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Resumo 

O objetivo desse trabalho é o de analisar a introdução do computador nas práticas 
de aprendizagem de línguas estrangeiras, em particular da língua inglesa, 
enfatizando as mudanças comportamentais de alunos e professores, resultantes 
dessa nova forma de conceber o ensino de língua estrangeira, dentro de um 
ambiente de aprendizagem informatizado e mundialmente interligado por meio da 
Internet. Os resultados das pesquisas apontam para a necessidade de ambientes de 
aprendizagem que promovam o desenvolvimento da autonomia dos aprendizes, e 
que os desafie a aprender com o(s) outro(s), através das oportunidades para 
interação, cooperação e colaboração. 
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Abstract 
 
The main aim of this paper is to analyze the introduction of computers in the learning 
practices of foreign languages, particularly the English language, emphasizing the 
changes in the behavior of students and teachers, as a result of this new way of 
conceiving foreign language teaching, in a computerized and worldly interconnected 
teaching environment, by means of the Internet. The results of the researches have 
pointed to the need of learning environments which may promote the development of 
the learners’ autonomy and that may challenge them to learn with the other(s), 
through the opportunities for interaction, cooperation and collaboration. 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

1. Introdução 

O ensino de línguas estrangeiras, especialmente nas duas últimas décadas, 

vem recebendo um crescente e precioso auxílio, oriundo das novas tecnologias de 

informação e comunicação em ambientes de ensino-aprendizagem.  A partir dos 
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anos 90, o computador passou a ser utilizado de forma mais intensiva e sistemática 

tanto por professores como por alunos de línguas estrangeiras.  

O rápido avanço tecnológico e a contínua produção de softwares educativos 

têm contribuído sobremaneira para o estreitamento dos laços entre a educação e a 

informática. É preciso, no entanto, que haja muito bom senso, reflexão e 

discernimento no que se refere ao uso dessas novas tecnologias, principalmente 

quando se trata de um processo de ensino-aprendizagem.  Se explorada de forma 

racional, ou seja, sem o alijamento do componente humano, as novas tecnologias 

poderão ser incorporadas pelas escolas de modo a tornar ainda mais eficazes as 

práticas de ensino de línguas estrangeiras.  

O advento da Internet, a rede mundial de computadores, trouxe também 

uma mudança radical no comportamento das pessoas.  Através do computador, 

foram oferecidos vários tipos de serviços, como por exemplo, a venda de inúmeros 

produtos, as bibliotecas virtuais para consulta dos usuários, os bate-papos 

eletrônicos (chats), os diários virtuais (weblogs), os correios eletrônicos (e-mails), as 

listas de discussão (mailing lists), as redes sociais (social networkings) entre outros 

diversos benefícios do universo eletrônico.  Essa nova realidade virtual, que vem se 

tornando gradativamente mais acessível aos indivíduos, também tem sido fator 

crucial para a instalação de uma nova ordem social que deriva do relacionamento 

entre homem e máquina.  

Não se pode, portanto, ignorar a relação inexorável entre a tecnologia e a 

educação. Entretanto, isso não significa que o computador terá o poder de 

promover, por si só, todos os progressos no processo de ensino-aprendizagem. 

Antes de tudo, o computador precisa ser entendido como mais um agente facilitador 

no processo de construção de conhecimento. 
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Como todas as demais áreas de ensino, a que se ocupa do ensino de 

línguas, também tem se beneficiado fortemente das novas tecnologias da educação.  

No que se refere ao ensino de língua estrangeira, pode-se vislumbrar uma crescente 

intensificação dessas novas tecnologias, ao ponto de não se conceber, em um futuro 

próximo, ambientes de aprendizagem desinformatizados, ou seja, desvinculados do 

mundo virtual, possibilitado pela Internet, por meio do computador. 

 
 

2. Fundamentação Teórica 
 

2.1 Internet e educação 
 

O fenômeno da globalização tem destruído fronteiras e, por conseguinte, os 

meios de comunicação - em particular a Internet - vem assumindo a função vital de 

divulgar e propagar novas ideias, pensamentos e valores diversos.  

Nunca a informação circulou com tamanha rapidez quanto na era da 

informática. Se, por um lado, tal fenômeno favorece a democratização do saber, 

concorrendo para o progresso do indivíduo, por outro pode significar um novo 

desafio ou ameaça para as instituições de ensino.  

As novas tecnologias de informação e comunicação têm influenciado 

significativamente a educação, de modo a realçar a sua importância para o 

desenvolvimento social.  Muitas instituições de ensino, no entanto, ainda 

apresentam grandes dificuldades para adequarem-se às rápidas transformações dos 

tempos atuais. Isto porque as novas demandas tecnológicas exigem dos alunos 

capacidades especiais de raciocínio, habilidades verbais e numéricas específicas, 

maior poder de reflexão e criação de novas formas de conhecimento.  

Uma das grandes inovações, resultantes da introdução desses projetos 

pedagógicos na escola, é a chamada educação a distância (EAD).  Nos dias de 
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hoje, alunos e professores não precisam ocupar o mesmo espaço físico para que 

ocorra a aprendizagem. Com as novas tecnologias, é possível oferecer, ao aluno, 

alternativas de aprendizagens contínuas, através de trabalhos cooperativos e 

interativos.  Para tanto, é necessário que a escola também esteja preparada para 

desenvolver no aprendiz sua capacidade de analisar, refletir, tomar consciência do 

que já sabe e transformar esses conhecimentos prévios, a fim de processar novas 

informações e produzindo novos saberes.   

A Teoria da Atividade de Schuler (2001) respalda o trabalho comunitário do 

ensino a distância, pois se baseia em um processo de aprendizagem ativa, que 

inclui projetos por meio dos quais estudantes ensinam outros estudantes, 

trabalhando colaborativamente com vários membros da comunidade para resolver 

problemas locais.  

Para Levy (1999), os meios eletrônicos de informação, dentre eles a Internet, 

são os principais instrumentos de acesso ao conhecimento em nossos dias. Com 

isso, é preciso que os professores mostrem-se cada vez mais conscientes da 

responsabilidade de oferecer ao aluno as habilidades que necessitarão para que 

sejam bem sucedidos em suas carreiras. Dentre essas habilidades, destaca-se o 

domínio da tecnologia de informação, com a capacidade técnica de leitura e 

interpretação de dados. Isso porque, nos dias de hoje, a informação está acessível a 

todos, não apenas nas já conhecidas formas de publicação, como livros, revistas, 

jornais e periódicos, mas, principalmente, no meio virtual, na Internet.  

No campo educacional, Oliveira Netto (2005) destaca os seguintes 

propósitos para o uso da Internet: 

• troca de mensagens eletrônicas (e-mails) entre todas as partes do 
mundo;  

• compartilhamento de informações e busca de apoio à solução de 
problemas; 
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• participação em discussões entre membros de comunidade Internet; 
• acesso a arquivos de dados, incluindo som, imagem e textos; 
• consulta a uma vasta biblioteca virtual de alcance mundial, permitindo o 

acesso a uma quantidade de informações sem precedente. 
 
 

Cabe, nesse momento, uma reflexão acerca das práticas escolares que 

incluem o contexto tecnológico da Internet para o processo de ensino-aprendizagem 

da leitura e da escrita.  Antes, porém, importa discutir os termos alfabetização e 

letramento a partir de uma perspectiva mais tradicional, isto é, a que baseia a 

aprendizagem da leitura e da escrita em suportes mais tradicionais como livros, 

jornais, revistas entre outros.  Em seguida, os dois termos acima mencionados serão 

discutidos sob a ótica da aprendizagem eletrônica, viabilizada pelo auxílio do 

computador. 

Para Magda Soares (2003), a alfabetização refere-se ao aprendizado de 

uma técnica.  A autora entende ser a escrita uma técnica, já que, para aprender a ler 

e a escrever, é preciso saber relacionar sons e letras, fonemas e grafemas, além de 

desenvolver a habilidade para segurar o lápis adequadamente e entender que se 

escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita.   

O termo letramento, ainda segundo Magda Soares (1998), reflete não 

apenas o domínio da técnica de ler e de escrever, mas estende-se em sua 

concepção para incluir os fenômenos relativos à cultura da escrita na sociedade.  

Para a autora, o letramento possibilita ao indivíduo a participação nas práticas 

sociais que envolvem a cultura escrita.  

Quando transferidos para o campo da cultura digital, os termos alfabetização 

e letramento ganham entornos mais específicos, ligados às novas condições de 

produção textual que, por sua vez, determinam novas formas de organização do 

discurso, novos gêneros e novos modelos de ler e escrever. 
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Ler um texto em uma tela de computador, naturalmente, implica acionar 

novos conhecimentos e estratégias cognitivas, uma vez que o texto é estruturado de 

forma diferente do que ocorre em uma folha de papel.  Na Internet, os vários tipos de 

texto podem ser acessados por links, que propiciam uma trajetória diferenciada de 

leitura, isto é, mais dinâmica, não linear e muitas vezes imprevisível.  A dinamicidade 

dessa nova tecnologia obriga o leitor a apresentar novas competências, pois a 

leitura interativa dos textos eletrônicos mescla linguagens audiovisuais, icônicas e 

pictóricas entre outras.   

Analfabetismo digital refere-se, portanto, àqueles que ainda não alcançaram 

um razoável domínio sobre os diversos recursos disponíveis no computador, ainda 

que já tenham sido formalmente alfabetizados. 

A exemplo do que ocorre no processo do letramento, que surge para 

designar os novos fenômenos relativos à cultura escrita na sociedade, o termo 

letramento digital pode ser entendido sob uma ótica que vai além da capacidade de 

decifração de um sistema de signos específicos e veiculados pela linguagem 

hipermidiática dos textos eletrônicos.  Letramento digital remete a outras dimensões 

discursivas que, por sua vez, levam a uma percepção mais crítica da produção, dos 

modos de distribuição e circulação da cultura cibernética na sociedade.  

Tal qual o aluno que faz uso do texto manuscrito ou impresso para interagir 

com o outro, o computador pode ser utilizado por este mesmo aluno como 

instrumento propiciador de interações mais ricas e dinâmicas, uma vez que amplia 

seus limites geográficos e espaciais, viabilizando aprendizagens qualitativamente 

superiores.  É preciso, contudo, que a tecnologia seja parte integrante do processo 

educativo e não concebida de forma isolada, isto é, os recursos tecnológicos devem 

manter conexões estreitas com a sociedade.   
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2.2  As novas tecnologias e o ensino do inglês como língua estrangeira     
 

Não se pode mais negar o fato de que, a exemplo de outras práticas 

pedagógicas, o ensino de um idioma estrangeiro também tem se beneficiado 

significativamente da incorporação das novas tecnologias de comunicação e 

informação aos tradicionais métodos de ensino e aprendizagem. 

No que tange às inovações relativas ao processo de ensino-aprendizagem da 

língua inglesa, destaca-se o uso da Internet, que vem propiciando práticas 

educativas integradas a várias mídias, tornando os materiais bem mais atraentes 

para o aluno. Além disso, o acesso às redes eletrônicas tem favorecido a 

interatividade entre aprendizes e professores que já podem se intercomunicar, trocar 

informações, executar tarefas em grupo, receber feedback on-line e até mesmo 

estreitar laços de conhecimento e amizade.  

Beaugrande (2002) afirma que a tecnologia sempre se fez presente na 

educação para facilitar a representação da informação.  O autor ressalta, no entanto, 

que, comparados aos tradicionais espaços para o ensino da língua inglesa, os atuais 

laboratórios informatizados oferecem aos aprendizes um ambiente mais rico para a 

aquisição da língua, já que os inúmeros sites da web permitem o acesso à 

informação por meio de textos, áudio, vídeo, imagens gráficas, animações, etc. A 

esse respeito, o autor lembra que, por estarem dispostos na web de um modo não-

linear e multidimensional, os recursos eletrônicos podem ser explorados pelo 

aprendiz de forma adequada aos estilos cognitivos de cada um.  Tal fato remete ao 

conceito de hipertexto e, por conseguinte, a sua implicação nas novas metodologias 

de ensino de línguas.  
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Para Levy (1996), um texto digitalizado permite novos tipos de leitura, pois 

esses textos conectam-se uns aos outros por meio de ligações hipertextuais.  O 

leitor poderá, assim, realizar um exame rápido do conteúdo, acessar o texto de 

forma não-linear e seletiva e fazer múltiplas conexões, segmentando o saber em 

módulos.  Este é, sem dúvidas, um processo de leitura bem diferente do que ocorre 

em um papel impresso.  

É indispensável, contudo, que o leitor esteja devidamente consciente e bem 

orientado sobre o que deseja explorar.  Se for capaz de realizar buscas proveitosas, 

associando as novas descobertas com seus conhecimentos prévios, construindo e 

reconstruindo o texto digital de forma coesa e coerente, é possível, então, antever 

com bastante otimismo o grande potencial de aprendizagem proporcionado pelos 

recursos oriundos das novas tecnologias digitais. 

O tipo de aprendizagem, cuja ênfase recai na língua como um meio de 

comunicação, é objetivado pela chamada abordagem comunicativa. Em outras 

palavras, o método comunicativo de aprendizagem de língua tem como foco o 

treinamento do aluno para usar a língua-alvo com a finalidade de comunicar-se 

efetiva e apropriadamente. Isto significa que comunicar-se em uma língua 

estrangeira é muito mais do que simplesmente classificar seus componentes lexicais 

ou analisar suas normas gramaticais. 

A aprendizagem mediada por computador pode ser bastante útil para o 

desenvolvimento de uma competência comunicativa mais completa do aprendiz de 

língua estrangeira. Isso se justifica na medida em que o foco da maioria dos 

recursos da web está no significado e não na forma. Consequentemente, o aprendiz 

terá mais oportunidades de aprimorar seu conhecimento linguístico ao ser exposto 
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às mais variadas fontes de informação, através das bibliotecas virtuais, onde poderá 

encontrar toda a sorte de texto acerca de qualquer área do conhecimento humano. 

Outro aspecto relevante, quanto ao uso da Internet para o aprendizado de 

línguas, refere-se ao enorme potencial dessa tecnologia para enriquecer os 

conhecimentos interculturais dos aprendizes. Ou seja, além de contribuir para o 

aprimoramento das habilidades linguísticas do aprendiz, os recursos digitais podem 

também ser de grande valia para o desenvolvimento de sua consciência 

intercultural. Nesse sentido, o acesso à rede tanto pode consolidar os 

conhecimentos da língua-alvo, como também aqueles relativos à cultura-alvo.   

É sabido que o contato com outras culturas e o conhecimento delas pode 

favorecer o enriquecimento do indivíduo e o desenvolvimento de sua personalidade. 

Para Rey (1986), o interculturalismo deve ser entendido como o veículo de um 

esforço consciente para aceitar aqueles que são diferentes. Um veículo de 

pluralismo, de equidade e mútuo respeito entre as pessoas das mais diversas 

comunidades, países e raças.   

A Internet, com sua natureza multicultural e multilinguística, converte-se em 

excelente ferramenta para o ensino do inglês em sua dimensão sistêmica de regras 

e normas, além de promover e facilitar a comunicação entre os aprendizes das mais 

diversas culturas. O objetivo do ensino do inglês exorbita, assim, da esfera 

linguística, para possibilitar o desenvolvimento da capacidade de apreciação e 

análise crítica da diversidade intercultural do aprendiz. Este, por sua vez, deverá 

tornar-se, gradativamente, melhor preparado para usar o inglês de forma adequada 

em situações de comunicação intercultural. 

Dentre os vários recursos digitais, que podem proporcionar ao aprendiz de 

língua estrangeira a oportunidade de usar a língua-alvo a fim de tornar-se linguística 
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e culturalmente competente, estão os chats e os sites que administram projetos 

colaborativos ao redor do mundo. Warschauer (2000) apresenta uma série de 

razões para o uso da Internet no ensino do inglês. Dentre elas, destacam-se: 

• o uso da língua em contextos autênticos e significativos; 
• o incremento do letramento através da leitura, escrita e oportunidade de 

publicação na Internet; 
• uma das melhores formas para se adquirir uma língua; 
• a comunicação dinâmica, viabilizada por um meio flexível e 

multimidiático; 
• o incremento da autonomia do aprendiz, já que o domínio dos recursos 

internetianos favorece uma postura mais independente e autônoma para 
futuros aprendizados. 
 
 
 

2.3 Os projetos colaborativos e a aprendizagem de língua estrangeira 
 

Para que a Internet se torne, de fato, um instrumento facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem, é necessário que algumas variáveis sejam previamente 

consideradas. Condições como o número de alunos, os tipos de tecnologias 

disponíveis, a quantidade e a duração das aulas, o apoio institucional devem ser 

cuidadosamente observadas pelo professor que desejar integrar as técnicas 

tradicionais de ensino com as novas tecnologias de informação e comunicação.  

Quanto ao ensino de línguas estrangeiras, a Internet pode se converter em 

um importante veículo para a aprendizagem colaborativa. Para tanto, o professor 

deverá definir, antecipadamente, os objetivos a alcançar quando submeter seus 

alunos a qualquer tipo de projeto colaborativo que deles exija algum nível de 

comunicação intercultural.   

Para uma comunicação intercultural bem sucedida, é preciso que os 

interlocutores revelem certo grau de competência intercultural.  Byram (1997, apud 

TOLBERT, 2006) entende competência intercultural como a capacidade de interagir, 

em língua estrangeira, com outras pessoas de outras culturas, de tal modo que não 
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sejam gerados constrangimentos inadvertidos. Para o autor, os indivíduos 

interculturalmente competentes devem produzir enunciados que não agridam seus 

interlocutores e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de preservar a identidade 

cultural do enunciador. 

A esse respeito, Harris (2004) afirma que o propósito da tarefa solicitada aos 

alunos é determinante para a quantidade de comunicação intercultural exigida deles.  

Segundo a autora, as tarefas executadas por meio da Internet estão divididas em 

três grupos:  

a) Tarefas do tipo independente: são as que exigem do aluno uma 

quantidade mínima de habilidade para comunicação intercultural ou mesmo 

interpessoal.  

b) Tarefas do tipo interdependente: nesse grupo, estão as tarefas que 

demandam a troca contínua de informações via e-mails ou grupos de discussão.  

Nesse caso, o aluno deve apoiar-se em sua capacidade de relacionar-se 

adequadamente com outros aprendizes de outras culturas.   

c) Tarefas do tipo solução de problemas: são as tarefas que requerem uma 

maior quantidade de comunicação intercultural e, por conseguinte, as que mais 

contribuem para o aprimoramento das habilidades de comunicação interpessoal e 

intercultural dos alunos.  

Tarefas enquadradas no último grupo, as de solução de problemas, 

oferecem aos alunos mais oportunidades de construir o conhecimento 

conjuntamente com aprendizes de diversas origens, falantes nativos do inglês.  Essa 

forma autêntica e contextualizada de se aprender uma língua estrangeira está 

embasada na realização concreta de uma ação que deverá resultar na produção de 

algo palpável, como, por exemplo, um artigo a ser publicado na Internet, após o 
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término da tarefa e que seja de interesse pessoal de todos os envolvidos com o que 

foi produzido.   

A expectativa é que haja um contínuo desenvolvimento da competência de 

comunicação intercultutal e interpessoal dos alunos na medida em que estejam 

devidamente motivados e engajados em projetos colaborativos globais. Portanto, 

pesquisando, discutindo e aprendendo, de forma conjunta e cooperativa (com o 

auxílio da Internet) sobre tópicos que incluem, sobretudo, os aspectos socioculturais 

e históricos de outra nação, tornará o aprendiz de língua inglesa linguística e 

interculturalmente mais competente. 

Vale salientar, entretanto, que, para tornar-se interculturalmente competente, 

o aprendiz de línguas deverá pesquisar e trocar informações sobre a(s) cultura(s) 

diferente(s) da sua, inteirando-se dos sistemas de valores, princípios, crenças e leis 

que regem cada uma delas. Para tanto, é imprescindível que o aprendiz esteja 

aberto às diferenças, que seja capaz de adotar uma postura positiva e construtiva 

quando em contato com pessoas de outros meios culturais.   

Dentro dessa perspectiva, o papel do professor ganha significativa 

importância, dado que caberá ao docente de língua estrangeira estar atento às 

eventuais discrepâncias históricas, sociais e culturais, envolvendo as diferentes 

nações, para poder auxiliar o aluno a desenvolver seu potencial comunicativo 

intercultural.  

 

3. Considerações finais 

O mundo informatizado não mais autoriza a continuidade exclusiva das 

formas tradicionais de ensino-aprendizagem, baseadas na aquisição da informação, 

fundamentalmente pela via da transmissão oral, pela palavra do professor, em 
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horários fixos e espaços físicos definidos.  A questão do tempo e do espaço deve 

ser repensada pelas instituições de ensino, a fim de oferecer aos alunos e 

professores formas alternativas de aprendizagem. 

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação deverá 

favorecer a colaboração de alunos e professores para o desenvolvimento de 

atividades intelectuais que possam ocorrer em tempos e espaços diferentes. 

Com as novas tecnologias interativas, o indivíduo passa de um mero 

assimilador passivo de informações a um construtor ativo do conhecimento. Tal 

transição implica numa reordenação cognitiva, numa forma de organização do 

pensamento que pressupõe um sujeito cognitivo capaz de processar, com relativa 

rapidez, uma vasta gama de informações oriundas de inúmeros canais informativos.   
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