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O PAPEL DA TECNOLOGIA E DA SOCIALIZAÇÃO NAS AULAS DE
LÍNGUA INGLESA

Marilei Alves Lemos
Evelise Rosa Faraco de Oliveira

Sou estagiária do PIBID no EMEB Nossa Senhora da Penha, Escola Municipal do Ensino
Básico, escolhi escrever esse artigo com o tema tecnologia na Língua Inglesa, porque
percebi que os jovens e adolescentes não tem muita facilidade para acompanhar esse
avanço tecnológico, mas alguns dizem não gostar de estudar inglês. Não seria necessário
associar mais tecnologia ao estudo da Língua Inglesa? Pois temos tantos recursos
disponíveis. Os alunos iriam se interessar mais pelo estudo, pois estaríamos ensinando
“na sua linguagem”. A tecnologia está cada vez mais presente em nossos dias, em
diversos lugares e diversas classes sociais e vem transformando a educação em todo o
mundo. Esse desenvolvimento ganha destaque devido a velocidade e conforto oferecido
aos seus usuários. Mostrar ao aluno que o ensino da língua estrangeira não e somente
mais uma disciplina na grade escolar, mas também uma prática social que pode ser
inserido no seu currículo, abrindo portas para sua carreira profissional. Mas para isso o
professor precisa estabelecer laços entre escola e aluno. Apesar de todos esses recursos,
o acesso ainda se torna difícil para uma grande maioria, uns por falta de equipamentos,
outros por falta de confiança ou informação necessária. Focalizar o ensino não somente
com gramática, mas também com atos de fala em situações comunicativas e diferentes
propósitos, e permitir que os alunos experimentem aplicar as funções trabalhadas para
que possam aos poucos se tornarem livres para participar, argumentar e explorar a língua
inglêsa, só assim ele terá prazer em estudar o idioma. O professor que é o mediador do
conhecimento, também precisa estar muito atento na evolução, ser criativo e preparar
aulas dinâmicas usando recursos tecnológicos autênticos. A escola também tem seu papel
importante nesta mudança, apoiando o professor e incentivando a provocar essa mudança.
E o desafio é: Como socializar esses recursos em nossas escolas com um bom
aproveitamento.
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