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O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  a  importância  do  uso  das
Tecnologias  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TDICs)  para  promover  a
docência na Língua Inglesa, a partir da observação da aplicação dessa ferramenta
durante o Curso de Extensão Tecnodocência no semestre 2016.1 na Universidade
Federal  do  Ceará  (UFC).  Nesta  nova  abordagem  de  ensino  para  a  Língua
Estrangeira  (LE),  os  recursos  tecnológicos  são  utilizados  para  enriquecer  a
apresentação  do  conteúdo  didático  e  facilitar  uma  melhor  interação  dos  alunos
com  a  Língua,  tendo  em  vista  a  relação  entre  a  Docência  e  a  Aprendizagem
Significativa  nesse  contexto.  A  experiência  a  ser  relatada  considerou  a
necessidade  docente  no  uso  das  TDICs  para  favorecer  a  compreensão  da
exposição  da  questão  95 do  Exame Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  do  ano de
2011 para alunos de Licenciatura da UFC que participavam do Curso de Extensão
durante às quartas-feiras no período de 13 a 15 horas. Inicialmente foi utilizado um
projetor  conectado  ao  computador  para  a  exibição  na  lousa  da  temática  que
envolvia a questão, relativa ao conceito de “Humor” e as “Tirinhas”, para inquirir
os  conhecimentos  prévios  dos  alunos.  Após  essa  breve  interação,  foi  também
projetado  um  site  educativo  que  retratou  o  conceito  de  humor  e  o  uso  desse
recurso de linguagem. Logo em seguida, a questão de inglês do ENEM foi exposta
para a resolução. Tratava-se de uma tirinha em inglês,  embora o enunciado e as
alternativas  para  resposta  estivessem  em  português.  Não  obstante,  a  opção
correta foi encontrada sem dificuldades. A interação da turma foi considerável e o
processo  de  aprendizagem  pareceu  satisfatório.  Contudo,  a  indicação  de  um
dicionário online para a tradução da Tirinha exposta poderia ter sido evidenciada,
mesmo que a compreensão textual produzida tenha sido relevante. Apesar disso,
foi  possível  constatar  a  eficácia  do  uso  das  TDICs  para  favorecer  a  atividade
docente em Língua Inglesa como um recurso legítimo educacional.
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