-se um empecilho, muito menos parafernália ou então 

deixar-se escravizar pelos equipamentos. É necessário saber administrar seu uso, 

somente assim será possível tirar-lhe proveito.  

O que observei nas respostas do professor 01 e 05 é outro fato que agrava a 

qualidade do ensino no que se refere ao interesse pelos estudos: o aluno da 

atualidade encontra-se desmotivado ou não acredita mais na educação no Brasil, 

por ver muita gente enriquecendo sem estudo e por isso não dá o devido valor às 

aulas. Como afirma Leffa (2011, p. 26): “A escola pública brasileira vive num estado 

permanente de carnavalização, em que tudo está invertido, num verdadeiro mundo 

às avessas”, causando risos com as paródias da vida real das escolas. Enquanto 

que os alunos deveriam adotar para si o que Leffa (2011, p. 23) destaca, quando 

conceitua aluno e estudante:  

Há uma diferença sutil entre aluno e estudante, que aparece nessas 
collocations: a palavra aluno enfatiza a ideia de receber instrução de 
alguém, sugerindo certa passividade (aluno é aquele que é ensinado), ao 

                                                 
6
 “in these post-colonial times where universal references of everything seem to have dissipated” 
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passo que estudante enfatiza a atividade que a pessoa exerce (estudante é 
aquele que estuda). 

 

Na verdade, parece que os alunos que não estudam são aqueles que se 

encontram na escola sem objetivos e que ainda não perceberam que a escola tem 

como função primordial a propagação do saber. Alguns alunos a veem apenas como 

uma instituição criada para distribuir diplomas e não se dão conta que fora da escola 

ser independente é necessário, que fora da escola o aluno larga a mão do professor 

e tem que aprender a caminhar sozinho. Portanto, se não tornar-se um estudante, 

aquele que busca de fato estudar, nunca irá crescer, nem mesmo caminhar com as 

próprias pernas. 

Dando continuidade à análise dos questionários, perguntei aos professores se 

“achavam que a utilização das TICs no apoio à educação, contribui para a 

compreensão, a socialização, autonomia e fixação do conteúdo, ou seja, se contribui 

para formar um cidadão mais crítico e criativo inserido na sociedade da informação”. 

O Professor 01, respondeu que sim, mas que é necessário voltar os olhares para 

outros aspectos sócio-cognitivos, uma vez que equipamentos duram pouco. Os 

Professores 02, 04 e 05 responderam de forma positiva quanto ao questionamento 

apresentado, e acrescentaram, de uma maneira geral, que com a tecnologia dispõe-

se de muitas possibilidades para envolver o aluno, inserindo-o em meio à sociedade, 

tornando-o cidadão crítico. 

O professor 04 ainda acrescenta que:  

Estamos lidando com jovens e adolescentes que fazem parte da era digital, 
a educação deve caminhar junto com as novas descobertas, deve traçar 
métodos para que os educadores possam acompanhar esse novo mundo 
dos jovens posso assim dizer. 

 

Esse novo recurso em sala de aula pode auxiliar o aluno em novas formas de 

comunicação e como a tecnologia encontra-se abrangendo uma rede mundial 

interligada por tantos dispositivos, novas possibilidades de interação surgem. Dessa 

forma, o aluno não está preso somente ao seu ambiente de ensino ou mesmo à sua 

vizinhança ou cidade, ele pode estar em contato instantâneo com o mundo, com 

nativos de Língua Inglesa, por exemplo. 

O investimento em tecnologias nos setores públicos pode trazer mudanças na 

forma de ministrar os conteúdos e vivenciar o ensino. O aluno, por sua vez, pode ser 
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visto como um “ser que participa da produção de seu próprio conhecimento, 

percebendo-se como indivíduo que se constrói, permanentemente, nas interações 

sociais” (RAMOS & FURUTA, 2008, p.198), logo, torna-se um cidadão de opinião 

própria, não se deixando levar pelas convicções alheias, ou mesmo ser influenciado 

pela opinião dos outros ou de qualquer outro meio que possa aliená-lo 

intelectualmente. 

Por fim, perguntei aos professores o que eles acreditavam que deveria ser feito 

para tornar o uso de novas tecnologias mais presentes nas salas de Língua 

Estrangeira. De um modo geral, os professores apresentaram algumas sugestões de 

como utilizar as tecnologias em suas aulas: 

Cabe ao educador trabalhar de forma diversificada, lúdica e atraente para o 
aluno, propiciando a diversidade de textos digitais. Deve sempre aproximar 
o aluno com o mundo atual, passando vídeos, pesquisando na internet, 
dessa maneira o aluno terá várias informações que contribuirão em seu 
processo de aprendizagem. (PROFESSOR 02) 
 
Acredito que a disponibilização de aplicativos para que sejam usados em 
sala como “games” interativos, dicionários e bibliotecas virtuais, vídeos, 
aulas mais "atualizadas" entre outros. (PROFESSOR 04) 
 
Sala de Laboratório. (PROFESSOR 05) 
 

Entretanto, gostaria de compartilhar e comentar a opinião do Professor 01:  

Educar o povo em primeiro lugar. Salário digno, extinguir a corrupção, 
conscientização da importância de ser educado e da importância de 
estudar. Depois disso deve ser ensinado aos pais que para ter filhos deve-
se ter responsabilidade. Então, depois disso suponho que as crianças 
poderiam enxergar a importância de estudar e estudar línguas estrangeiras 
com aparelhos. Enquanto não for investido nas pessoas não adianta investir 
em aparelhos que estão fazendo nossa população virar zumbis. 

 

É preciso sair da rotina, inserir novos métodos na educação, motivar assim os 

alunos para os estudos de Língua Inglesa. É preciso confiar em novos métodos e 

estratégias oferecidos através da tecnologia, levando em consideração que esse 

recurso, como muitos outros, tem suas limitações. Entretanto, o que o professor em 

questão comenta em sua fala é pertinente, e já se discutiu sobre o que ele 

apresenta: o aluno conscientizar-se da importância de estudar, ser de fato um 

estudante, comprometido com os estudos; a responsabilidade dos pais diante do 

ensino-aprendizado de seus filhos, acompanhá-los em sua vida escolar; não deixar-

se cair no vício tecnológico, tornando-se escravos do recurso. 
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O que é possível ainda perceber na atualidade é que cada vez mais cedo as 

pessoas têm se tornado pais, adolescentes precocemente sem nenhuma 

experiência no cuidado com crianças, muitas vezes nem mesmo com os estudos 

completos; não se dão conta da responsabilidade que é ter/criar um filho. Portanto, a 

questão levantada pelo professor na citação acima é pertinente; e por isso, a 

importância de se educar também em casa, afinal a família, como já discutido neste 

trabalho, tem papel fundamental para o desenvolvimento de seus filhos. 

Outro dado importante levantado pelo professor é quanto ao apoio do Estado 

para a população brasileira no que se refere à educação. Educar é fator primordial. 

O governo poderia atinar-se com maior atenção sobre como anda a educação no 

país, investir nessa esfera, de modo que se tenha salário digno, escolas com 

qualidade, professores capacitados, entre tantas outras necessidades. 

Investir na educação é necessário, dela depende o futuro de uma nação, e 

mais ainda, dela depende o crescimento intelectual/crítico na formação de um ser 

cidadão. Investir em tecnologia é válido, haja vista a discussão acerca desse 

assunto no decorrer deste trabalho, enfatizando a relevância de munir as escolas de 

aparatos tecnológicos para estimular o desejo pelos estudos, tendo professores 

capacitados para o melhor uso das TICs em sala de aula, considerando a evolução 

diária desses equipamentos, bem como a gama de conhecimento que os alunos 

trazem para a escola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo o que se discutiu até aqui, pude observar que as tecnologias 

têm produzido várias reações no ambiente escolar. Muitos não acreditam em 

modificações, outros acabam depositando nelas a solução para os problemas da 

educação, porém, deve-se pensar nesse recurso apenas como instrumento 

facilitador do ensino/aprendizagem. O computador não substitui o professor nem 

mesmo o livro, na concepção de Roger Chartier (1999). 

As mudanças proporcionadas através da tecnologia apontam para um lado 

positivo. De acordo com a pesquisa realizada por Lima (2007), sua análise revelou 

que “aspectos como inibição, desmotivação, falta de interação, de colaboração, de 

rendimento, de interesse foram alterados e de forma positiva com a inserção das 

novas tecnologias”. Isso somente vem a confirmar que a tecnologia não resolve 

todos os problemas, mas, ajuda a amenizá-los, o que contribui para a melhoria do 

processo de ensino/aprendizagem. As máquinas possuem suas limitações, cabe ao 

professor conhecê-las e saber lidar com suas vantagens e problemas. 

Com os resultados obtidos nesta pesquisa, pude concluir, principalmente, que 

o uso da tecnologia é de suma importância para o processo de ensino/aprendizagem 

de línguas, no entanto o que se necessita com maior urgência é capacitar os 

usuários para bem utilizarem os equipamentos tecnológicos em suas aulas.  

Assim como a falta de preparo para o uso das TICs pode ser um empecilho, 

seu uso excessivo também pode causar estranhamento ou vício entre seus 

usuários. É possível perceber que muitos as adquirem apenas para uso pessoal e 

não se dão conta das possibilidades que o equipamento pode oferecer para a 

educação. Para isso, é necessário que se abra a mente para novos horizontes de 

forma que a tecnologia faça parte do meio escolar da atualidade, dentro das salas 

de aula, especificamente no ensino de Língua Inglesa. Entretanto, deve haver 

interesse dos envolvidos na educação, de modo que possam caminhar juntos, em 

que todos compartilham dos mesmos anseios e necessidades, pois como se discutiu 

no decorrer deste trabalho, a responsabilidade deve ser dividida entre o professor, a 

escola, o governo, o aluno e a família. 

Muitos dos problemas encontrados na educação podem emanar do corpo 

estudantil, que muitas vezes está desmotivado em aprender. É preciso despertar 
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nele o gosto pelos estudos, mas isso também tem que acontecer de forma 

intrínseca, ou seja, como Charlote (2005 apud BERNARDO, 2007, p. 99) diz “só se 

pode ensinar a alguém que aceita aprender, ou seja, que aceita investir-se 

intelectualmente”. O professor não “salva” informações no cérebro do aluno como 

faz com um computador, o aluno tem que querer, para que sua formação também 

seja de qualidade, cada docente busca fazer o essencial, cada discente é quem faz 

o trabalho intelectual. 

A evolução da mídia, do comércio eletrônico e a generalização dos 
equipamentos familiares tornarão o acesso cada vez mais banal, sem que 
as competências requeridas se desenvolvam no mesmo ritmo. É por isso 
que a responsabilidade da escola está comprometida para além das 
escolhas individuais dos professores. (PERRENOUD, 2000, p. 132). 

 

O Governo de um lado se esforça em oferecer os equipamentos para o uso 

com a comunidade escolar, no entanto, é indispensável que se capacite os 

professores para o uso adequado dos aparatos tecnológicos, pois como percebeu-

se na análise de dados, os professores pesquisados, em geral, não possuem 

formação para o manuseio das TICs. O que sabem, aprenderam por conta própria 

no dia a dia. 

Pensando nisso, não adiantaria dispor de tecnologias sem saber tirar proveito 

delas, assim se perderiam com o tempo ou então não estariam sendo usadas de 

maneira adequada e, logo, seriam de pouca utilidade para o ensino. 

Alie-se a isso a defasagem que o município de Humaitá encontra acerca do 

uso de internet, pois o recurso é de baixa qualidade e, além disso, as escolas não 

dispõem de sinal. Entretanto, quando o recebem, ele não atende às necessidades 

da comunidade escolar no que tange ao uso em sala de aula. Assim, concluo que os 

programas oferecidos pelo Governo que disponibilizam softwares e páginas online 

não terão real utilidade se a escola não dispuser de internet de qualidade. 

Quanto à disponibilização da internet, é notório que a humanidade está 

avançando nesse sentido e o Governo tem que atentar-se e procurar investir em 

sinal de qualidade para as escolas estaduais existentes em Humaitá, de maneira 

que a comunidade escolar possa usufruir de fato dos equipamentos distribuídos e 

com um acesso à internet de qualidade possam fazer com que os programas 

lançados tenham realmente a utilidade para que foram criados.  
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Acredita-se que, no que tange ao ensino de Língua Inglesa, muito do que é 

disponibilizado na internet e em outras mídias pode ser adequado pelo professor e 

vir a contribuir de maneira significativa na sala de aula com atividades diferenciadas 

e, até mesmo, divertidas. Porém, é necessário que professor, aluno, escola e família 

enquanto comunidade educacional, estejam dispostos a fazer parte desses novos 

tempos e não ter medo de enfrentar as adversidades, pois como diz Henry Ford 

(apud LEFFA, 2011, p. 30) “Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê 

quando tira os olhos de seu objetivo.” 

Destaco aqui ainda a falta de energia constante em Humaitá, o que de certa 

forma prejudica o bom uso das tecnologias que necessitam, em parte da eletricidade 

para que estejam em pleno funcionamento. O município ainda trabalha com usinas 

termelétricas, que por vezes não suportam a demanda exigida para o pleno 

funcionamento da cidade.  

A cidade está tão próxima de Porto Velho, capital de Rondônia, que dispõe de 

usinas hidrelétricas, logo, imagino: por que não estender essa rede elétrica até o 

município? Humaitá tem grandes chances de evoluir nesse sentido, porque, no que 

diz respeito aos avanços tecnológicos, o município dispõe de acesso fluvial, terrestre 

e até pouco tempo tinha acesso aéreo também, que ligava o município ao restante 

do país. 

O professor pode pensar que só tenha a seu dispor, como ferramenta de 

mediação do ensino, o quadro branco e o livro didático, no entanto, é sempre 

possível descobrir outros recursos que possam mediar a aprendizagem: jornais, 

revistas, DVDs, Computador, Celular, Televisão e mesmo estratégias alternativas 

como recursos psicológicos, sessões de aquecimento (warm up), entre tantos 

outros.  

No entanto, através dos questionários pude observar que os professores se 

utilizam de dispositivos tecnológicos em suas aulas, mas até que ponto esses 

recursos estão sendo bem utilizados, já que não possuem treinamento para isso? 

Levando em conta ainda que os alunos vêm para a escola com certo conhecimento 

prévio de tecnologias, logo, o professor deveria acompanhar o grau de 

conhecimento de seus alunos, ainda que em parte e não se deixar intimidar com 

essa situação.  
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Outro fato que se deve considerar é que a tecnologia somente faz o que o 

homem programa que seja feito. Assim, retomo o conceito em Castells (2011), de 

que a tecnologia é apenas uma extensão da mente humana; o trabalho,  de fato, 

quem realiza é o homem, que de posse dos conhecimentos necessários saberá bem 

utilizar os recursos que os equipamentos têm a oferecer. 

Para que um objetivo tenha sucesso em sua realização é necessário utilizar-se 

de mediações para tal. Nesse sentido, destaco o uso das TICs como ferramenta 

relevante para o bom desenvolvimento de um ensino-aprendizado. Atentando-se 

que a tecnologia tem suas vantagens e desvantagens; o sucesso de seu uso 

dependerá daquele que a manuseia. O professor bem preparado, com certeza terá 

bons resultados em suas aulas. 



77 

REFERÊNCIAS 

AMAZONAS, Governo do Estado. Governador José Melo lança programa “Saber 
Mais”, com oferta de um pacote de conteúdos educacionais online para estudantes e 
professores da rede pública. Disponível em 
<http://www.amazonas.am.gov.br/2015/08/governador-jose-melo-lanca-programa-
saber-mais-com-oferta-de-um-pacote-de-conteudos-educacionais-online-para-
estudantes-e-professores-da-rede-publica/> Publicado em 27/08/2015. Acesso em 
16 de dezembro de 2015. 
 
AMAZONAS, Governo do Estado. Governo do Amazonas lança projeto “Professor 
na era digital”. Disponível em <http://www.amazonas.am.gov.br/2010/06/governo-do-
amazonas-lana-projeto-professor-na-era-digital/> Publicado em 21/06/2010. Acesso 
em 16 de dezembro de 2015. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas / Zygmunt Bauman; 
Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999 
 
BERNARDO, Aline Cajé. Língua Inglesa na escola pública e a relação com o saber. 
Interdisciplinas - v. 4, n. 4 - p. 94-105 - Jul/Dez de 2007. Disponível em 
<http://www.posgrap.ufs.br/periodicos/interdisciplinar/revistas/ARQ_INTER_4/INTER
4_Pg_94_105.pdf> Acesso em 20 de fevereiro de 2010. 
 
BENTO, Maria Cristina Marcelino & CAVALCANTE, Rafaela dos Santos. 
Tecnologias Móveis em Educação: o uso do celular na sala de aula. Educação, 
Cultura e Comunicação - ECCOM. Faculdade Integradas. Vol.04. N. 07. Jan/jun-
2013. (p. 113-120). Disponível em 
<fatea.br/seer/índex.php/eccom/article/viewFile/596/426> Acesso em abril/2016. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf> Acesso em 20 de março de 2014. 
 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 2000. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf>. Acesso em 20 de abril de 
2010. 
 
BRITISH COUNCIL. O Ensino de Inglês na Educação Pública Brasileira - Elaborado 
com exclusividade para o British Council pelo Instituto de Pesquisas Plano CDE. 1ª 
edição. São Paulo, 2015. Disponível em < 

https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/estudo_oensinodoinglesnaeducaca
opublicabrasileira.pdf> Acesso em abril/2016. 
 
BURGEILE, Odete & IANESKO, Renata Aparecida. A Utilização das TICs na 
formação de futuros docentes. In: III CIELLI – Colóquio Internacional de Estudos 
Linguísticos e Literários, 2014. Universidade Estadual de Maringá / PLE – Programa 
de Pós-Graduação em Letras. Anais Eletrônicos – ISSN 2177-6350. Maringá, 2014. 
 



78 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. Vol. I. 14ª reimpressão. Tradução: 
Roneide Venancio Majer. São Paulo, SP: Editora Paz e Terra Ltda, 2011. 
 
CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa 
entre os séculos XIV e XVIII. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1999, 
112p. 
 
CONCEITO.DE. Conceito de tecnologia - O que é, Definição e Significado. 
Disponível em <http://conceito.de/tecnologia#ixzz45te2o8T0> Acesso em abril/2016. 
 
COELHO, Davi de Barros. Amazônia animada: a representação da região 
amazônica no cinema de animação brasileiro / Davi de Barros Coelho; 2012. 
Dissertação (Mestrado em Design). Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro. 
 
CRUZ, Joelma Bomfim da. Laboratórios. / Joelma Bomfim da Cruz. – Brasília : 
Universidade de Brasília, 2009, 104p. 
 
DORIGONE, Gilza Maria Leite & SILVA, João Carlos da. Mídia e Educação: o uso 
das novas tecnologias no espaço escolar. Disponível em 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1170-2.pdf> Acesso em 
abril/2016. 
 

FRANCO, Claudio de Paiva. A Tecnologia no Ensino de Línguas: do século XVI ao 
XXI. Revista de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura 
Ano 06 n.12 - 1º Semestre de 2010- ISSN 1807-5193. Disponível em < 

http://www.letramagna.com/artigo18_XII.pdf> Acesso em março/2014. 
 
FREITAS, Maria Tereza. Letramento Digital e Formação de professores. Educação 
em Revista. Vol. 26. N. 03. Belo Horizonte, 2010. (p. 335-352). Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/edur/v26n3/v26n3a17.pdf> Acesso em abril/2016. 
 
GIMENEZ, Telma. Narrativa 14: permanências e rupturas no ensino de inglês em 
contexto brasileiro. In: LIMA, Diógenes Cândido de (org.). Inglês em escolas públicas 
não funciona? Uma questão, múltiplos olhares. – São Paulo: Parábola Editora, 2011. 
 
GIMENEZ, Telma; SERAFIM, Jucenir da Silva; SALLES, Michele Ribeiro; ALONSO, 
Talitha. Referências recentes sobre língua inglesa, mídia e escola no contexto 
brasileiro. Linguagem & Ensino, Vol. 9, No. 1, 2006 (251-266) Disponível em 
<http://200.189.113.123/diaadia/diadia/modules/mydownloads_01/visit.php?cid=43&li
d=214&PHPSESSID=a17641658ec32905d4be3d54ff06d476> Acesso em 19 de 
fevereiro de 2010. 
 
GLOBO.COM, Fantástico – G1. Escolas debatem se usar tecnologia em sala ajuda 
ou atrapalha alunos. Disponível em 
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/08/escolas-debatem-se-usar-tecnologia-
em-sala-ajuda-ou-atrapalha-alunos.html> Publicado em 02/08/2015. Acesso em 09 
de outubro de 2015. 
 



79 

GLOBO.COM, G1 Economia. Com renda de classe média, trabalhador diz que só 
faz “básico”. Disponível em <g1.globo.com/economia/seu-
dinheiro/noticia/2012/06/com-renda-de-classe-media-trabalhador-diz-que-so-faz-o-
basico.html> Publicado em 04/06/2012. Acesso em abril/2016. 
 
GONÇALVES, Carolina Lourenço Defilippi. Gerações, tecnologia e educação: 
análise crítica do emprego educativo de novas tecnologias da informação e 
comunicação na educação superior da Região Metropolitana de Campinas, SP. 
Dissertação (Mestrado em Educação). 2012. Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo, Americana/SP. Disponível em <http://unisal.br/wp-
content/uploads/2013/04/Disserta%C3%A7%C3%A3o_-Carolina-Louren%C3%A7o-
Defilippi-Gon%C3%A7alves.pdf> Acesso em abril/2016. 
 
KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: Novas teorias sobre o 
mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
 
LEFFA, Vilson J. Criação de bodes, carnavalização e cumplicidade – Considerações 
sobre o fracasso da LE na escola pública. In: LIMA, Diógenes Cândido de (org.). 
Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares. – São 
Paulo: Parábola Editora, 2011. 
 
LENARTOVICZ, Tiago. Letramento Digital e participação de professores em uma 
oficina de Novas Tecnologias aliada ao ensino de Língua Inglesa. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Letras). Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu Costa. São Paulo: Editora 34, 
1999. 
 
LIMA, Regiane da Silva Macedo. Tecnologias educacionais como suporte para o 
processo de aprendizagem de língua inglesa: aspectos relevantes. ANAIS do III 
CELLMS, IV EPGL e I EPPGL – UEMS-Dourados - 08 a 10 de outubro de 2007. 
Disponível em <http://www.uems.br/cellms/documentos/20%20-
%20TECNOLOGIAS%20EDUCACI ONAIS.pdf> Acesso em 19 de fevereiro de 2010. 
 
MAIA, Alexandre Nicson Zago. As novas tecnologias disponíveis para o ensino da 
língua inglesa. Disponível em 
<http://ticefetcamacari.files.wordpress.com/2009/04/as-novas-tecnologias-
disponiveis-para-o-ensino-da-lingua-inglesa.pdf> Acesso em 20 de março de 2014. 
 
NEUENFELDT, Adriano Edo & RODRIGUES, Ariane da Luz. Usuários ou 
dependentes?. 2º Encontro Ouvindo Coisas: experimentações sob a ótica do 
imaginário. ISBN 978-85-6112820-3. Universidade Federal de Santa Maria. 
Disponível em < http://coral.ufsm.br/gepeis/wp-content/uploads/2012/01/Adriano-
Neuenfeldt-e-Ariane-Rodrigues.pdf> Acesso em abril/2016. 
 
OLIVEIRA, Eunice Maria Pinheiro de. Ensino de Língua Espanhola pela perspectiva 
do Letramento Crítico: um possível caminho para compreender as diferenças. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Porto 
Veho/RO. 
 



80 

PAIVA, Natália Moraes Nolêto de & COSTA, Johnatan da Silva. A Influência da 
Tecnologia na Infância: Desenvolvimento ou Ameaça?. ISSN 1646-6977. 
Documento produzido em 02/01/2015. Disponível em 
<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0839.pdf> Acesso em abril/2016 
 

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. O uso da tecnologia no ensino de línguas 
estrangeiras: breve retrospectiva histórica. (UFMG/CNPq/FAPEMIG) – Belo 
Horizonte – MG. Disponível em <http://www.veramenezes.com/techist.pdf> Acesso 
em 21 de março de 2014 
 
______. A linguagem como gênero e a aprendizagem de língua inglesa. In Simpósio 
Internacional de Estudos de Gêneros Textuais, 3., 2005, Santa Maria. [Anais 
eletrônicos] Santa Maria: UFSM, 2006. 1 CD-ROM. Disponível em < 

http://www.veramenezes.com/lingenero.htm> Acesso em abril/2016. 
 
______. A sala de aula tradicional X a sala de aula virtual. In: Congresso de 
Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado de Minas Gerais, 3, 2001, 
Belo Horizonte, In: Anais. Belo Horizonte, 2001. p.129-145. Disponível em 
<http://www.veramenezes.com/virtual.htm> Acesso em abril/2016. 
 
PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia 
Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
RAMOS, Samantha Gonçalves Mancini; FURUTA, Susy Maria Zewe 
Coimbra. Novas Tecnologias nas aulas de Língua Inglesa: Aprimorando o processo 
ensino/aprendizagem. Acta Scientiarum. Language and Culture. Maringá, v.30, n.2, 
p. 197-203, 2008. Disponível em: 
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciLangCult/article/view/6006/6006>  
Acesso em jul/2015. 
 
RAMOS, Sérgio. Tecnologias da Informação e Comunicação: Conceitos Básicos. 
Outubro de 2008. Disponível em 
<http://livre.fornece.info/media/download_gallery/recursos/conceitos_basicos/TIC-
Conceitos_Basicos_SR_Out_2008.pdf> Acesso em jul/2015. 
 
SANCHO, Juana María & HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para transformar a 
Educação / Juana María Sancho... [et al.].; tradução Valério Campos. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 200p.: il. p&b; 23 cm. 
 
SANTANA, Edésio Tavares. O software no ensino da língua inglesa como língua 
estrangeira: crítica à tendência mecanicista e pistas para uma abordagem 
comunicativa. Disponível em <http://www4.uninove.br/ojs/index.php/cadernosdepos/ 
article/view/1726/1339> Acesso em 25 de março de 2014a. 
 
SANTOS, André Luiz Pereira dos. A realidade do ensino da língua inglesa nas 
escolas de ensino médio com base nos novos  PCNs: uma visão crítica comparativa. 
2001. 36f. Trabalho de Graduação de Curso (Licenciatura Plena em Letras 
(Português/Inglês) – Universidade da Amazônia – UNAMA, 2001. Disponível em 
<http://www.nead.unama. br/site/bibdigital/monografias/REALIDADE.PDF>  Acesso 
em 20 de março de 2014. 



81 

 
SILVA, Ezequiel Theodoro da. Leitura em Curso. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2003, 98 p. 
 
SOUZA, Jean. Olha como é Manaus... Postado em 16/02/2012. Disponível em 
<seublogfavoritodojean.blogspot.com.br/2012/02/olha-como-e-manaus.html> Acesso 
em 30 de abril de 2016. 



82 

APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  

Idade:  Ano de Formação (Graduação):  

Tempo de serviço na docência:  

Disciplina(s) que leciona:  

Escola em que trabalha:  

Tipo de Escola: (   ) Pública     (   ) Particular    (   ) Outra 

Porte da Escola: (   ) Ensino Fundamental    (   ) Ensino Médio 

Telefone(s) para contato:  

 

2. VARIÁVEIS DE CONTROLE 
Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino 

  

Qual é a renda total da sua família por mês, somando todos os rendimentos de todas as pessoas 
que moram na sua casa? 

 Até um salário mínimo (R$ 788,00) 

 Mais de um salário mínimo (R$ 788,00) até R$ 1.576,00 

 De R$ 1.576,01 até R$ 2.364,00 (de 2 a 3 salários mínimos) 

 De R$ 2.364,01 até R$ 3.940,00 (de 3 a 5 salários mínimos) 

 De R$ 3.940,01 até R$ 7.880,00 (de 5 a 10 salários mínimos) 

 Mais de 10 salários mínimos (R$ 7.880,01) 

 

3. QUESTÕES - INTERESSES PELAS FERRAMENTAS DAS TICs 

 
3.1 Quais ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) você 
faz uso no seu dia a dia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.2 Você fez algum curso de pós-graduação sobre Novas Tecnologias no ensino? 
Se sim, qual curso e quando foi feito? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.3 Você fez algum curso/treinamento, ainda que de nível básico, com a finalidade 
de aprender a manusear equipamentos tecnológicos para o uso em sala de aula? Se 
sim, qual curso/treinamento e quando foi feito? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.4 Você frequenta eventos que tenham como tema o uso das Novas Tecnologias 
no ensino? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.5 Você possui algum equipamento tecnológico (notebook, tablet etc.) doado pelo 
governo? Quais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.6 Você possui algum equipamento tecnológico de uso particular? Quais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

4. QUESTÕES - TICs e EDUCAÇÃO 

 
4.1 Você utiliza equipamentos tecnológicos em suas aulas? Se sim, quais? Caso 
não utilize, qual a razão? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.2 Há um espaço disponível para utilizar os recursos tecnológicos em sua escola? 
Se sim, qual (quais) e com que frequência você os utiliza? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.3 Há um técnico para dar apoio e realizar a manutenção dos equipamentos 
tecnológicos em sua escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.4 Quais recursos tecnológicos os alunos trazem para a sala de aula? É possível 
observá-los utilizando esses equipamentos durante as aulas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.5 De quais programas (softwares) já fez uso em sala de aula? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.6 O governo disponibiliza o acesso à internet aos professores dentro das 
dependências desta escola? Se sim, de que forma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.7 O governo disponibiliza o acesso à internet aos alunos dentro das dependências 
desta escola? Se sim, de que forma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.8 Que equipamentos/recursos tecnológicos o governo disponibiliza para a 
utilização nesta escola? 
 

Qtdade Descrição: 

 Computadores para Administração e equipe técnico-pedagógica 

 Computadores para a biblioteca 

 Computadores para a Secretaria 

 Computadores para a sala de professores 

 Reprodutores de áudio e vídeo (Windows Media Player, ect) 

 Pontos de acesso para internet 

 Projetores de multimídia (Datashows) 

 TV de grande porte (acima de 40 polegadas) 

 Notebook para uso dos professores em sala de aula 

 Aparelho de DVD 

Outros 
(especificar): 

 

  

 
4.9 Você conhece o programa "Professor na Era Digital" ou outro programa de 
incentivo ao uso de Tecnologias e seus objetivos? Acredita que teve(tiveram) êxito 
em sua aplicação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.10 As novas tecnologias mudaram e/ou estão alterando os modos de 
ensino/aprendizagem em sua escola? Se sim, como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.11 De uma maneira geral, como você avalia o aprendizado com o uso das TICs? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.12 O equipamento tecnológico faz falta nas aulas de língua inglesa? Ou o livro 
didático é suficiente para atender a demanda? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.13 Como foi a reação dos alunos diante da utilização da informática no processo 
ensino-aprendizagem?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.14 Você acha que a utilização das TICs no apoio a educação, contribui para 
compreensão, a socialização, autonomia e fixação do conteúdo, ou seja, contribui 
para formar um cidadão mais crítico e criativo inserido na sociedade da informação? 
Justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.15 O que deve ser feito para tornar mais presente o uso de novas tecnologias nas 
aulas de línguas estrangeiras? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


