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RESUMO 
 
 
A sociedade presencia, atualmente, uma expansão da utilização das tecnologias digitais nas 
mais diversas camadas do cotidiano, adquirindo uma importância capaz de organizar a vida 
dos indivíduos em torno delas. O ambiente educacional, por sua, vez não está livre desta 
ampliação. Nota-se, cada vez mais, o uso das tecnologias como um recurso didático. Assim, a 
presente pesquisa tem o objetivo de analisar como os professores de língua inglesa na 
educação básica de uma instituição pública estadual utilizam as tecnologias digitais em suas 
práticas pedagógicas, identificando quais são os principais recursos digitais utilizados e como 
o uso dessas tecnologias colabora no processo de ensino/aprendizagem. Como fundamentação 
teórica, utilizou-se os Documentos Oficiais Nacionais que rezam sobre o ensino de língua 
inglesa: Lei de Diretrizes e Bases (LDB - Lei nº 9.394/1996), Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998; 2000), Organizações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 
2006) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). Sobre as Tecnologias Digitais, 
nos fundamentados nos estudos de Holden (2009), Kenski (2012), Braga (2012), Coscarelli 
(2016) e nas recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO, 2017). Além disso, tomou-se como base Dionísio (2005), Jewitt (2008), 
Lemke (2010), Rojo (2012) e estudos do The New London Group (1996) que discorrem sobre 
a Multimodalidade e a Pedagogia dos Multiletramentos. Por fim, os estudos de Jenkins 
(2008), Buckinghan (2010), Almeida (2011), Coscarelli e Ribeiro (2011; 2018) nos ajudaram 
a discutir sobre o Letramento Digital e Crítico. Metodologicamente, essa pesquisa se 
caracteriza como micro-etnográfica com abordagem qualitativa de análise de dados. Como 
instrumentos de pesquisa, foram utilizados questionários, observações em sala de aula, 
aplicação de uma oficina pedagógica e uma entrevista no formado Grupo Focal com os 
professores participantes. Como resultado, percebeu-se que apesar dos profissionais 
acreditarem no uso das tecnologias como ferramentas que tornam a aula atrativa e dinâmica, 
ainda sentem dificuldade no manejo com elas, ao mesmo tempo em que expressam a 
necessidade de capacitação. Como recursos predominantes estão o datashow, computador, 
arquivos de áudio e vídeo, mostrando uma deficiência de tecnologias midiáticas como 
aplicativos, softwares e website. Além disso, notou-se que o movimento de acoplar o 
conteúdo didático ao som, imagem e movimento dinamiza as aulas, motivando os alunos, 
ainda que a abordagem predominante dos professores ainda siga um modelo tradicional de 
ensino. Por fim, não foram constatados exercícios didáticos que trabalhassem questões 
relacionadas aos multiletramentos, especificamente o letramento digital e crítico, mesmo que, 
no Ensino Médio, os objetivos sejam voltados para exercícios de leitura, compreensão e 
interpretação de textos (o que poderia ser um momento pertinente para tanto). Através desse 
estudo, depreendeu-se que são muitas as vantagens que as tecnologias digitais podem 
proporcionar, porém, ainda existem muitos empecilhos referentes aos seus usos. São 
necessárias políticas públicas educacionais voltadas para a reestruturação das instituições, 
capacitação docente, além de planejamento para a utilização dos recursos tecnológicos nas 
aulas de língua inglesa.  
 
 
Palavras-chave: Multiletramentos. Tecnologias digitais. Ensino e aprendizagem. Língua 
Inglesa. 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Currently, society has faced an expansion of digital technologies used in the most diverse 
areas of daily life, acquiring an importance capable of organizing the lives of individuals 
around them. Consequently, the educational environment is not outside this extension. 
Increasingly, the use of technologies has been a didactic resource. Thus, this present research 
has the objective of analyzing how the English teachers who work in the Basic Education of a 
State Public Institution use the digital technologies in their pedagogical practices, identifying 
which are the main digital resources used and how these technologies use collaborate to the 
teaching/learning process. As a theoretical basis, the following were used: the National 
Official Papers, which are based on English language teaching; the Law of Directives and 
Bases (LDB - Law nº 9.394/1996), National Curricular Parameters (BRAZIL, 1998, 2000), 
High School Curriculum Organizations (BRAZIL, 2006) and the National Curricular 
Common Base (BRAZIL, 2018). About Digital Technologies, this work is based on the 
studies of Holden (2009), Kenski (2012), Braga (2012), Coscarelli (2016) and on the 
recommendations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO, 2017). In addition, it was based on Dionísio (2005), Jewitt (2008), Lemke (2010), 
Rojo (2012) and on The New London Group’ studies (1996) that discuss about Multimodality 
and Pedagogy of Multiliteracies. Finally, the studies of Jenkins (2008), Buckinghan (2010), 
Almeida (2011), Coscarelli and Ribeiro (2011; 2018) helped us to discuss about Digital and 
Critical Literacy. Methodologically, this research is characterized as micro-ethnographic with 
a qualitative approach to data analysis. As research instruments, the following were used: 
questionnaires, classroom observations, a pedagogical workshop application and an interview 
in the Focal Group formed with the participating teachers. As a result, it was noticed that, 
although professionals believe in the use of technologies as tools that make the classroom 
attractive and dynamic, they still feel difficult to manage with them, at the same time they 
express the need for training. The predominant resources are: datashow, computer, audio and 
video files, showing a deficiency of media technologies such as applications, software and 
website. Besides that, it was noticed that the association of coupling the didactic content to 
the sound, image and movement dynamizes the classes, motivating the students, although the 
main approach of the teachers still follows a traditional model of teaching. Lastly, it was 
discovered that there were no didactic exercises that deal with issues related to multiliteracies, 
specifically digital and critical literacy, even though in high school the objectives are focused 
on exercises in reading, comprehension and interpretation of texts (which could be an 
appropriate time to do so). Through this study, it has been realized that there are many 
advantages that digital technologies can provide; however, there are still many obstacles 
related to their uses. Public educational policies are needed for institutional restructuring, 
teacher training, and planning for technological resources use in English language classes. 
 
 
Keywords: Multiliteracies. Digital Technologies. Teaching/learning. English Language. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Os recentes avanços tecnológicos contribuíram principalmente no que diz respeito à 

comunicação. Logo, a sociedade passou por diversas transformações, incorporando de 

maneira substancial as ferramentas tecnológicas em todos os âmbitos da vida, tornando-se 

praticamente impossível viver na contemporaneidade sem que se faça uso dos recursos 

digitais. Atrelada a essa realidade, percebemos uma crescente diversidade de linguagens que 

se materializam de formas, conteúdos e estilos diferentes. Nesse sentido, emerge-se o termo 

“midiático” surgido através dos meios de comunicação audiovisuais, sobretudo a televisão, e 

atualmente a internet (BORGES, 2015). Nas escolas, por exemplo, a adaptação de práticas de 

ensino visa melhorar a sua qualidade explorando a aplicação de imagens, movimentos, 

músicas e artes, moldando um universo imaginário transposto sobre a realidade que será 

trabalhada no conteúdo em sala de aula (BUCKINGHAM, 2010).  

No campo educacional, os recursos midiáticos (TV, rádio, computador, impressos, 

vídeo, etc.) são instrumentos que servem para aumentar a eficiência da aprendizagem, 

motivando os alunos em relação às tecnologias digitais. O trabalho com esses recursos pode 

ser especialmente instigante e produtivo, mas, sobremaneira, pelas significativas 

contribuições para o processo de ensino/aprendizagem, possibilitando o “desenvolvimento 

nos alunos, de um crescente interesse pela realização de projetos e atividades de investigação 

e exploração como parte fundamental de sua aprendizagem” (BRASIL, 2000, p. 72). 

Nesse contexto, a escola não pode ignorar o papel significativo que as tecnologias 

digitais passaram a desempenhar na vida dos estudantes. Porém, é provável que boa parte das 

instituições continue reproduzindo modelos tradicionais de ensino, dada a resistência ao uso 

dos recursos tecnológicos por alguns professores. No entanto, esses profissionais não podem 

negar que os alunos, e até mesmos outros professores, estão cada vez mais envolvidos em um 

contexto completamente tecnológico, em que o letramento digital não é mais uma novidade, e 

sim uma necessidade (HOLDEN, 2009).  

Dessa forma, a escola precisa repensar seus currículos a fim de adaptar-se a essa nova 

realidade, pois a utilização das tecnologias digitais na educação não se baseia apenas em uma 

escola equipada com recursos avançados, mas em uma efetiva mudança de paradigmas. Como 

citamos, a inclusão das tecnologias no meio escolar passou a ser uma necessidade, e, em 

decorrência disso, são vários os desafios que ainda serão enfrentados principalmente nas 

instituições públicas, pois, o ensino de línguas está diretamente ligado aos usos das 

tecnologias como forma colaborativa.  
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O ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira precisa levar em conta a variedade 

de comunicação existente, o que chamamos de multimodalidade, pela qual estamos cercados 

em suas mais diversas esferas e plataformas. Assim sendo, a inclusão da multimodalidade em 

abordagens educacionais tradicionais exige uma mudança fundamental, não apenas pela 

maneira como enxergamos a comunicação, mas também como professores e alunos interagem 

no mundo moderno, multimodal e multimidiático.  

A inclusão dos recursos multimodais não tem sido uma novidade exclusiva do ensino 

secundário (fundamental maior e médio), uma vez que logo na alfabetização das crianças, os 

pedagogos já fazem uso de livros didáticos ou de literatura que conjugam linguagens verbais, 

visuais, gráficas e até midiáticas. (HOLDEN, 2009). Em se tratando do processo de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras essa também é uma realidade. Os recursos 

digitais podem colaborar nesse processo, pois, muitas vezes não é atraente ter aulas de 

idiomas apenas utilizando recursos tradicionais como lousa e livros, em um contexto atual 

onde os alunos não conseguem mais se desprender dos meios tecnológicos. 

É nesse contexto e processo de ensino/aprendizagem que surge a necessidade de 

discutirmos sobre os atuais letramentos existentes dentro e fora da escola, especialmente o 

letramento digital que é um dos pilares da nossa pesquisa. De acordo com Rojo (2012), 

letramento não se resume às habilidades individuais, mas envolve um conjunto de práticas 

sociais ligadas à leitura e à escrita envolvida em contexto social. Segundo a autora, essa visão 

mais crítica de letramento tem sido desenvolvida por muitos anos entre os estudiosos da 

mídia. Um indivíduo digitalmente letrado é aquele que faz buscas eficientes, seleciona e 

avalia criticamente todas as informações midiáticas que ele encontra. Ainda para Rojo (2012), 

a variedade de linguagens, como imagens, sons, links, vídeos, cores, dos textos atuais, tanto 

em ambientes digitais quanto impressos, exige capacidades e práticas de produção e 

compreensão para o fazer significar. Dessa forma, o leitor assume um novo papel, tornando-se 

um ser letrado, e esse novo perfil do leitor é influenciado também pelo amplo acesso à 

informação e pela rápida circulação dessa informação. 

Nesse pensamento, entendemos que letrado é aquele que (re)significa, contextualiza e 

vai além do funcionamento operacional, constrói uma consciência mais ampla e crítica, 

estimulando uma compreensão mais sistemática e reflexiva. Já o letramento digital resulta em 

não apenas o sujeito saber lidar com os equipamentos tecnológicos, mas também compreender 

criticamente essas tecnologias que estão cada vez mais inseridas na sociedade. Não basta 

apenas saber usar, é preciso entender como usá-lo a seu favor e de forma a facilitar sua vida 

como cidadão. Diante disso, podemos dizer que letramento digital é a capacidade que o 
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indivíduo tem de responder adequadamente às demandas sociais envolvendo a utilização dos 

recursos tecnológicos e da escrita no meio digital. 

Nesse sentido, surgem as questões de pesquisa do nosso trabalho que estão divididas 

em geral e específicas. A geral traz o seguinte questionamento: como os professores de língua 

inglesa na educação básica de uma escola pública utilizam as tecnologias digitais em suas 

práticas pedagógicas? E, em relação às questões específicas, temos: a) quais e com que 

objetivos as tecnologias digitais são usadas pelos professores nas aulas de língua inglesa? b) 

de que maneira o uso das tecnologias digitais colabora para o letramento crítico no processo 

de ensino/aprendizagem de língua inglesa? e, c) o que dizem os professores de língua inglesa 

sobre o uso das tecnologias digitais após conhecimento das teorias? 

Na tentativa de satisfazer a essas questões, elaboramos os seguintes objetivos também 

divididos em geral e específicos. O objetivo geral é analisar como os professores de língua 

inglesa na educação básica de uma escola pública utilizam as tecnologias digitais em suas 

práticas pedagógicas. Já os objetivos específicos são: a) identificar quais e como são usadas as 

tecnologias digitais pelos professores nas aulas de língua inglesa; b) compreender como o uso 

das tecnologias digitais colabora para o letramento crítico no processo de 

ensino/aprendizagem de língua inglesa; e, c) conhecer a concepção dos professores de língua 

inglesa em relação ao uso das tecnologias digitais. 

Diante disso, procuramos refletir e analisar sobre as frequentes mudanças ocorridas na 

sociedade devidas ao vertiginoso crescimento do acesso ao uso das tecnologias digitais que 

têm impelido a escola a preparar os estudantes, professores e essa nova geração de nativos 

digitais. Nesse contexto, o domínio da língua inglesa é uma das principais exigências e, cada 

vez mais, tem sido vastamente reconhecido como indispensável no currículo escolar na era da 

informação e da comunicação (HOLDEN, 2009). No entanto, como discute Holden (2009), as 

escolas públicas ainda têm como método predominante o ensino tradicional desse idioma, que 

o reduz apenas à abordagem da gramática e da tradução. 

Dessa forma, acreditamos que esse fator tem sido algo desmotivador para os alunos e, 

consequentemente, bastante ineficaz na aprendizagem. Concordamos com Holden (2009) no 

sentido de queé necessário haver uma mudança nas práticas pedagógicas dos professores de 

língua inglesa em relação a uma proposta metodológica voltada para uma comunicação 

inovadora e contextualizada, e isso poderá ser desenvolvido com a utilização de vários 

recursos digitais dentro da área de estudos da multimodalidade e dos multiletramentos, 

especialmente, o letramento digital. Porém, é a escolha e o planejamento desses recursos que 

poderão trazer êxito.  



14 
 

Concebemos que o uso adequado e planejado das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (TDIC) oferece muitas possibilidades em todas as modalidades de ensino da 

língua inglesa. Isso traz à tona algumas discussões importantes ventiladas por Rojo (2012), 

como a pedagogia dos multiletramentos. Segundo a autora, a proposta didática sustentada em 

critérios de análise crítica é de grande interesse e condiz com os princípios de pluralidade 

cultural e de diversidade de linguagens envolvidas no conceito de multiletramentos. 

Além disso, no estudo do The New London Group1 sobre a questão da pedagogia dos 

multiletramentos, os pesquisadores envolvidos propuseram um diagrama para mostrar as 

habilidades dos estudantes adquiridas através da pedagogia dos multiletramentos, tais como: 

usuário funcional, criador de sentidos, analisar e ler criticamente e ser transformador. Essa 

pedagogia é diferente da qual vivenciamos nas escolas, onde o professor é detentor do 

conhecimento e o aluno é apenas o receptor. A ideia é que se tenha uma pedagogia 

interdisciplinar em que todos trabalhem de modo colaborativo (ROJO, 2012). 

Tendo como base os estudos citados anteriormente, decidimos nos aprofundar na área 

dos multiletramentos. Com este trabalho, procuraremos discutir questões teóricas sobre a 

multimodalidade, letramento digital e o ensino de língua inglesa em contexto atual. Para 

tanto, é imprescindível discutirmos sobre a semiótica social que se debruça em compreender 

como as pessoas se comunicam, seja através de elementos linguísticos ou não-linguísticos, 

pautando o ato de comunicação em comportamentos estabelecidos socialmente (KRESS; 

VAN LEEUWENN, 2006). Por consequência das inovações tecnológicas sobre a 

comunicação, alguns pesquisadores de teorias semióticas e da comunicação discutem a 

relevância das pesquisas em multimodalidade, como por exemplo, Kress e van Leeuwen 

(2006), Callow (2005) e Oliveira (2006).  

Dessa forma, acreditamos que integrar novas tecnologias à sala de aula ainda é pouco 

frequente e um desafio para muitos professores. Segundo as pesquisas de Kenski (2012), em 

muitos casos, a formação desses profissionais não considera de forma devida essas 

tecnologias, e se restringe ao teórico, ou seja, o professor precisa buscar esse conhecimento 

em outros espaços. 

Apresentaremos a seguir alguns trabalhos de dissertações em cursos de pós-graduação 
                                                           
1O Grupo de Nova Londres (The New London Group) é formado por alguns pesquisadores de diferentes 
nacionalidades que se reuniram em New London, nos Estados Unidos da América, na década de 90, para refletir 
sobre o futuro da Pedagogia dos Letramentos; especialmente sobre como e o que deveria ser ensinado em um 
mundo em constantes mudanças. Eles publicaram um manifesto em 1996 e um livro organizado por Cope e 
Kalantzis em 2000. Assim, eles criaram o que é hoje conhecido pela Pedagogia dos Multiletramentos, ou seja, 
“uma nova abordagem à Pedagogia dos Letramentos”, que não destaca apenas o ensino da leitura e escrita da 
norma culta. 
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em mestrado que serviram como bússolas para o encaminhamento deste trabalho. Alguns 

deles são recentes e estão dentro da linha de pesquisa na qual se situa nosso estudo. Vale 

salientar que esses trabalhos estão disponíveis para download em formato PDF no banco de 

dados online da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que 

é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, atuando na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados brasileiros.  

Em relação à metodologia para a escolha desses textos, podemos dividi-la em dois 

momentos: 1) busca e leitura de trabalhos dentro da nossa temática (ensino/aprendizagem de 

língua inglesa e tecnologias digitais) no site da CAPES; 2) seleção dos textos mais recentes 

(últimos 5 anos) e que melhor se relacionam com nossa pesquisa. Escolhemos apenas 

trabalhos nacionais, pois acreditamos que algumas pesquisas internacionais podem trazer 

resultados diferentes daquilo que nos propomos a investigar, por causa de aspectos como 

diferentes contextos sociais e ensino/aprendizagem de língua inglesa como língua não 

materna. Dito isto, a seguir estão elencados cada um dos trabalhos que utilizamos, seguidos de 

breves comentários. 

O trabalho Letramentos Digitais e Formação Educacional na Educação Básica: 

Investigação de Práticas, de autoria de Mendonça (2016), apresenta uma pesquisa 

desenvolvida em uma instituição de educação básica e investiga práticas que usam ou 

refletem sobre o uso das tecnologias digitais na formação docente e discente. A autora relata e 

analisa práticas de formação docente a partir de oficinas técnico-pedagógicas, visando à 

apropriação e à reflexão sobre o uso de recursos digitais; atividades que usam ferramentas de 

apoio a prática pedagógica e que promovem a reflexão sobre aspectos éticos do uso dos 

ambientes virtuais no ensino fundamental. Como resultado, a pesquisa mostra que a escola 

analisada, por ser construtivista, revela alguns princípios alinhados com a proposta dos 

multiletramentos, incentivando os alunos na construção do conhecimento, e na formação de 

cidadãos ativos e críticos, dentre outros aspectos. 

Outro importante estudo é Formação Docente e os Desafios do Letramento Digital: 

(re)construindo identidades, de Gomes (2016), que surgiu da necessidade de refletir sobre o 

exercício da docência em consonância com a era digital. O objetivo é verificar como futuros 

professores da educação básica compreendem/representam, discursivamente, o papel da 

tecnologia digital nas suas ações profissionais. O trabalho busca suscitar reflexões que possam 

ser relevantes para a compreensão da inserção e da imersão da tecnologia digital no processo 

de ensino/aprendizagem, sendo um instrumento de análise para a avaliação da construção das 

identidades dos futuros docentes e de suas formações mais amplas, interativas e versáteis. Por 
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fim, constatou-se que 50% dos participantes consideram a tecnologia digital como um 

instrumento pedagógico que proporciona o acesso a informações, a didatização de conteúdos, 

a interação interpessoal e a atualização; e 50% dos participantes a considera como uma 

“adversária” em relação ao papel do professor, influenciando na perda do domínio docente 

sobre as informações e a construção do conhecimento. 

Já o autor Borges (2015) no estudo Novas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação Aplicadas ao Ensino Médio e Técnico de uma Escola da Rede Pública Federal 

de Uberaba/ MG, tem como objetivo investigar abordagens metodológicas significativas e 

inovadoras no processo de ensino/aprendizagem com as tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDIC) no contexto escolar, visando o desenvolvimento dos novos 

multiletramentos e de aprendizagens significativas dos estudantes, tendo como pressupostos 

básicos o letramento digital. A pesquisa-ação, de abordagem qualitativa e natureza 

etnográfica, investigou práticas pedagógicas e experiências dos indivíduos, estudando-os de 

forma natural no cotidiano escolar, construindo um retrato do contexto a partir da observação 

participante e contextualizada. Como resultado, a avaliação qualitativa se deteve em 

evidenciar os porquês das dificuldades quanto ao uso das NTDIC e em determinar que 

práticas tradicionais de TDIC em sala de aula levam ou não ao letramento digital, bem como 

discutir e/ou sugerir as que seriam apropriadas para as práticas dos novos letramentos. 

Também pertinente, a dissertação Trajetórias de Letramento Digital de Professores de 

Língua Portuguesa: da formação inicial à ação docente, de Hinkel (2014), objetiva 

apresentar as trajetórias de alunos e egressos do curso de letras da Universidade da Região de 

Joinville (UNIVILLE), apresentando como eles percebem as contribuições de sua formação 

inicial para a prática pedagógica no que se refere ao envolvimento com tecnologias digitais. A 

análise dos dados concluiu que os professores e futuros professores que participaram da 

pesquisa são favoráveis ao uso das ferramentas digitais na sala de aula, desde que sejam 

capacitados para isso.  

Por fim, e relevante da mesma forma, o trabalho de Carvalho (2014), Letramento 

Digital: novas práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar, tem como finalidade 

pesquisar sobre o grau de letramento digital dos alunos de Ensino Médio, a partir da produção 

do gênero miniconto multimodal. O resultado da análise em relação ao letramento digital é 

perceptível na construção dos trabalhos, no que diz respeito à inserção de recursos digitais, 

mas nem todos os trabalhos apresentaram a “composição estrutural” do gênero miniconto 

multimodal.  

Nosso trabalho almeja agregar-se a essas pesquisas a fim de colaborar para estudos 
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futuros e tentar preencher lacunas deixadas por trabalhos anteriores. Acreditamos que nossa 

pesquisa traz discussões e teorias contemporâneas para o campo de ensino/aprendizagem de 

língua inglesa da rede básica de educação. As lacunas são preenchidas também quanto a 

questões de conteúdo, objetivo e método de pesquisa. Além disso, acreditamos preencher 

lacunas no sentido que nossa pesquisa realizou oficina pedagógica para os professores 

participantes. Nossos instrumentos possibilitam uma reflexão e análise dos dados, bem como 

momentos de discussão coletiva ofertados por uma oficina pedagógica desenvolvida 

especialmente para alguns professores de língua inglesa que fazem parte da 14ª DIREC 

(Diretoria Regional de Educação e Cultura) na microrregião de Umarizal, mesorregião do 

Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com nossas leituras 

investigativas, não encontramos nenhum trabalho dentro dessa temática que esteja inserido no 

contexto geográfico do nosso estudo.  

Dessa forma, fundamentamos também nosso trabalho nas teorias da pedagogia dos 

multiletramentos e da multimodalidade. Essa última, área de estudo que procura entender e 

analisar a interação entre os significados anunciados pelos recursos comunicacionais e 

representacionais, bem como os modos semióticos distintos que se complementam no 

objetivo da comunicação. Em consonância, Kresset al. (2006) afirmam que, assim como na 

expressão da linguagem em geral, o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 

envolve diferentes modos para a construção de sentido em textos multimodais. Os autores 

supracitados também consideram que existem demandas e interesses sociais além dos modos 

de representação, o que pressupõe que a sala de aula (ambiente comunicativo) também 

disponha desses métodos. Assim, entendemos que existe uma relação relevante entre nosso 

trabalho com a multimodalidade e os multiletramentos, especialmente o letramento digital, 

porque ambos se caracterizam como procedimentos que viabilizam as práticas na sala de aula 

de língua inglesa, que, embora tenha sido um grande desafio frente às tecnologias digitais, 

possibilita o aparecimento de novos elementos discursivos e recursos que podem colaborar no 

processo de ensino/aprendizagem.  

Em relação às justificativas do nosso trabalho, elencamos aqui algumas razões que 

tornaram definidas as escolhas por essa área de estudo: uma delas é o fato de que sempre 

tivemos bastante interesse pela área de ensino/aprendizagem de língua inglesa, especialmente 

com a utilização das tecnologias e dos recursos digitais como ferramentas colaborativas nesse 

processo. Além disso, esse trabalho se configura como uma continuidade, uma vez que desde 

nossa graduação em Letras com habilidade em Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas, 

estamos estudando e pesquisando sobre práticas pedagógicas que utilizam as tecnologias 



18 
 
digitais dentro do processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa em nível básico de 

ensino. 

Nosso trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC) realizado em 2016, teve 

como objetivo analisar o uso das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTIC) e 

a prática do Listening nas aulas de língua inglesa no Ensino Fundamental II. De caráter 

qualitativo-descritivo, a pesquisas e constituiu por leituras e pesquisas bibliográficas, uma 

professora participante e um questionário (corpus) que serviu para a coleta e análise dos 

dados acerca da percepção dessa profissional em relação ao uso das NTIC e as atividades de 

Listening em suas práticas pedagógicas. Os resultados mostraram que a prática do Listening e 

o uso das NTIC foram poucos utilizados nas aulas de língua inglesa. 

Entre as literaturas que embasam nossa pesquisa, destacamos os textos do The New 

London Group que motivaram estudos associados ao desenvolvimento do letramento 

multimodal ou análise multimodal de recursos de aprendizagem, como livros didáticos e 

outros materiais, assim como estudos relacionados à interação em sala de aula. Ademais, em 

relação às tecnologias digitais dentro do processo de ensino/aprendizagem de línguas, 

destacamos os estudos de Coscarelli (2016), Kenski (2012), Holden (2009), Braga (2012), 

além de Ribeiro (2018) sobre o letramento crítico, dentre outros autores que discorrem sobre 

essa temática e que muito nos ajudaram a construir nosso referencial teórico.  

Seguindo com nossas reflexões, alguns pesquisadores de teorias semióticas e da 

comunicação discutem a relevância das pesquisas em multimodalidade, como Kress e van 

Leeuwen (2006), Callow (2005) e Oliveira (2006), diante das inovações tecnológicas sobre a 

comunicação. Van Leeuwen (2004) relata sobre a atenção que os estudantes da área de 

comunicação devem ter aos trabalhos dos linguistas, a fim de entender a maneira como a 

linguagem está integrada em diferentes modos semióticos na comunicação da sociedade atual.  

Atualmente, os conteúdos trabalhados nas aulas de língua inglesa necessitam, na 

grande maioria das vezes, de recursos digitais a fim de tornar o ensino/aprendizagem mais 

prazeroso, contribuindo para a imersão ao idioma em foco. É difícil ver essas práticas 

didático-pedagógicas sem a utilização de recursos como áudio e vídeo, até porque, 

acreditamos que um dos objetivos do ensino de línguas é que se trabalhem as quatro 

habilidades linguísticas que se estabelecem em: ouvir, falar, escrever e ler. Portanto, 

precisamos entender como esses recursos estão sendo usados e se existe relação entre eles 

com o letramento digital no ensino de língua inglesa.  

Nessa perspectiva, o termo letramento digital crítico apenas amplia, por assim dizer, a 

noção de letramento, quando inclui o aspecto de o indivíduo ser capaz de utilizar as TDIC em 
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prol de interesses próprios ou coletivos, com segurança e responsabilidade. O letramento 

digital crítico significa não apenas saber como utilizar as tecnologias digitais, mas entrar em 

contato com essa tecnologia de maneira significativa, entendendo seus usos e possibilidades 

em nossa vida social. Entretanto, é importante ressaltar que o letramento digital não vem 

substituir alfabetização, apesar desses dois conceitos (alfabetização/letramento) se 

confundirem na maioria das vezes (ROJO, 2012). 

A estrutura do nosso trabalho está dividida em cinco capítulos. O primeiro constitui-se 

pelas nossas considerações iniciais. O segundo discorre sobre o ensino de língua inglesa 

regido pelos documentos oficiais nacionais; a pedagogia dos multiletramentos e a 

multimodalidade; o ensino de língua inglesa à luz do letramento digital multimodal; o ensino 

de língua inglesa e o letramento crítico na educação básica; a prática docente e a utilização 

das TDIC nas aulas de língua inglesa; as tecnologias digitais e o ensino de língua inglesa; e 

propostas de tecnologias digitais para o ensino/aprendizagem de língua inglesa. No terceiro, 

metodológico, apresentamos detalhes sobre a classificação da pesquisa, o contexto e os 

participantes de nossa investigação, além dos instrumentos e procedimentos que utilizamos 

para a realização deste estudo. No quarto, apresentamos e discutimos os resultados obtidos 

através desta pesquisa. Por fim, o último capítulo se constitui pelas considerações finais, onde 

apresentamos uma síntese dos elementos constantes no texto do nosso trabalho, unindo ideias 

e fechando as questões apresentadas na introdução. As referências elencadas e os apêndices 

com os instrumentos utilizados compõem as partes pós-textuais deste trabalho. 

A seguir, traçamos uma discussão sobre os documentos oficiais nacionais que regem o 

ensino de língua inglesa, seu estado contemporâneo com as tecnologias digitais; a Pedagogia 

dos Multiletramentos e a Multimodalidade; o ensino permeado pela multimodalidade, pelo 

letramento digital multimodal e pelo letramento crítico na educação básica; a prática docente 

e a utilização das TDIC; e por fim, propomos algumas tecnologias digitais destinadas para o 

processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa.  
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2 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO BRASIL: DOCUMENTOS OFICIAIS 
NACIONAIS, MULTILETRAMENTOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 
 
 
 

Dedicamos este capítulo para discorrer sobre alguns fatos em relação ao ensino de 

língua inglesa no Brasil, percebendo quais foram os caminhos percorridos por essa disciplina 

até ganhar espaço e reconhecimento nos currículos educacionais nacionais. Vale salientar que 

um ponto importante nesse percurso foi a criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB - Lei nº 

9.394/1996). Depois desse feito, a língua inglesa começou a ser defendida, também, por 

outras legislações como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pelas Organizações 

Curriculares do Ensino Médio (OCEM) e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sabemos que não foi um percurso fácil e vários trâmites ocorreram até a disciplina de 

língua inglesa se fazer presente na grade curricular das instituições educacionais brasileiras. 

Mesmo que ainda existam grandes feitos a serem realizados, atualmente, o contato com esse 

idioma está cada vez mais acessível, e, nesse contexto, os avanços tecnológicos contribuem 

muito para que, além dos muros das escolas, o indivíduo possa fazer uso e aprender a língua 

inglesa nos mais diferentes contextos. 

Em sequência, discutimos sobre a Pedagogia dos Multiletramentos e a 

Multimodalidade, bem como o ensino de língua inglesa à luz do letramento digital 

multimodal e o letramento crítico na educação básica. Discorremos sobre questões 

relacionadas às práticas pedagógicas de professores de língua inglesa em contextos 

contemporâneos, tendo à frente alunos cada vez mais ligados às tecnologias digitais e uma 

sociedade que faz uso dos diversos recursos tecnológicos diariamente. Nesse sentido, surge a 

necessidade de o professor repensar suas práticas e se voltar para novas abordagens de ensino, 

renovando concepções metodológicas e fazendo uso dessas ferramentas que ganham espaço 

nas esferas educacionais e nas práticas sociais.  

É notória a necessidade de que o professor disponha de habilidades para lidar com a 

modernidade, passando a ser mediador da interação entre os recursos tecnológicos e seus 

alunos. Nessa perspectiva, traremos algumas reflexões baseadas nas concepções teóricas a 

respeito de como agregar os atuais letramentos, especificamente, o digital, ao ensino de uma 

língua estrangeira e de que maneiras os docentes poderão utilizar os recursos tecnológicos de 

forma eficaz no processo de ensino/aprendizagem.  

Fechamos a discussão com questões referentes à prática docente e a utilização das 

TDIC. Para isso, apresentamos estudos sobre as tecnologias digitais e encerramos o nosso 

capitulo teórico com propostas de tecnologias para o ensino/aprendizagem de língua inglesa.  
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2.1 O Ensino de Língua Inglesa regido pelos Documentos Oficiais Nacionais 

 
Em vigor, o componente curricular de língua inglesa nas escolas é regido por duas 

grandes instâncias decisórias que regulam as leis para a Educação Básica Brasileira: a Esfera 

Federal, por meio da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as 

esferas Estaduais e Municipais, por meio das Diretrizes das Secretarias de Educação dos 

Estados e Municípios. No artigo 26 da LDB está previsto o ensino de uma língua estrangeira a 

partir da 5ª série do Ensino Fundamental. No que compete ao Ensino Médio, o artigo 36 prevê 

a abordagem de uma língua estrangeira em caráter obrigatório e outra em caráter optativo. 

A inclusão e ensino de línguas estrangeiras são defendidos tanto pela LDB, como pela 

BNCC e os PCN que consideram o ensino desses idiomas uma porta para a ampliação de 

oportunidades sociais, inserção no mundo globalizado, diversidade cultural e preparação para 

o mercado de trabalho (BRASIL, 1998). Os PCN confirmam e reconhecem o grande valor 

dessas disciplinas, não somente como mais uma unidade no currículo, mas também como 

ferramenta indispensável para uma boa formação do indivíduo. 

A partir dos PCN, surgem as OCEM (Orientações Curriculares para o Ensino Médio), 

elaboradas a partir de uma ampla discussão com as equipes técnicas dos Sistemas Estaduais 

de Educação, professores, alunos e representantes das comunidades acadêmicas. O objetivo 

das OCEM é contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre as práticas pedagógicas 

(BRASIL, 2006). 

As OCEM ampliam as propostas apresentadas pelos PCN trazendo uma discussão 

mais aprofundada e objetiva sobre os componentes curriculares do Ensino Médio. O 

documento está dividido em três volumes: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Na área de Linguagens, Códigos e Tecnologias, na qual a língua inglesa está inserida, 

o documento tem por objetivo: 

 
Retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de Línguas Estrangeiras no 
ensino médio e ressaltar a importância dessas; reafirmar a relevância da noção de 
cidadania e discutir a prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras; discutir 
o problema da exclusão no ensino em face de valores “globalizantes” e o sentimento 
de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de Línguas Estrangeiras; 
introduzir as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, 
multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do 
ensino de Línguas Estrangeiras por meio dessas. (BRASIL, 2006, p. 87). 
 

Dessa forma, em relação às habilidades a serem desenvolvidas no ensino de línguas 
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estrangeiras no ensino médio, as OCEM (2006) focaliza a leitura, a prática escrita e a 

comunicação oral contextualizadas, enfatizando os adventos tecnológicos e os recursos 

digitais para o processo de aprendizado de línguas em uma sociedade globalizada.  

O documento também apresenta uma reflexão mostrando que quando professores, 

alunos, pais e demais envolvidos no processo educacional defendem a necessidade do ensino 

de língua inglesa no currículo das escolas, eles têm em vista as exigências de mercado, as 

exigências tecnológicas, entendendo que esse é o idioma da globalização. Assim, percebemos 

que essas razões argumentativas refletem uma visão realista, revelando uma perspectiva 

parcial do que esse ensino pode realizar educacionalmente. Mais do que reforçar apenas os 

valores sociais do momento que são interpelados pelo movimento econômico-cultural da 

globalização, o objetivo seria criar possibilidades de o cidadão dialogar com outras culturas 

sem que haja a necessidade de abrir mão de seus valores (BRASIL, 2006). 

Outro ponto discutido pelas OCEM (2006) é o ensino de línguas estrangeiras como 

projeto de inclusão e letramento. Nesse sentido, as propostas de um projeto de letramento 

podem combinar com as propostas de inclusão digital e social, além de atender a um desígnio 

educacional, possibilitando o desenvolvimento do senso de cidadania. Esse projeto prevê: 

 

[...] trabalhar a linguagem desenvolvendo os modos culturais de ver, descrever, 
explicar. No que concerne à leitura, contempla pedagogicamente suas várias 
modalidades: a visual (mídia, cinema), a informática (digital), a multicultural e a 
crítica (presente em todas as modalidades). Procura desenvolver um leitor como 
aquele que entende que aquilo que lê é uma representação textual, como aquele que, 
diante do que lê, assume uma posição ou relação epistemológica no que concerne a 
valores, ideologias, discursos, visão de mundo. (BRASIL, 2006, p. 98). 
 

 Através desse pressuposto citado pelas OCEM (2006), compreendemos que o 

processo de ensinar requer entender como as pessoas utilizam a leitura em sua vida cotidiana; 

entender que a leitura tem a ver com a distribuição de conhecimento e poder em uma 

sociedade; e, entender que o tipo de desenvolvimento de leitura que se realiza resulta no 

desenvolvimento de um tipo de leitor, tornando-o um ser crítico-reflexivo sobre suas ações e 

concepções.  

Preparar os alunos para a efetiva participação social requer aprendizagem autônoma e 

contínua ao longo da vida, outro desafio destacado pelas OCEM (2006). No entanto, vale 

frisar que as OCEM (2006) não devem ser vistas como uma cartilha ou manual a ser seguida, 

mas, sobretudo, como um instrumento de apoio à reflexão do professor para ser utilizado em 

favor do processo de ensino/aprendizado, estimulando reflexões sobre as práticas 

pedagógicas, sempre procurando melhorar o ensino.  
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Já no que compete à BNCC, é necessário salientar que este “é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica” (BRASIL, 2017, p. 7, grifo do autor). De acordo com a LDB, o objetivo da BNCC é 

nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também 

as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil, estabelecendo conhecimentos, competências 

e as habilidades necessárias que os alunos precisam desenvolver durante o ensino básico.  

O texto da BNCC foi aprovado em 15 de dezembro de 2017 e homologado pelo 

Ministério da Educação (MEC) no dia 20 do mesmo mês. Na verdade, essa é a terceira versão 

do texto que passou por uma revisão antes de ser encaminhado ao Conselho Nacional de 

Educação. Homologada, a norma passa a ter validade em todo o território nacional, e os 

Municípios e Estados terão um prazo de dois anos (até o início de 2020) para aplicar as novas 

referências. A BNCC reza não apenas orientar as instituições educacionais na elaboração de 

seus novos currículos, mas também impactar na formação dos docentes, bem como na 

elaboração dos livros didáticos.  

No documento, a área de linguagens é composta pelos componentes curriculares 

Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. A área define seis competências 

específicas que se relacionam com as dez competências gerais da BNCC. Uma das 

competências específicas dessa área para o Ensino Fundamental é a utilização das diferentes 

linguagens para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos. As linguagens também podem ser utilizadas para produzir sentidos que 

levam ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.  

As diferentes linguagens previstas pela BNCC são verbal, corporal, visual, sonora e 

digital. Como sabemos, os estudantes convivem diariamente com as tecnologias digitais, por 

isso, a escola precisa incorporar essas tecnologias para que os estudantes possam recorrer a 

elas na resolução de problemas, na construção de conhecimentos e no desenvolvimento de 

projetos autorais. A escola precisa, também, apoiar os alunos para que o uso das tecnologias 

digitais seja feito de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, o que define outra 

competência específica da área de linguagens. A relação dessa área específica com a 

competência geral 5 da BNCC é clara e praticamente igual. No entanto, há um acréscimo no 

conteúdo quando afirma que os estudantes não devem ser apenas consumidores das 

tecnologias digitais, mas usuários capazes de exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva, produzindo tecnologia e mídia. 
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De acordo com a BNCC, a língua inglesa é tida como a “língua do conhecimento”, 

sendo obrigatória para o Ensino Fundamental II de todas as escolas brasileiras.  A Base 

preceitua 88 habilidades relevantes nesse idioma para que os alunos dominem. Essas 

habilidades são divididas em cinco eixos: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, e dimensão intercultural (BRASIL, 2017). Inicialmente, a 

obrigatoriedade incluía o Ensino Médio, porém, durante o processo de construção, o MEC 

decidiu excluí-la dessa fase. No entanto, a discussão sobre os três últimos anos da educação 

básica foi retomada em 2018.  

Em relação à língua inglesa no Ensino Fundamental II, a BNCC está organizada por 

eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades: 

 
As unidades temáticas, em sua grande maioria, repetem-se e são ampliadas as 
habilidades a elas correspondentes. Para cada unidade temática, foram selecionados 
objetos de conhecimento e habilidades a ser enfatizados em cada ano de 
escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º anos), servindo de referência para a construção dos 
currículos e planejamentos de ensino, que devem ser complementados e/ou 
redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais. (BRASIL, 2017, 
p. 244).  

 

Dessa forma, a BNCC (2017) permite que determinadas habilidades possam ser 

trabalhadas também em outros anos, caso sejam pertinentes, convenientes e significativas para 

os estudantes, escolas e professores, o que também atende a uma perspectiva de currículo 

contínuo.  

Analisar as relações nas competências específicas da área de linguagens e as 

competências gerais da BNCC é uma tarefa fundamental para os professores e permite que as 

equipes pedagógicas possam desenhar currículos afinados com a formação integral. Para 

garantir o desenvolvimento das competências específicas da área de linguagens, cada 

componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Em língua inglesa, por 

exemplo, uma das habilidades propostas para o Ensino Fundamental II é reconhecer a 

pronúncia dos verbos regulares (-ed) e debater sobre a expansão da língua inglesa pelo 

mundo, em função do processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania.  

No entanto, é importante enfatizar que a organização das habilidades nas unidades 

temáticas indicadas na BNCC representa uma possibilidade, portanto essa organização não 

deve ser tomada como modelo obrigatório para a construção dos currículos (BRASIL, 2017). 

O desafio das escolas e dos professores está em organizar os seus próprios currículos, 

atendendo às suas demandas específicas de forma a assegurar as aprendizagens essenciais 

definidas na BNCC (2017).  
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Em relação a essa discussão, e ainda em consonância com os PCN e a BNCC, nota-se 

que o ensino de língua inglesa no Brasil tem tido grandes avanços, os quais tiveram início no 

século XIX com a Revolução Industrial na Inglaterra, com o crescimento das tecnologias e do 

poder econômico comercial. A respeito disso, pode-se citar a diversidade de materiais 

didáticos e cursos de idiomas que são ofertados em várias instituições de ensino. No entanto, 

alertamos que isso não significa dizer que todos estes avanços já são suficientes no que se 

refere à boa aquisição e aplicação de um novo idioma, em paralelo com a língua materna do 

aluno. Ainda assim, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que precisam aprender o 

inglês para ter mais oportunidades e melhorias numa sociedade globalizada. 

Ainda discutindo essa conscientização, Oliveira (2006, p. 3) frisa que “a necessidade 

de aprender a língua inglesa tem se justificado por razões que vão de status a real exigência de 

dialogar com um mundo sem fronteiras”. As pessoas precisam cada vez mais do inglês para 

viagens, negócios, interação com o mundo tecnológico, além de que o rápido processo de 

globalização tem exigido qualificação e preparação para acompanhar a evolução do mundo, 

que muito vem se desenvolvendo, alcançando um patamar de sofisticação nunca visto na 

história da humanidade. Levando isto em conta, aprender um idioma estrangeiro abre 

horizontes, o que certamente é um dos objetivos importantes para a educação de um país que 

objetiva se desenvolver gradativamente.  

Porém, é importante destacarmos que professores e alunos têm enfrentado várias 

dificuldades em relação ao processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa nos contextos 

de educação básica no Brasil. Algumas dessas dificuldades estão associadas à formação dos 

professores, metodologias e práticas pedagógicas antigas utilizadas dentro de sala de aula, 

estrutura e origem de uma língua diferente da língua materna, dentre outros fatores (COX; 

ASSIS-PETERSON, 2008). Dessa forma, de acordo com a pesquisa dos autores mencionados 

anteriormente, alguns dados estatísticos mostram que ensinar inglês nas escolas públicas tem 

se tornado um desafio para professores, uma vez que, o ensino dessa disciplina no âmbito 

educacional público passou e passa por diversas dificuldades relativas à falta de material 

didático, professores despreparados, alunos desmotivados, ausência de um ambiente propício 

para aprendizagem, além de carga horária insuficiente.  

A pesquisa de Cox e Assis-Peterson (2008) apresenta também o drama do ensino de 

língua inglesa nas escolas públicas brasileiras, argumentando que a história de ensino desse 

componente curricular muitas vezes é de fracasso, o que se deve aos 35 anos (de 1961 a 1996) 

de não obrigatoriedade da língua estrangeira no ensino básico público. É possível que, após 

essa data, alguns dados estatísticos tenham mudado, algumas metodologias foram repensadas 
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e algumas práticas pedagógicas têm aderido ao uso das tecnologias digitais para auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem desse componente curricular. A globalização e os recursos 

digitais têm sido ferramentas colaborativas e importantes nas questões didático-pedagógicas. 

Nesse contexto, o inglês está cada vez mais acessível às pessoas que desejam aprender 

esse idioma. Os avanços tecnológicos favorecem esse acesso, tornando possível o aprendizado 

de forma mais fácil e prazerosa. O aprendiz tem a autonomia de estudar por conta própria, 

escolhendo métodos e ferramentas de seu interesse. No entanto, é evidente que o papel da 

escola e do professor ainda é requisito indispensável nesses procedimentos, pois o aluno até 

consegue estudar sozinho usando a internet, filmes, música, etc., no entanto, é na escola que 

terá o acompanhamento do professor e a oportunidade de praticar as habilidades necessárias 

que o idioma exige, além de socializar o que se aprende. 

A seguir, discorremos especificamente sobre as teorias da Multimodalidade e da 

Pedagogia dos Multiletramentos. 

 
2.2 A Pedagogia dos Multiletramentos e a Multimodalidade 

 

É difícil discorrer sobre os estudos da Pedagogia dos Multiletramentos e da 

Multimodalidade sem antes discutirmos a Semiótica Social. A Semiótica Social compreende 

como as pessoas se comunicam, seja através de elementos linguísticos ou não-linguísticos, 

pautando o ato de comunicação em comportamentos estabelecidos socialmente (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006; VAN LEEUWEN, 2005; KRESS, 2010). Destacamos que Halliday 

(1978-1985) e sua Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) influenciaram bastante o 

desenvolvimento de estudos sociossemióticos, o que se confirma quando lemos os estudos de 

Martinec e Salway (2005) e Kress e van Leeuwen (2006).  

Durante os últimos anos, os estudos semióticos muito se desenvolveram, trazendo 

contribuições e diferentes perspectivas relacionadas ao signo, incluindo áreas para além da 

linguística, como a música, cinema, artes visuais e fotografias, visando o entendimento de 

interações sociais baseadas no ato comunicativo e considerando que pode haver mudanças de 

acordo com o interesse de quem faz uso delas.  

Dessa forma, entendemos que o sujeito produtor do discurso materializa, por meio de 

uma mensagem, a representação de algo conforme seu interesse. No entanto, o sujeito que 

recebe a mensagem é responsável pela escolha desses dispositivos, tornando-o interlocutor e 

reprodutor social do discurso. Assim, o discurso se configura como objeto produzido e objeto 

recebido. As experiências sociais, as vivências e os contextos dos sujeitos têm influência no 
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entendimento e na aceitação do que foi proferido pelo produtor do discurso e, 

consequentemente, recebido pelo receptor.  

À vista disso, e tendo como base os estudos da Semiótica Social, percebemos que seu 

enfoque para análise e compreensão do signo é a perspectiva funcionalista da linguagem. Essa 

teoria tem como objetivo a compreensão de como os seres humanos se comunicam, seja por 

meio de elementos linguísticos ou não-linguísticos, pautando o ato de comunicação em 

comportamentos estabelecidos socialmente (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; VAN 

LEEUWEN, 2005; KRESS, 2010).  

Em síntese, alicerçados pela teoria de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), afirmamos 

que a Semiótica Social estuda os diversos modos semióticos, a semiótica do texto verbal, da 

pintura, da música, da imagem, entre outros, objetivando entender como eles se associam na 

construção de sentido em um mesmo evento comunicativo. Dessa forma, a linguagem verbal e 

visual se constrói de maneiras diferentes através da escolha do usuário. Por fim, a conexão das 

teorias para a análise conjunta visual e verbal, ou de outros modos semióticos, mostra uma 

característica ampla da Semiótica Social, atreladas aos estudos da Pedagogia dos 

Multiletramentos e da Multimodalidade.  

Assim, as tentativas de entender o funcionamento da linguagem e da interação nos 

últimos anos revelaram aspectos referentes à existência de múltiplas formas de ação social 

que os sujeitos utilizam para interagir e se comunicar. Dentro desse contexto de estudos se 

encontra a multimodalidade, abordagem teórica que leva em conta toda e qualquer forma de 

produção de sentido, bem como os contextos de utilização dos modos de representação 

envolvidos na comunicação. Referente a isso, Dionísio (2005, p. 57) comenta que: 

 
Nos últimos anos, as discussões concernentes à Multimodalidade propagaram-se 
consideravelmente. Uma gama de pesquisadores advindos de uma vasta quantidade 
de campos de estudo – Análise do Discurso, Análise Crítica do Discurso, Análise do 
Discurso de Linha Francesa, Linguística Aplicada, Linguística de Texto, Pedagogia, 
Psicologia, Semiótica, Semiótica Social, Sociologia etc. - tem estudado esta 
temática, trazendo à tona as distintas maneiras como este conceito se materializa nas 
múltiplas formas da linguagem – escrita, oral e visual. 

 

Assim, entendemos que a multimodalidade está diretamente ligada às mais diversas 

áreas e campos de estudos, constituindo-se, também, através dos modos de representação 

utilizados na construção linguística de uma dada mensagem. Historicamente, depois do 

surgimento do termo e do interesse dos linguistas por uma análise da linguagem falada e da 

comunicação não-verbal, a multimodalidade começa a fazer parte da Linguística Aplicada, 

campo de estudo que tem o objetivo de identificar, investigar e oferecer soluções para os 
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problemas relacionados com as linguagens. Jewitt (2008) relata que após os anos 1990, o 

grupo de estudos sociossemióticos inseriu o termo multimodalidade à Linguística Aplicada, 

dentro dos assuntos vinculados ao Letramento e à Educação. A autora lembra que os 

primeiros estudos sobre multimodalidade e ensino se concentraram na importância de modos 

semióticos isolados, como é o caso da imagem, que ainda obtêm grande destaque dentro da 

comunidade científica.  

Atualmente, a multimodalidade é uma realidade presente nos textos que nós 

produzimos, especialmente nos ambientes virtuais pela gama de recursos disponíveis. Ao 

materializar-se, o discurso se compõe por vários modos semióticos causando várias 

implicações. Tais modos representam o conjunto organizado de recursos para a produção de 

sentido. Nisto, podemos incluir imagem, som, movimento, gestos, música, fala, olhar, etc. 

Dessa forma, a multimodalidade se constitui como um aspecto inseparável à linguagem, pois 

cada manifestação dela terá vários modos, tornando-se multimodal. Um exemplo disso é 

quando estamos nos comunicando através da oralidade, uma vez que nela existem gestos, 

entonação de voz, expressões faciais, dentre vários modos que influenciam diretamente na 

comunicação e na interpretação do discurso que está sendo emitido.  

Em relação aos multiletramentos, ressaltamos que diferentes formas de letramento não 

param de surgir. Assim, nos baseamos em Jewitt (2008) quando diz que os multiletramentos é 

a ideia central de um currículo social e culturalmente sensível e que tem a função de 

transformar os letramentos múltiplos e redesenhar o futuro social de jovens através de 

diferentes fronteiras. Consoante aos multiletramentos, está o crescimento das tecnologias e as 

diversas transformações que causam em nosso contexto. Portanto, destacamos que o avanço 

das tecnologias digitais e as mudanças decorrentes desse progresso também proporcionaram 

mudanças na configuração do texto.  

Assim, os textos multimodais estão em alta, sendo responsáveis pelos efeitos dos 

diferentes modos de representação (VIEIRA, 2007). Estes diferentes modos semióticos, que 

dizem respeito a características de imagem, som, ângulo, cor, etc., compõem os textos 

multimodais cada vez mais abundantes, advindos do surgimento das novas tecnologias que 

proporcionam um olhar diferenciado sobre a produção e recepção de textos. Segundo Vieira 

(2007, p. 24): 

 
Todas essas mudanças no cenário da linguagem ensejaram profundas 
transformações nas formas de letramentos, que assumem sentido mais amplo neste 
momento. O letramento, por sua natureza social, revela as práticas sociais de escrita 
e de leitura de determinado grupo social, sendo capaz, ao mesmo tempo, de mostrar 
as formas emergentes de letramento em dado contexto sociocultural. É possível falar 
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agora em multiletramentos, como o letramento computacional, o visual, o 
tecnológico, entre outros. 
 

É certo que vivemos em um mundo tecnológico e cada vez mais as pessoas estão 

utilizando as tecnologias digitais para se comunicar e produzir novos textos multimodais em 

diferentes plataformas. Na internet, por exemplo, a leitura dos textos exige uma boa imersão e 

boas estratégias de compreensão, como também, exige que o leitor saiba lidar com hipertextos 

digitais e com textos que exploram muitos recursos multimodais. 

Logo, o leitor precisa conhecer os mecanismos de navegação pelos ambientes e ter 

estratégias para fazer uma busca satisfatória das informações que procura. Ele vai lidar com 

percursos e possibilidades, que vão exigir escolhas e estratégias, vai encontrar imagens, cores, 

filmes, fotografias, animações, boxes, banners, formatos e layouts diversos. Alguns deles 

devem ser processados e analisados, e outros podem ser ignorados ou deixados para outro 

momento. 

Dessa forma, quando estamos produzindo um texto nas plataformas digitais, por 

exemplo, estamos usando recursos multimodais, pois durante o decorrer da produção desse 

texto, mais especificamente nas partes em que gostaríamos de dar um destaque e/ou ênfase, 

recorremos ao recurso “negrito” e “sublinhado”, como também podemos fazer uso do 

aumento da fonte, da alteração da sua cor e/ou outros efeitos do texto, tais como: o estilo do 

sublinhado, sombra, reflexo, pano de fundo, etc. 

Enfim, todos esses traços, na ótica de Dionísio (2005), podem ser alçados à condição 

de pistas textuais, que demonstram a intenção comunicativa e/ou finalidade do texto. E, como 

tal, consistem em recursos linguísticos multimodais. Quando alguém está construindo um 

texto, seja oral, escrito ou imagético, pode utilizar vários recursos linguísticos multimodais 

provenientes tanto do plano verbal, como do visual, havendo assim várias formas de 

comunicação. Bezermer e Kress (2008, p. 2-3) consideram que “o reconhecimento dos 

recursos utilizados pelos professores e alunos e as suas potencialidades e compressão tornou-

se um dos principais focos do nosso trabalho”2. 

Trazendo esse pensamento para o contexto educacional, percebemos que existe uma 

preocupação de que os estudantes estejam cada vez mais interessados nas tecnologias digitais. 

A escola e a sociedade não podem evitar esse cenário, no entanto, precisam entender e aceitar 

que não é somente a tecnologia impressa que funciona. Essas mídias precisam estar 

incorporadas de maneira efetiva também dentro do universo escolar objetivando uma 

                                                           
Recognizing the resources used by teachers and learners and their potentialities and constraints has become a 
key focus of our work. (Tradução nossa) 
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pedagogia para a transformação dos sujeitos e da sociedade, funcionando a partir de uma 

diversidade de linguagens, mídias e culturas.  

Tendo isso em consideração, a incorporação da multimodalidade em abordagens 

educacionais tradicionais exige uma mudança fundamental, não só na maneira como 

enxergamos a comunicação, mas também na maneira como professores e alunos interagem no 

mundo moderno, multimodal e multimidiático. Desde a alfabetização, tais mudanças 

demandam novas práticas. Nessa fase, os professores já contam com livros didáticos e de 

literatura que conjugam linguagens gráficas, visuais e verbais. As crianças da geração atual já 

se constituem como usuários de TV, rádio e mídia digital, especialmente de celulares, tablets 

e online-games, internalizando gestos, atitudes e comportamentos que potencializam uma 

interação cada vez mais multimodal. A questão da escola é tomar essas linguagens múltiplas 

como objeto de discussão, contribuindo para uma recepção mais crítica e consciente.  

Isso posto, contribuindo para a nossa discussão sobre multimodalidade, Jewitt (2010) 

revela quatro premissas que se interligam e descrevem o seu conceito apresentado por Kress e 

van Leeuwen (1996, 2006). A primeira é que todos os textos são multimodais, pois não existe 

texto elaborado em um único modo. A segunda premissa nos diz que cada modo em um 

sistema multimodal realiza uma diferente função comunicativa. A penúltima das premissas 

acredita que as pessoas orquestram os significados através de suas seleções e configurações de 

modo. Os significados são construídos, distribuídos, recebidos, interpretados e refeitos na 

interação dos modos comunicativos e representacionais. Desse modo, todas as interações são 

multimodais.  

Com isso, afirma-se que a multimodalidade é construída sobre a premissa de que os 

significados dos signos elaborados a partir de recursos semióticos multimodais são como 

discursos sociais. Em consonância com essas teorias, acreditamos que todo texto é 

multimodal, independente de sua natureza. Além do texto verbal, elementos como imagem, 

cores, tipografias, entre outros, influenciam diretamente na mensagem que está sendo 

representada e recebida pelo leitor.  

Kress et al. (2001) apresentam três pontos para compreendermos a comunicação 

multimodal. O primeiro deles é constituído e organizado dentro de vários sistemas, para 

construir significados que são reorganizados e, por sua vez, articulá-los com aqueles exigidos 

por uma necessidade social promovida em diferentes comunidades, os quais são denominados 

de modo. Assim, todo modo produz significados diferenciados, embora nem sempre o 

significado seja apreciado por todos interlocutores. Já o segundo se refere ao significado da 

língua escrita e língua em discurso, operado em um contexto comunicativo que produz 
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significado. E, finalmente, o terceiro assinala o modo comunicativo como sendo mais ou 

menos aberto, ou seja, os sistemas de significados são fluidos, pois se desenvolvem e mudam 

dependendo da necessidade social de comunicação, fazendo com que novos modos sejam 

construídos, porém ainda existindo aqueles que são transformados.  

Em contextos atuais de instituições educacionais, esses novos modos surgem a todo 

instante, especialmente no ensino/aprendizagem de um novo idioma, o que tem sido constante 

tema de estudiosos que se preocupam com o funcionalmente da linguagem em âmbito 

educacional, tendo em vista desenvolver alunos letrados capazes de realizarem ações sociais 

por meio da linguagem. Nesse sentido, a Pedagogia dos Multiletramentos, teoria desenvolvida 

pelo Grupo de Nova Londres – GNL (New London Group) que, em 1996, se reuniu para 

discutir novos pressupostos sobre letramentos e suas aplicações no campo da pedagogia: 

 
A proposta do Grupo de Nova Londres é apresentar uma discussão teórica das 
conexões entre os contextos sociais em mudança que enfrentam alunos e professores 
e uma nova abordagem à pedagogia do multiletramento. [...] O multiletramento 
supera as limitações das abordagens tradicionais, enfatizando como lidar com as 
múltiplas diferenças linguísticas e culturais em nossa sociedade que é central para a 
pragmática do trabalho, civismo e vida privada dos estudantes. O uso de abordagens 
dos multiletramentos à pedagogia permite que os alunos atinjam os objetivos dos 
autores para o letramento, criando acesso à evolução da linguagem, dando poder à 
comunidade e promovendo o engajamento crítico necessário para que se consiga 
projetar os futuros sociais e alcançar o sucesso através do cumprimento desse 
trabalho3. (THE NEW LONDON GROUP, 1996, p. 1). 
 
 

O ponto de partida é o reconhecimento de que para ensinar uma língua faz-se 

necessário ensinar as habilidades e capacidades que devem ser desenvolvidas para o pleno 

engajamento social, o que pode ser alcançado através dos vários letramentos necessários para 

atuar em diversos campos de utilização da linguagem. Assim, para os estudiosos do GNL, é 

dada à escola a responsabilidade por desenvolver novos letramentos nos alunos, capacitando-

os para responder às demandas da sociedade, cada vez mais plural e globalizada. As ideias do 

grupo são hoje referência para diversos estudos sobre multiletramentos, como, por exemplo, 

para Rojo (2012, p. 8), que também nos apresenta algumas considerações importantes com 

relação ao ensino de língua materna: 

                                                           
3The New London Group presents a theoretical overview of the connections between the changing social 
environment facing students and teachers and a new approach to literacy pedagogy that they call 
"multiliteracies." […] Multiliteracies, according to the authors, overcomes the limitations of traditional 
approaches by emphasizing how negotiating the multiple linguistic and cultural differences in our society is 
central to the pragmatics of the working, civic, and private lives of students. The use of multiliteracies 
approaches to pedagogy will enable students to achieve the authors' twin goals for literacy learning: creating 
access to the evolving language of work, power, and community, and fostering the critical engagement necessary 
for them to design their social futures and achieve success through fulfilling employment. (Tradução nossa) 
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Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o 
uso de novas tecnologias de comunicação e de informação (“novos letramentos”), 
mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado 
(popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, 
para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático. 

 

Trazendo esse pensamento para os contextos educacionais, podemos dizer que esses 

novos tempos pedem, também, um novo professor que não só saiba fazer essas leituras, mas 

que trabalhe essas estratégias com os alunos, desenvolvendo-os a partir do que eles já sabem. 

Em consonância com isso, Lemke (2010, p. 7) reforça que: 

 
Devemos ajudar os alunos a compreenderem exatamente como ler o texto de forma 
diferente e interpretar a imagem de forma diferente, em função da presença um do 
outro. Nós precisamos até mesmo compreender como é que sabemos qual texto é 
relevante para a interpretação de qual imagem e vice-versa. Tudo isto requer, ao 
menos para professores e especialistas da mídia, uma compreensão útil de semiótica 
multimidiática. 

 

Nesse mundo contemporâneo e repleto de novidades que nos exigem essa nova 

compreensão da linguagem, precisamos pensar se, de fato, estamos preparando nossos alunos 

para tal realidade, o que, como já discutido, passa pela perspectiva de uma pedagogia de 

multiletramentos. Mas, não é suficiente refletir apenas sobre os alunos, é necessário também 

analisarmos como os professores estão lidando com essas novidades e se essas concepções 

sobre letramentos estão refletidas nas práticas pedagógicas atuais, tendo em vista que essa 

discussão não é novidade nos contextos educacionais.  

Desde a introdução do termo no Brasil, o letramento tem sido muito discutido no meio 

acadêmico, principalmente na área da educação e da linguística. A palavra “letramento” é a 

versão para o português da palavra da língua inglesa “literacy”. Segundo Soares (2005, p. 17), 

“literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever.” Conforme 

a autora: 

 
Ao criar a palavra “letramento” busca-se nomear uma nova ideia, um novo fato, 
enfatizando a função social da escrita. Implícita nesse conceito está à idéia de que a 
escrita traz conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo 
que aprenda a usá-la. 
 
 

Quando falamos em letramento costumamos remetê-lo à palavra “letrado”, a qual é 

associada àquela pessoa conhecedora de língua e de literatura. No entanto, atualmente, o 

entendimento desse vai além dessa acepção tradicional.  Segundo Kleiman (2010), pode-se 
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definir letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos e objetivos particulares. Vale 

lembrar que nem todas as pessoas alfabetizadas são letradas, porque entendemos que o 

processo de letramento é algo contínuo e infinito, fazendo com que surjam várias outras 

formas de letramentos. Levando isso em conta, Lemke (2010, p. 4) afirma que: 

 
Os letramentos não podem ser analisados adequadamente se consideramos apenas o 
que as pessoas fazem. Devemos compreendê-los como parte de sistemas mais 
amplos de práticas que dão coesão à sociedade, que fazem dela uma unidade de 
organização própria e dinâmica muito mais ampla do que o indivíduo. Na realidade, 
se pensamos que a palavra sociedade significa apenas pessoas, então precisamos de 
outro termo. [...] Não poderíamos ser a comunidade que somos se não fizéssemos o 
que fazemos, e a maior parte do que fazemos depende não apenas de propriedades 
físicas e biológicas de todos estes parceiros de sistema, mas do que eles significam 
para nós. 

 

Dessa forma, percebemos que o conceito mais tradicional de letramento, que tem foco 

no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita da linguagem verbal, precisa de uma 

reformulação, para abranger os “multi” letramentos, o que culmina na necessidade de se 

pensar, sobretudo no desenvolvimento de novos letramentos, dado o contexto de 

desenvolvimento tecnológico e a globalização que revolucionam a forma como as pessoas se 

comunicam e interagem. Vieira (2007, p. 24) discute sobre isso quando nos mostra que: 

 
Pressionado pelas mudanças, o letramento hoje não se refere apenas às habilidades 
de leitura e de escrita. O letramento típico da pós-modernidade agrega ao texto 
escrito inúmeros recursos gráficos, cores e, principalmente, imagens. Passa a exigir 
do sujeito letrado habilidades interpretativas básicas que devem atender às 
necessidades da vida diária, como as exigidas pelos locais de trabalho do mundo 
contemporâneo. 
 

Assim, entendemos que mesmo sem saber ler e escrever, os indivíduos poderão ter 

conhecimento das funções da leitura e da escrita na sociedade que eles estão inseridos e, 

consequentemente, poderão ser também multiletrados, adquirindo esses conhecimentos em 

decorrência de suas vivências e/ou experiências cotidianas. Como Anstey (2006) explica, uma 

pessoa multiletrada é flexível, estratégica e pode entender e usar práticas de alfabetização e 

letramento com uma variedade de textos e tecnologias, de forma socialmente responsável, 

num mundo social, cultural e linguisticamente diversificado e participar plenamente da vida 

como um cidadão ativo e informado.  

Diante disso, ressaltamos o conceito dado por Soares (2005, p. 47), no qual afirma que 

“letramento constitui-se na capacidade do sujeito ler além do código, relacionar informações, 

fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade 
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impõe. [...] é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as 

práticas sociais que usam a escrita.” Disso, inferimos que ser letrado é a capacidade de 

estarmos informados através das leituras, buscando, por exemplo, notícias nas mais diversas 

plataformas e interagindo de acordo com os nossos interesses, é nos divertir lendo histórias ou 

simplesmente fazer comunicação através dos mais diversos meios e se descobrir através das 

leituras pela escrita, compreendendo quem somos ou quem poderemos ser.  

No entanto, algumas pessoas ainda confundem o significado de “letramento” e 

“alfabetização”. Assim, preocupada com essa realidade, Soares (2005, p. 16) reflete sobre 

esses dois conceitos:  

 
É primordial ressaltar que alfabetização e letramento são indissociáveis e 
interdependentes. [...] Tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes 
dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma metodologia 
diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas 
metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explicito e sistemático – 
particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas 
por ensino incidental, indireto e subordinado a possibilidades e motivações das 
crianças [...].  

 

Nessa sintonia, podemos dizer que a alfabetização compreende o processo de 

aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever; o sujeito alfabetizado sabe 

ler e escrever, porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no seu cotidiano. Já 

em relação ao letramento, entendemos ser o desenvolvimento do uso competente da leitura e 

da escrita nas práticas sociais; o sujeito letrado tem domínio dessas habilidades em suas mais 

diferentes situações. A diferença se encontra no domínio que o indivíduo tem sobre a leitura 

e escrita.  

Tendo em vista as discussões ventiladas, existe necessidade de ampliar a concepção de 

letramento tradicional, focado predominantemente nas habilidades de leitura e escrita da 

linguagem verbal, para uma proposta mais abrangente sobre a linguagem, estaria relacionada 

ao contexto contemporâneo marcado, principalmente, por grandes desenvolvimentos 

tecnológicos e pelo fenômeno da globalização que tem como uma de suas consequências a 

aproximação entre a imensa diversidade cultural e social. Sendo assim, apesar da relevância 

do letramento voltado para o exame da linguagem verbal, é essencial pensar novas formas de 

letramento e/ou multiletramentos. Em relação ao conceito de multiletramentos, Rojo (2012, p. 

13) evidencia que: 

 
O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e importantes de 
multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente as urbanas, na 
contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade 



35 
 

semiótica de constituições dos textos por meio dos quais ela se informa e se 
comunica. 

 

A autora ainda defende que trabalhar com multiletramentos nas esferas educacionais 

pode ou não envolver o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 

(TDIC), o que assinalaria como sendo os novos letramentos, mas deve partir das culturas de 

referência do alunado e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um 

enfoque crítico, pluralista, ético e democrático.  

Esse panorama de mudança é altamente influenciado pela crescente expansão dos 

meios de comunicação. Desde a alfabetização, as mudanças demandam novas práticas: na 

escola, os livros didáticos e de literatura conjugam linguagens gráficas, visuais e verbais, 

gêneros diversos. Os alunos, em sua maioria são usuários ativos de tecnologias como 

celulares, tablets e notebooks repletos de mídias digitais, internalizando gestos, atitudes e 

comportamentos que potencializam uma interação cada vez mais multimodal. A questão da 

escola é tomar essas linguagens múltiplas como prática pedagógica, contribuindo, assim, para 

uma recepção mais crítica e consciente.  

Consoante a isso, Lemke (2010, p. 14) destaca que “agora, a aprendizagem muda. Ao 

invés de sermos prisioneiros de autores de livros texto [...] somos agentes livres que podem 

encontrar mais sobre um assunto que os autores sintetizaram, ou encontrar interpretações 

alternativas que eles não mencionaram” [...]. O autor sugere que algumas práticas precisam 

ser revistas e (re)pensadas, pois não se pode mais evitar e/ou deixar de refletir sobre as 

inúmeras mudanças que permeiam o nosso meio, especialmente no universo dos estudantes.  

Um dos desafios existentes nas salas de aula ainda é desenvolver estratégias 

pedagógicas que sejam voltadas para as práticas sociais, em um contexto que favoreça o 

letramento digital, não apenas dos professores e estudantes, mas todos os envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem, objetivando a participação desses sujeitos para atuarem 

como cidadãos críticos em contextos distintos.  

Acreditamos que, desde os anos iniciais da educação básica, é necessário paramentar 

os alunos com instrumentos e capacidades estratégicas que os possibilitem a ler textos e 

recursos multimodais, de forma que eles adquiram a competência comunicativa multimodal, e 

consequentemente, se tornem sujeitos multiletrados. Nesse sentido, cabe à escola 

proporcionar situações em que o processo de alfabetização seja ampliado continuamente, e, 

que os alunos sejam alfabetizados e letrados simultaneamente. Soares (2004) direciona que o 

ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler, a escrever, além de capacitar os 

estudantes a responder adequadamente às demandas sociais da leitura, da escrita e da 
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comunicação nos diversos contextos multimodais em que eles estão inseridos. 

Perante as discussões encaminhadas, sintetizamos esse capítulo enfatizando que a 

multimodalidade envolve combinações de fala, gestos, texto, processamento de imagem, 

contendo sempre duas ou mais modalidades de comunicação. Já os multiletramentos 

requerem habilidades para interagir tanto com a diversidade de culturas e línguas, quanto com 

a variedade de tecnologias comunicativas. Manusear as diversas tecnologias comunicativas 

define a proposta central do letramento multimodal, ou seja, conhecer o papel dos recursos 

semióticos e o uso integrado dos mesmos na construção de sentido em uma sociedade cada 

vez mais contemporânea. 

Por fim, a relação entre os multiletramentos e a multimodalidade pode ser entendida 

como inseparável, visto que são simultaneamente convocados para interagir nas tecnologias 

comunicativas em busca de uma ampliação no repertório das práticas sociais. Essa discussão 

está diretamente ligada à discussão de que a relação ensino/aprendizagem envolve questões 

culturais, sociais e as diversas situações comunicativas presentes em nosso meio. Além disso, 

essa relação visa à necessidade de interação entre o conhecimento que o aluno traz consigo e 

o conhecimento que a escola transmite. A partir disso, o aluno aprende a ler e entender o 

mundo de forma efetiva.  

A seguir, apresentamos uma discussão sobre o ensino de língua inglesa permeado pelo 

letramento digital multimodal.  

 

2.3 O Ensino de Língua Inglesa à luz do Letramento Digital Multimodal 

 

Diversas transformações têm acontecido nas mais diversas esferas sociais no âmbito 

da comunicação. Consequentemente, os textos estão gradativamente mais multimodais, sendo 

difícil separar a multimodalidade do processo de ensino de língua inglesa, tendo em vista que 

a maioria dos professores e materiais didáticos estão voltados para as práticas e utilizações 

dos elementos multimodais que favorecem o ensino/aprendizagem da língua alvo.  

As instituições educacionais têm a responsabilidade de desenvolver nos seus discentes 

os diversos letramentos para atuarem nos múltiplos contextos da interação e comunicação. A 

esse respeito, Almeida (2011, p. 56) discute que: 

 
Enquanto o mundo testemunha uma verdadeira invasão de mensagens imagéticas na 
TV, Internet e os materiais pedagógicos escolares buscam adaptar-se à chamada era 
multimodal, incluindo em seus kits, CD ROMS, DVDS, audio-books, etc, os 
docentes e discentes parecem desconhecer o fato de que, para se fazer pleno uso de 
potencial de significados das imagens enquanto recursos multimodais é preciso, 
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antes de tudo, apoiar-se em um modo sistemático de análises e de leitura imagética, 
capaz de explorar devidamente seu conteúdo ideológico, as relações interpessoais 
que evocam e o papel que os seus elementos composicionais desempenham. 

 

 Em se tratando de comunicação e o ensino de línguas, as tecnologias digitais inseridas 

no meio multimodal são uma grande aliada. Crescentemente, as pessoas estão se 

comunicando através dos meios tecnológicos e a fluidez desse mecanismo atinge uma 

dimensão maior do que se imagina. É certo que a rapidez de informações modificou o modo 

de pensar e de viver das pessoas, transformando os contextos em que esses sujeitos estão 

inseridos.  

O uso dos recursos digitais tem se tornado cada vez mais comum entre os estudantes, 

no entanto, as aulas não têm discorrido muito sobre o que é ser letrado digitalmente (ROJO, 

2012). Nesse contexto, surge o letramento digital, totalmente permeado por essas tecnologias 

digitais, tentando apresentar as diversas maneiras possíveis para que a utilização dessas 

novidades seja de maneira consciente e eficaz dentro dos contextos educacionais. O conceito 

de letramento, ao ser incorporado à tecnologia digital, significa que, para além do domínio de 

“como” se utiliza essa tecnologia, é necessário se apropriar do “para quê” utilizar essa 

tecnologia. 

No espaço escolar, o letramento digital significa apresentar oportunidades para que 

toda a comunidade possa utilizar as TDIC como instrumento colaborativo no processo de 

ensino/aprendizagem, relacionando as práticas educativas às práticas dos contextos sociais 

(HOLDEN, 2009). Os PCN também discorrem sobre a importância das tecnologias digitais 

para uma sociedade contemporânea: 

 
As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 
convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a 
informática, entre outras, fez com que os homens se aproximassem por imagens e 
sons de mundos antes inimagináveis. [...] (BRASIL, 2000, p. 11-12) 

 

Diante disso, entendemos que as aulas de língua inglesa deverão ser planejadas de 

forma que o ensino possibilite ao aluno desenvolver as competências comunicativas, 

aproveitando seu conhecimento de mundo para o processo de ensino/aprendizagem na escola, 

além de ter a possibilidade de imersão na língua em estudo. Nos últimos tempos, as 

tendências no ensino de línguas estrangeiras têm sido caracterizadas por influências teóricas 

que destacam a comunicação, introduzindo-a como um dos pontos centrais do processo de 

ensino/aprendizagem. Como se pode observar nos PCN de Língua Estrangeira, que orienta 
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[...] utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 
corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação. (BRASIL, 1998, p. 8). 

 

Nesse cenário, o letramento deverá ser visto como uma capacidade ou competência a 

fim de participar de múltiplas práticas sócio-culturais, já que, cada prática alfabetizada 

apresentaria um formato próprio em um contexto específico, há diferenças entre a leitura de 

um texto científico e uma lista de supermercado, por exemplo, (ROJO, 2012). Assim, fica 

entendido que letrar seria mais que alfabetizar, ou seja, seria ensinar a ler e escrever dentro de 

um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Dessa 

forma, os letramentos e as tecnologias se entrelaçam nesses contextos.  

De acordo com Coscarelli e Ribeiro (2011, p. 9), “o letramento para a utilização das 

tecnologias pode ser entendido, como a “ampliação do leque de possibilidades de contato com 

a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever).” Nesse sentido, 

Buckinghan (2010, p. 47) também destaca que: 

  

No uso contemporâneo, o letramento digital (ou computacional) com frequência 
equivale a um conjunto mínimo de capacidades que habilitem o usuário a operar 
com eficiência os softwares, ou a realizar tarefas básicas de recuperação de 
informações. Trata-se de uma definição essencialmente funcional, uma vez que 
especifica as capacidades básicas necessárias para realização de certas operações, 
mas não vai muito além disso.  

 

Buckinghan (2010) define, ainda, a busca pela definição e o letramento em suas obras, 

utilizando outro termo para analisar as opções disponibilizadas pelos meios digitais. Para o 

autor, o letramento digital compreenderia uma questão mais do que funcional do uso do 

computador como na realização de pesquisas, já que as pessoas precisam aprender a localizar 

e selecionar materiais, a utilizar navegadores, hiperlinks, etc., mas ressalta que essas 

aprendizagens reduzem o letramento digital a um letramento instrumental ou funcional.  

Mas, como agregar o letramento digital ao ensino de língua inglesa? E como utilizar 

os recursos tecnológicos presentes no cotidiano dos alunos em favor do processo 

ensino/aprendizagem dessa língua? Acreditamos que tem se tornado muito difícil ensinar (ou 

aprender) uma língua estrangeira sem utilizar os recursos digitais. Não que isso seja uma regra 

indispensável, porém, sabemos que o ensino/aprendizagem de uma língua se torna muito mais 

interessante e motivador quando se faz uso adequado desses recursos.  

Assim sendo, será que professores e alunos estão sendo letrados digitalmente para 
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trabalhar devidamente com essas ferramentas nas escolas? Para tentar responder esse 

questionamento, precisamos levar em conta que letramento digital é a capacidade que o 

indivíduo tem de responder adequadamente às demandas sociais que envolvem a utilização 

dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital (SOARES, 2005). 

Dessa forma, acreditamos que as escolas ainda têm um longo percurso para realizar 

um trabalho voltado para o letramento digital dos seus alunos. Sabemos que letramento digital 

não é apenas um conhecimento técnico, ele inclui habilidades para construir sentido a partir 

de textos multimodais. Resumindo, letramento digital é a capacidade de manusear 

naturalmente com agilidade as regras da comunicação em ambiente digital. Nessa perspectiva, 

Fajardo e Ortenzi (2008, p. 4) evidenciam que: 

 
A questão do letramento digital como prática social tem um papel muito importante 
na vida escolar, do professor e do aluno no mundo contemporâneo, especialmente o 
do professor, pois é de supor-se da sua participação na promoção do letramento 
digital, como forma de inserção dos excluídos das sociedades locais e das próprias 
sociedades no contexto global. Podemos perceber que nossos alunos já estão 
inseridos na cibercultura e já incorporaram isso na sua prática social de uma maneira 
muita mais rápida. 
 

Como vimos anteriormente, exemplificamos essa realidade citando os aparelhos de 

smartphones que a maioria dos alunos utiliza não só como uma ferramenta de comunicação, 

mas, também, como forma de integração em práticas sociais. Essa realidade faz com que a 

escola como um todo comece a refletir e procurar meios para a utilização dessa ferramenta. 

Logo, através de um olhar atencioso e crítico, esse equipamento também poderá fazer parte de 

maneira colaborativa no processo educacional. Além disso, será necessário que a escola 

incorpore essa prática também com a inclusão digital, de uma forma natural, tentando seguir o 

ritmo dos novos tempos, trabalhando afinados aos conceitos de letramentos, capacitando os 

estudantes a serem indivíduos letrados.   

No entanto, precisamos problematizar que em contexto educacional, o conceito de 

letramento ainda está diretamente ligado aos textos impressos. Os textos em plataformas 

digitais são mais recentes do que a discussão a respeito das práticas sociais de escrita e leitura. 

Como o letramento digital são práticas sociais de produção de textos e leituras em plataformas 

digitais, a produção de textos e leitura deles em dispositivos propiciados poderão ser 

realizados através de computadores, celulares, tablets ou outros dispositivos móveis, em 

plataformas como e-mails, redes sociais, entre outras. Para alguém ser considerado letrado 

digitalmente, precisa ter habilidades em usar e se comunicar em situações diversas com 

propósitos variados nos mais diversos ambientes e plataformas digitais, não sendo suficiente 
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apenas saber enviar e-mails ou mensagens de textos em aplicativos de chats (ROJO, 2012) 

As pesquisas por informações em websites implicam em saber localizar os textos e, ao 

mesmo tempo, entendê-los para que seja possível selecionar as informações necessárias e, 

assim, validar a credibilidade da fonte das informações. Um dos aspectos do letramento 

digital é o acesso à informação disponibilizada em plataformas virtuais como as webpages, 

por exemplo. A internet e as redes sociais são espaços cibernéticos em que as pessoas têm a 

possibilidade de postar conteúdos, interagir e/ou receber feedback de seus leitores. Há 

inúmeras informações disponíveis, e cabe ao leitor e usuário estar mais atento à autoria desses 

textos, à fonte da informação, além de ter letramento crítico para avaliar o que encontra a fim 

de entender o que é verdadeiro ou fake no mundo cibernético repleto de elementos 

multimodais. 

Assim, podemos dizer que a multimodalidade é outro aspecto importante nesses novos 

contextos e ambientes digitais. Segundo Dionísio (2005, p. 159-160): 

 
Com o advento de novas tecnologias, com muita facilidade se criam novas imagens, 
novos layouts, bem como se divulgam tais criações para uma ampla audiência. 
Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais exercem uma 
função retórica na construção de sentido dos textos. Cada vez mais se observa a 
combinação de material visual com a escrita; vivemos, sem dúvida, numa sociedade 
cada vez mais visual. 

 

Nesse sentido, as informações são apresentadas usando não apenas elementos 

linguísticos como palavras, frases, mas também animações, vídeos, sons, cores, ícones. Saber 

ler e produzir textos explorando essas linguagens faz parte das competências das pessoas 

consideradas digitalmente letradas, com exigências sociais e motivações pessoais cada vez 

mais precoces, fazendo com que as pessoas estejam inseridas nos contextos digitais.   

De acordo com Mattos e Chagas (2008), existem diversos níveis de inserção de 

indivíduos e comunidades nesses contextos, já que tudo depende das políticas de 

infraestrutura, com altos investimentos, políticas de educação, informação e cultura, além do 

consumo de dispositivos de variados preços, conforme o poder aquisitivo das pessoas. Em 

cenário nacional, os autores dizem que a exclusão digital é um tema vastamente discutido por 

pesquisadores, especialmente em países como o Brasil, com desigualdade na distribuição de 

renda e no acesso à educação.  

No campo da educação, o letramento digital vem sendo discutido na tentativa de se 

pesquisarem e testarem práticas que ajudem na formação de professores e alunos e em seus 

melhores aproveitamentos das tecnologias digitais (COSCARELLI; RIBEIRO, 2011). 

Algumas políticas de acesso às redes e aos dispositivos são testadas, assim como existem 
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alguns cursos de formação continuada de professores para essas questões.  

Para concluirmos esse tópico de discussão, acreditamos que, em um contexto escolar, 

poderíamos promover o letramento digital até nos tornarmos competentes nisso e dialogarmos 

com o mundo de igual para igual. Os professores e alunos poderão utilizar as mídias digitais a 

fim de contribuir para o processo de ensino/aprendizagem, levando sempre em consideração 

que a proposta do letramento midiático/digital é formar cidadãos ativos em redes de 

intercâmbio e comunicação, e que tais redes sejam capazes de fazer com que as comunidades 

se organizem e conquistem espaço de participação na esfera pública, para que os alunos sejam 

capazes de se comunicar, construir textos e saber usá-los de maneira devida nas mais diversas 

plataformas. 

Nesse sentido, no próximo tópico, discorreremos sobre o ensino de língua inglesa e o 

letramento crítico em contextos educativos nacionais, atrelados com o advento das 

tecnologias digitais para o processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa.   

 

2.4 O Ensino de Língua Inglesa e o Letramento Crítico na Educação Básica 

 

Devido à expansão das tecnologias digitais em contextos contemporâneos, 

especialmente em ambiente escolares, surgem novas perspectivas para o processo de 

ensino/aprendizagem de língua inglesa. Nesse quadro de mudanças, e com o avanço 

tecnológico acelerado, nem todos conseguem acompanhar essas transformações ou fazer uso 

dos recursos tecnológicos de maneira colaborativa. 

De maneira reflexiva e tendo como foco os ambientes educacionais da atualidade, 

Ribeiro (2018, p. 99) comenta que: 

 

Assim que as tecnologias digitais se popularizaram no Brasil, nos anos 1990, foi 
possível perceber um movimento novo em direção à pesquisa e ao ensino, 
impactados pela chegada de computadores e softwares que vinham substituir certos 
modos e práticas, por exemplo, de leitura e escrita. Se não vinham propriamente 
para substituir, vinham reposicionar elementos de importância para o letramento, 
assim como pôr em xeque questões ligadas à cultura impressa – mas não à cultura 
escrita em seus fundamentos.  
 

Pensando assim, é essencial a prática dos letramentos em contextos atuais. Em nossa 

perspectiva, reiteramos, o letramento inclui a alfabetização, porém, é mais amplo do que ela. 

Reconhecendo que as práticas de leitura e escrita, em nossa sociedade, foram se tornando 

mais exigentes e sofisticadas, criaram-se novas demandas para leitores e produtores de textos 

(RIBEIRO, 2018).  Em uma sociedade em que a tecnologia tende a ocupar cada vez mais 
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espaços e desdobrar-se de diferentes maneiras, é importante que as escolas formem cidadãos 

que saibam transitar entre os meios eletrônicos, porém, sem aceitar de forma passiva tudo que 

essas ferramentas transmitem. Os recursos tecnológicos aproximam e interligam as pessoas de 

uma forma crescente, e dessa forma, muitos dos valores sociais são transformados e 

reinventados a todo instante, impactando a nossa vivência em vários níveis. Assim, é 

essencial que questões como essas sejam discutidas de forma crítica nos contextos 

educacionais.  

Não podendo mais fugir dessa realidade, a escola precisa acompanhar esse quadro 

significativo de mudanças, pois os alunos têm a necessidade de saber lidar com essas 

novidades a todo o momento. Por exemplo, é uma tarefa quase impossível impedir que os 

alunos carreguem seus aparelhos de celulares para dentro dos muros da escola, por mais que 

algumas leis e regras internas venham de encontro a isso. Então, uma ideia que poderia ser 

levada em consideração seria a utilização desses dispositivos em sala de aula de maneira 

colaborativa às atividades didáticas, utilizando, inclusive, ferramentas que citamos em nosso 

trabalho. Assim, o professor seria o mediador dessas ações, acompanhando e supervisionando 

o uso desses recursos em prol do desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos 

trabalhados.  

Por outro lado, é indispensável que os professores também tenham um olhar crítico 

sobre os recursos digitais que eles utilizam em suas práticas pedagógicas. Muitos professores, 

em todos os níveis de ensino e disciplinas, vêm experimentando aplicativos, plataformas, 

dispositivos em suas aulas, em busca de pelo menos um destes dois elementos: melhorar o 

ensino e as condições e os efeitos de aprendizagem (RIBEIRO, 2018). É importante que os 

professores estejam capacitados para, assim, prepararem seus estudantes para uma realidade 

atual, colaborando para que eles sejam capazes de questionarem suas posições, deveres e 

missões dentro da sociedade através de suas consciências críticas. 

É preciso também lembrar que, de acordo com estudo realizado por Kudiess (2005), as 

vivências, experiências e valores pessoais do professor interferem em sua forma de ensinar. 

Dessa forma, é preciso entender o que o professor pensa sobre o ensino de língua inglesa na 

escola, quais objetivos ele acredita que sejam necessários atingir e como deve se realizar este 

ensino no cotidiano da sala de aula em relação aos conteúdos a serem trabalhados e a 

abordagem metodológica que deve ser utilizada (KUDIESS, 2005).  

Além das crenças do professor, a formação acadêmica que este recebeu influencia 

bastante na forma como ele planeja e reflete sobre as decisões em relação à prática 

pedagógica. Assim, é indispensável o diálogo com o profissional docente e a observação de 
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sua ação pedagógica em sala de aula. É o conjunto de visões pessoais e conhecimentos 

adquiridos em sua formação que irão definir o seu estilo de ensino em sala de aula. 

Conhecendo melhor o professor e sua prática é que se poderá fazer alguma interferência que 

realmente se concretize em sala de aula e provoque mudanças positivas no ensino de língua 

inglesa.  

Considerando que para que o professor de inglês possa desenvolver uma prática crítica 

e significativa, a ideia de aliar os conhecimentos didático-pedagógicos construídos ao longo 

de sua formação acadêmica ao discurso digital se constitui em uma proposta instigante e 

desafiadora. Entretanto, esta integração de conhecimentos, embora desejável, necessita estar 

acompanhada de fundamentos que possam, de fato, nortear as ações dos professores para que 

seja bem-sucedida. Sendo assim, partimos do pressuposto de que o entendimento do que 

significa “ter conhecimentos críticos” se torna um elemento fundamental para a composição 

do letramento digital (FREITAS, 2010).  

Dessa forma, as abordagens de ensino que priorizavam conhecimentos estáticos não 

fazem mais sentido. Segundo as OCEM (Orientações Curriculares para o Ensino Médio): 

 
As propostas epistemológicas (de produção de conhecimento) que se delineiam de 
maneira mais compatível com as necessidades da sociedade atual apontam para um 
trabalho educacional em que as disciplinas do currículo escolar se tornam meios. 
Com essas disciplinas, busca-se a formação de indivíduos, o que inclui o 
desenvolvimento de consciência social, criatividade, mente aberta para 
conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o mundo. 
(BRASIL, 2006, p.90). 

 

Ainda de acordo com as OCEM, as teorias dos novos letramentos poderão contribuir 

para ampliar a visão de mundo dos alunos, para trabalhar o senso de cidadania e para 

desenvolver a capacidade crítica. Conforme essa teoria, os textos não são mais vistos apenas 

como aqueles escritos, imagens, sons, gestos também são considerados textos. Logo, novas 

formas de letramento são necessárias para que se possa atender a novas formas e concepções 

de texto, fala-se assim, nos multiletramentos, dentre eles,destacamos o letramento digital. 

No ambiente virtual, é possível encontrar as mais diversas formas de animações, 

fotografias, hipertexto, imagens, sons, etc. O aluno, por sua vez, precisa saber como navegar 

entre tantas opções e tantas formas diferentes de texto, selecionando o que é relevante para 

sua pesquisa e, sobretudo, analisando com um senso crítico as informações que cheguem a 

ele, pois, dentro de um universo repleto de conteúdo e informações, é importante que não se 

aceite com passividade tudo a que se está exposto. Em um universo virtual vasto e 

heterogêneo, é preciso saber filtrar quais são os conteúdos importantes e de caráter 
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apropriado.   

Dentro de todo esse contexto, o letramento crítico aliado ao letramento digital se torna 

essencial nos dias atuais. Nas escolas, por exemplo, é provável que a maioria dos professores 

de língua inglesa nunca tenha passado por experiências de aprendizagem baseadas em uma 

educação crítica, como também não tenham sido preparados para isso. Essa realidade abriria 

espaço para o aumento de dificuldade em incluir estratégias metodológica crítica para o 

ensino do idioma. Assim, a necessidade de mudança trará a urgência de uma prática nova que 

poderá tornar-se vigente e, portanto, mais familiar para aqueles que ainda se encontram 

limitados a práticas pedagógicas não adequadas aos contextos sociais atuais.  

As práticas pedagógicas devem ser propositadas para que os profissionais da educação 

tenham consciência do que fazem, pois, dessa forma, poderão levar seus estudantes a 

entenderem, além de conceitos estruturais da língua estudada, sobretudo, o que poderá ser 

feito com esse conhecimento, compreendendo o quanto ele é transformador. É essencial 

refletir sobre as concepções e práticas de um professor que além de ensinar a língua, busca 

também alargar as diversas possibilidades que seus estudantes poderão ter.  

Objetivando compreender como essas relações se estabelecem e os percursos pelos 

quais os professores precisam trilhar a fim de ir além dos aspectos estruturais e gramaticais, 

são necessários compreender através das OCEM (BRASIL, 2006), conceitos como “Educação 

Crítica”, e teorias sobre o “Letramento Crítico” para que possamos perceber questões 

culturais, políticas, ideológicas, identitárias, relações de poder, dentre outras, que circulam 

pelas linguagens e pelas diversas práticas sociais.  

No entanto, é importante frisar que tudo isso não poderá perder a finalidade e o foco 

perante os objetivos educacionais recomendados para o ensino e aprendizagem da língua 

inglesa. Nesse sentido, a educação escolar também é caracterizada pela mediação didática e 

pedagógica que se estabelece entre conhecimento prático e teórico. Por esse motivo, os 

procedimentos e conteúdos deverão se adequar tanto às exigências da sociedade, à situação 

específica de cada escola, quanto ao desenvolvimento dos alunos frente aos diferentes 

desafios acadêmicos aos quais estão submetidos enquanto trilham uma jornada em busca da 

apropriação desses saberes (BRASIL, 2006). Dentre esses saberes, destaca-se o letramento 

crítico que é recomendado para ser trabalhado a partir das séries iniciais do ensino básico.  

O letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da 

linguagem, utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das 

representações presentes nos discursos e das implicações que isto pode trazer para o indivíduo 

em sua vida ou de sua comunidade. A consciência crítica do aluno pode ser desenvolvida 
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através da abordagem pedagógica do letramento crítico, pois este encoraja o aluno a pensar 

por si próprio, explorando e negociando significados a partir de situações significativas para o 

aluno (KUDIESS, 2005). 

Diante disso, entendemos que o letramento crítico inserido no ensino de língua inglesa 

parte de teorias que pressupõem que tudo que envolve o estudo de uma língua está ligado às 

relações de poder presentes em todos os estágios do ensino. Refletindo sobre isso, 

percebemos, por exemplo, que o ensino de língua inglesa não descarta as escolhas de 

currículos, pois, ao selecionar determinado conteúdo, se exclui outro, o que se caracteriza 

como uma relação de poder, contrariando a teoria tradicional do currículo, que se preocupa 

basicamente com o desenvolvimento de habilidades voltadas à língua. (KUDIESS, 2005).É 

nesse sentido que as escolas encontram grandes desafios para equilibrar esses pressupostos.  

O trabalho das escolas brasileiras de educação básica voltado para contribuir com o 

letramento crítico dos alunos tem sido assunto bastante presente em vários debates nos meios 

educacionais, não somente nas áreas exclusivas dos estudos da linguagem, como também nos 

diferentes contextos advindos das várias áreas do conhecimento.  Entretanto, mesmo que se 

tenham grandes esforços a fim de propender para uma melhoria no nível da produção e do 

consumo dos mais diversos textos, ainda existem diversos desafios a serem enfrentados e 

vencidos no que se refere à formação de alunos críticos e atuantes nas diferentes esferas da 

sociedade. (KUDIESS, 2005). 

Contudo, é preciso pensar que a formação de professores de língua inglesa baseada no 

reconhecimento de uma língua responsável pela propagação da informação internacional e 

contemporânea, representa, em diferentes esferas, um grande desafio. A área da Linguística 

Aplicada (LA), nesses últimos anos, dedica-se a estas questões, refletindo e gerando debates 

para o ensino de língua inglesa como uma língua franca (JENKINS, 2008), objetivando, 

assim, tornar a aprendizagem do idioma em algo democrático e significativo para os alunos, 

especialmente aqueles que não são falantes nativos. 

Ainda sobre a formação de professores sobre o uso dos recursos digitais em sala de 

aula, é necessário, sobretudo, que esses profissionais se sintam confortáveis para utilizar esses 

novos auxílios didáticos. Estar confortável significa conhecê-los, dominar os principais 

procedimentos técnicos para sua utilização, avaliá-los criticamente e criar novas 

possibilidades pedagógicas, partindo da integração desses meios com o processo de ensino. 

Na grande maioria dos casos os programas de preparação didática dos professores para 

o uso das tecnologias digitais são falhos. Consideram que preparar professores é instruí-los 

sobre o uso de máquinas (o conhecimento superficial do hardware e dos softwares 
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industrializados disponíveis) em cursos de curta duração, para a aquisição da fluência digital. 

Consideram também que é suficiente o simples treinamento para a utilização dos principais 

programas: processadores de textos, programas básicos do Office e softwares educativos 

(KENSKI, 2012, p. 77).  

Segundo Cervetti, Pardales e Damico (2001), a abordagem do letramento crítico “está 

fundamentada na teoria da crítica social, nos estudos de Paulo Freire e, mais recentemente, 

nas teorias pós-estruturalistas”, e está associada à ideia de “empoderamento” do sujeito para 

que ele possa, através da linguagem, atuar nas diversas práticas sociais, de modo a posicionar-

se enquanto sujeito crítico e provocar mudanças. Com relação às contribuições da teoria da 

crítica social, Cervetti, Pardales e Damico (2001, p. 39) nos dizem que: 

 

Grande parte da teoria crítica de letramento foi derivada, em parte da teoria da 
crítica social, particularmente o que diz respeito ao aliviamento do sofrimento 
humano e a necessidade de formação de um mundo mais justo através da crítica da 
existência de problemas político-sociais e desenvolvimento de alternativas para estes 
problemas.  

 

Segundo os autores, a existência desses problemas está diretamente ligada ao poder 

que alguns grupos dominantes detêm sobre as ideologias, as instituições e sobre as práticas 

sociais. Percebemos, portanto, que a teoria da crítica social revela que as desigualdades 

existentes precisam passar por um processo de reflexão crítica e podem ser reconstruídas 

através da linguagem. 

Por fim, o ensino de língua inglesa tendo como base a abordagem do letramento 

crítico, poderá despertar nos estudantes, além de um olhar analítico, interesses em agir 

socialmente, aproveitando o conhecimento que se adquiriu na língua em estudo ao construir 

diversos significados e sentidos perante os diversos textos trabalhados em sala de aula. Dessa 

forma, entendemos que, independente do nível linguístico que o aluno possua em língua 

estrangeira, a formação crítica poderá ser trabalhada mesmo nos momentos em que a língua 

materna seja utilizada. 

Acreditamos que é fundamental a utilização das TDIC unida à abordagem do 

letramento crítico na disciplina de língua inglesa. No entanto, ainda é necessária a 

implementação de ações de formação intensificada sobre esse tipo específico de letramento, 

não apenas para se conhecer o que é o letramento crítico, mas, sobretudo, preparar os 

professores para que utilizem esses letramentos em suas práticas pedagógicas, capacitando-os 

na preparação das atividades didáticas no ensino da língua alvo. Nesse sentido, discutiremos, 

a seguir, sobre a prática docente e a utilização das tecnologias digitais em sala de aula.  
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2.5 A prática docente e a utilização das TDIC nas aulas de Língua Inglesa 

 
Quando os professores pretendem ensinar um aluno a se comunicar em uma segunda 

língua, devem priorizar as habilidades de fala, compreensão, leitura e escrita. Isso poderá ser 

feito através de atividades em duplas ou grupos pequenos, porém, em uma turma bastante 

numerosa é algo inviável. Em turmas grandes é até possível obter bons resultados em outras 

disciplinas, mas a aprendizagem de um segundo idioma requer muita interação por parte dos 

alunos que precisam viver essa língua e tentar praticá-la cotidianamente.  

Os professores, muitas vezes preocupados com a baixa aquisição de vocabulário por 

parte dos alunos, limitam suas aulas apenas à prática de tradução de textos ou regras 

gramaticais, deixando assim, outras habilidades importantes de lado, como bem discute 

Holden (2009). Segundo a autora, isso acontece porque o grande número de alunos em uma 

sala induz muitos professores a escolherem métodos com os quais se sintam mais seguros 

para controlar a turma. Assim, pelo temor de que as conversas paralelas levem à indisciplina, 

métodos tradicionais são adotados.  

Além disso, nas escolas públicas, a carga horária de língua inglesa é muito curta, 

fazendo com que o professor não escolha não dedicar tempo de sua aula testando ou 

montando os equipamentos tecnológicos, especialmente quando na escola não tem sala de 

multimídia. Em relação a isso, Holden (2009) também declara que apenas duas aulas 

semanais em cada turma é um fator negativo para os professores que desejam que os alunos 

tenham maior interação com os conteúdos propostos na língua em estudo. Por isso, muitos 

docentes não empregam o inglês durante todo o tempo da aula, o que acaba tornando muito 

superficial esse contato com a língua. Com tantas barreiras e dificuldades, tentar tornar a aula 

mais prazerosa e motivadora é um desafio, porém, é possível recorrer a algumas estratégias e 

métodos inovadores. A utilização das tecnologias é um bom exemplo disso.  

Apesar de algumas dificuldades, as TDIC poderão ajudar professores e alunos nesse 

processo de ensino/aprendizagem. Vale à pena refletir e tentar entender que o mundo passa 

por um processo de desenvolvimento universal. As culturas se encontram e as identidades se 

fragmentam, reconstroem-se, inovam-se. Tudo muda o tempo todo, e vai continuar mudando 

para atender às necessidades de cada geração. É quase impossível acompanhar as tecnologias, 

mas os jovens da atualidade são os mais inseridos e interessados nesses meios tecnológicos.  

Ser capaz de acompanhar as mudanças, conhecer-se e conhecer o outro é uma aptidão 

importante que toda e qualquer disciplina deve abordar. Com a língua inglesa não deve ser 

diferente. Tentar levar essas tecnologias para sala de aula pode aproximar os estudantes às 
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suas próprias realidades. Celani (2001 apud SOUZA, 2006, p. 163) argumenta ser necessário 

ao professor de língua estrangeira do futuro: 

 
 

Empenhar-se em afetar a vida de seus alunos (objetivo moral); aprofundar o 
conhecimento pedagógico (conhecimento mais sofisticado sobre ensinar e aprender); 
conscientizar-se sobre os amplos problemas da política educacional e 
desenvolvimento social; trabalhar de modo interativo e colaborativo; aprender a 
trabalhar em novas estruturas – redes de aprendizagem; desenvolver o hábito e as 
habilidades de indagação e aprendizagem; e mergulhar nos mistérios, nos altos e 
baixos da complexidade dinâmica do processo de transformação.  

 

Vale salientar que esses tópicos são apenas sugestões, pois não acreditamos em um 

modelo pronto e acabado para obter sucesso nas práticas docentes. Tudo depende da realidade 

e do contexto em que os professores e/ou alunos estão inseridos. Partindo dessa reflexão, 

acreditamos que o profissional de língua inglesa poderá buscar novas metodologias e recursos 

para aprimorar sua prática, tornando o ensino algo que possa ter bons resultados. Nesse 

contexto, as tecnologias digitais ganham espaço, pois de alguma forma, elas tornam as aulas 

mais interessantes, além de revigorar um ar moderno na sala de aula. O que parece ser novo 

ao professor, pode ser algo que realmente fará a diferença em sua prática pedagógica.  

O desafio do professor frente às tecnologias digitais é amplo, pois os estudantes se 

apresentam, na maioria das vezes, mais atualizados que o próprio docente. Por isso, é 

importante que os professores tenham oportunidades de se atualizarem e estarem preparados 

para orientar os educandos sobre onde adquirir informações, como tratá-las e como utilizá-las. 

Cada vez mais os alunos estão perdendo o interesse pelos conteúdos transmitidos na sala de 

aula e apresentam dificuldades de assimilação, especialmente, quando isso não está dentro do 

espaço social onde ele está inserido (KENSKI, 2012). Como forma de abrandar o problema, 

surge a necessidade de o professor incorporar as novas tecnologias à sala de aula, 

principalmente no que diz respeito ao ensino de línguas, a fim de contribuir para uma maior 

vinculação entre os contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem fora do âmbito 

escolar. 

Em uma época tecnológica, é importante que o professor tenha habilidades para lidar 

com a modernidade, sendo um mediador da interação entre o aluno e os recursos 

tecnológicos. Souza (2012, p. 4 apud BRAGA, 2012, p. 15) afirma que “a integração das 

tecnologias digitais no espaço escolar, abre portas para o mundo fora da sala de aula e oferece 

insumo e imersão natural na língua, criando oportunidades individuais e coletivas de 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, fala e compreensão oral”. Diante disso, 

podemos perceber o quanto as TDIC poderão contribuir para a aquisição do idioma em 
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estudo, envolvendo todas as competências que a língua exige.  

Acreditamos que as TDIC trouxeram benefícios para alunos e professores no 

ensino/aprendizagem da língua inglesa, embora, sozinhas, não revolucionem esse processo. É 

necessário que o profissional da educação tenha formação para utilizar esses recursos de 

forma apropriada, caso contrário, podem não surtir efeito positivo. Nesse contexto, o desafio 

do professor é utilizar as Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação para promover 

mudança, deixando de ser apenas transmissor do conhecimento para ser um mediador e 

orientador da aprendizagem. 

Segundo a UNESCO (2017), as TDIC exercem um papel cada vez mais importante na 

forma de nos comunicarmos, aprendermos e vivermos. O desafio é equipar essas tecnologias 

efetivamente de forma a atender aos interesses dos aprendizes e da grande comunidade de 

ensino e aprendizagem. A UNESCO acredita que as TDIC podem contribuir com o acesso 

universal da educação, a equidade na educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o 

desenvolvimento profissional de professores, bem como melhorar a gestão, a governança e a 

administração educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias e 

capacidades. 

A UNESCO aborda as TDIC para a educação de forma abrangente por meio de uma 

plataforma intersetorial própria, focada no trabalho conjunto dos setores de Comunicação e 

Informação, Educação, e Ciências, onde as questões sobre acesso, inclusão, equidade e 

qualidade na educação são tratadas. O programa da UNESCO inclui capacitação e 

aconselhamento de políticas públicas para o uso de tecnologias na educação, particularmente 

nos domínios emergentes como a aprendizagem móvel; garantia de que professores tenham as 

habilidades necessárias para usar as TDIC em todos os aspectos da prática de sua profissão 

por meio de ferramentas como o Marco Político de Padrões de Competência em TDIC para 

Professores; apoio do uso e desenvolvimento de recursos e softwares educacionais 

plurilíngues, que sejam disponíveis para uso e reuso como resultado de licenças abertas; 

promoção de TDIC para educação inclusiva, que inclua pessoas com deficiências e 

proporcione a igualdade de gênero; coleta de dados estatísticos e desenvolvimento de 

indicadores sobre o uso de TDIC na educação; provisão de apoio às políticas públicas que 

garantem que o potencial das TDIC seja aplicado efetivamente por todo o sistema 

educacional. (UNESCO, 2017).  

Em relação à formação dos professores, a UNESCO acredita que o Brasil precisa 

melhorar a competência desses profissionais em utilizar as TDIC na educação. A forma como 

o sistema educacional incorpora as TDIC afeta diretamente a diminuição da exclusão digital 
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existente no país. A UNESCO defende que, primeiro, as TDIC são apenas uma parte de um 

contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os livros, todos podendo 

apoiar e enriquecer a aprendizagem; segundo, as TDIC, como qualquer ferramenta, devem ser 

usadas e adaptadas para servir a fins educacionais; e terceiro, várias questões éticas e legais, 

como as vinculadas à propriedade do conhecimento, ao crescente tratamento da educação 

como uma mercadoria, à globalização da educação face à diversidade cultural, interferem no 

amplo uso das TDIC na educação (UNESCO, 2017).  

A UNESCO também procura cooperar com o governo brasileiro na promoção de 

ações de disseminação das TDIC nas escolas com o objetivo de melhorar a qualidade do 

processo ensino/aprendizagem, entendendo que o letramento digital é uma decorrência natural 

da utilização frequente dessas tecnologias e defende a capacitação de professores nesses 

contextos. Ainda sobre capacitação dos professores em relação ao uso das TDIC, Cysneiros 

(1999, p. 25) observa que: 

 
O fato de se treinar professores em cursos intensivos e de se colocar equipamentos 
nas escolas não significa que as novas tecnologias serão usadas para melhoria da 
qualidade do ensino. Em escolas informatizadas, tanto públicas como particulares, 
tenho observado formas de uso que chamo de inovação conservadora, quando uma 
ferramenta cara é utilizada para realizar tarefas que poderiam ser feitas, de modo 
satisfatório, por equipamentos mais simples (atualmente, usos do computador para 
tarefas que poderiam ser feitas por gravadores, retroprojetores, copiadoras, livros, 
até mesmo lápis e papel). 
 

O autor afirma que os efeitos positivos dos recursos tecnológicos consistem na forma 

como eles são utilizados pelo profissional, fazendo-se necessário uma atualização de sua 

prática pedagógica, refletindo na possibilidade de novas metodologias de ensino. Com isso, é 

preciso que os professores estejam conscientes da responsabilidade de oferecer ao aluno as 

habilidades que eles irão necessitar para que sejam bem-sucedidos em suas carreiras. Dentre 

essas habilidades, destaca-se o domínio das TDIC, com a capacidade técnica de leitura e 

interpretação de dados. Nesse sentido, Santos et al. (2009, p. 7) discutem que: 

 
O uso das TDIC nas escolas enfrenta várias barreiras, não apenas por professores 
que não queiram se adequar às novas tecnologias de ensino, como também por falta 
de recurso das próprias escolas. Alguns fatores são perceptíveis e determinantes 
quando se trata das barreiras às tecnologias de ensino e aprendizagem: níveis de 
confiança, quantidade de suporte técnico disponível, qualidade da formação, 
ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à 
mudança etc. 
 
 

O uso dos computadores nas escolas também tem ajudado muito nas realizações de 

pesquisas, e talvez essa utilização seja o mecanismo mais forte e mais presente no cotidiano 
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dos estudantes. Porém, é necessário que esses computadores tenham acesso à internet para 

que o acesso à rede seja disponibilizado. O que acontece muitas vezes é que as escolas 

públicas recebem os computadores, mas não os instalam, e, quando o fazem, não são 

conectados à rede (SANTOS et al., 2009).  

Não obstante, é através dos computadores que os alunos têm o mundo em suas mãos, 

facilitando nas atividades, em termos de rapidez e atualização das informações. Diante disso, 

Souza (2004, p. 8) frisa que: 

 
Com a tecnologia dos computadores em rede, a comunicação mediada pelo 
computador vem se tornando uma possibilidade pedagógica a mais nos contextos de 
ensino de línguas. Além de propiciar espaços de comunicação mediada pela escrita, 
a Internet trouxe uma relativa superação das dificuldades de vivências de 
comunicação entre aprendizes de línguas estrangeiras e comunidades usuárias destas 
línguas, impostas por barreiras geográficas. 

 

O computador é hoje um aliado do professor, mas muitos de seus primeiros recursos 

ainda permanecem inexplorados. Quando se fala em computador, é inevitável que todos 

pensem nos recursos da internet, mas há várias outras ferramentas que podem ser utilizadas 

fora da rede, tais como os editores de texto, de slides, de cartazes e de folhetos, e as planilhas 

eletrônicas, que calculam, armazenam dados e criam relatórios e gráficos, tudo isso inserido 

nas mais diversas plataformas das tecnologias digitais (BRAGA, 2012, p. 59). As tecnologias 

digitais aliadas ao professor na transmissão do conteúdo intermedeiam também na interação 

com outras pessoas, principalmente se a tecnologia utilizada for a internet. Nesse caso, o 

professor poderá ser o mediador do conhecimento, avaliando e direcionando seus alunos na 

realização das atividades em plataformas digitais.  

Ainda em relação aos professores, Kenski (2012, p. 52) comenta que “é preciso que 

ele possa estar preparado para interagir e dialogar, junto com seus alunos, com outras 

realidades, fora do mundo da escola”. Nessa perspectiva, o professor estará trabalhando com a 

mediação pedagógica, com atitude e comportamento do profissional que se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que ativamente colabora para que o 

aprendiz chegue aos seus objetivos utilizando as TDIC em seus estudos.  

Santos et al.(2009) comentam que proporcionar um ensino de língua inglesa dentro de 

uma esfera mediada pelas TDIC só tem a somar no processo de aprendizagem. Elas também 

promovem interação real com a língua alvo, contato com texto, jornais, músicas e demais 

ferramentas que possam estar presentes no cotidiano dos alunos, chamando assim, a atenção 

dos mesmos para um aprendizado prazeroso. Esse processo de aprendizagem é desafiador, 

mas, ao mesmo tempo motivador, caso o professor tenha possibilidades de fazer uma prática 
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atraente e inovadora, tendo em vista que a nova estrutura social, na qual o crescimento da 

economia está cada vez mais atrelado à ciência e tecnologia, tem propiciado a emergência de 

formas de comunicação bastante diferenciadas (BRAGA, 2005). 

Partindo dessa fundamentação, a utilização das TDIC nas aulas de língua inglesa 

poderá propiciar exercícios satisfatórios dentro de uma habilidade específica nesse processo 

de ensino/aprendizagem, possibilitando aos estudantes uma maior interação e imersão na 

língua em estudo. A título de exemplo, utilizando as TDIC e os recursos tecnológicos, os 

exercícios de audição e compreensão deixarão de ser realizados apenas com a voz do 

professor lendo diálogos prontos propostos pelos livros didáticos.  

Com o uso das tecnologias digitais, os exercícios de audição (necessários no processo 

de aquisição de uma língua estrangeira) poderão ser trabalhados de maneira interessante e 

dinâmica. Com o objetivo de ajudar os estudantes a desenvolver a habilidade auditiva, os 

professores poderão utilizar uma variedade de atividades que foquem na identificação e no 

reconhecimento das falas. A sequência de procedimentos, no entanto, não pode ser aleatória, 

devendo-se iniciar com as mais fáceis, partindo-se para as mais complexas. 

Entendemos que em um contexto educacional com estruturas menos favoráveis, 

muitas vezes não é possível trabalhar de maneira apropriada as atividades que necessitam dos 

recursos tecnológicos. Isto é uma questão que deveremos levar em consideração, pois, na 

realidade, algumas escolas não dispõem de equipamentos necessários para a realização dessa 

prática. Percebemos que esse fator poderá ser bastante negativo, considerando que a 

habilidade de audição deverá ser frequentemente utilizada, uma vez que nós ouvimos duas 

vezes mais do que falamos, quatro vezes mais do que lemos e cinco vezes mais do que 

escrevemos (HOLDEN, 2009).  

Em decorrência disso, a prática auditiva nas aulas de inglês tende a não ser uma tarefa 

fácil. Alguns pontos importantes poderão ser analisados, tais como: a velocidade do discurso 

do falante nativo, a dificuldade ou a impossibilidade de fazer com que o nativo repita partes 

do discurso que não foram entendidas, a limitação vocabular do aluno, dificuldade 

interpretativa por não estar familiarizada com o contexto, inabilidade em concentrar-se, além 

dos hábitos de ensino que expõem os alunos às situações diferentes do que ocorreria em uma 

situação real. 

Mesmo assim, percebemos que as TDIC desempenham um papel muito importante na 

comunicação dos indivíduos, na aprendizagem, e, especialmente, na vivência, levando em 

consideração que essa realidade está cada vez mais presente nas escolas do nosso país. Porém, 

em se tratando de contexto nacional, sabemos que o Brasil ainda precisar melhorar muito na 



53 
 
questão de recursos e valorização dos professores, a fim de viabilizar competências e cursos 

de capacitação para que os docentes consigam utilizar as TDIC de maneira devida em suas 

práticas pedagógicas.  

Atualmente, não discutimos mais se as escolas devem ou não utilizar esses recursos 

como ferramenta educacional, pois, como sabemos essa já é uma realidade atual. O que 

precisará ser discutido e refletido são como essas tecnologias deverão ser utilizadas de forma 

benéfica e eficiente, porquanto que elas auxiliam no processo de ensino, mas, as escolas, os 

professores e os alunos serão sempre os protagonistas que determinarão o sucesso deste 

projeto. 

Nessa perspectiva, é interessante que as escolas proponham currículos bem elaborados 

e que os professores tenham a oportunidade de ser motivados e capacitados para melhorar 

constantemente suas práticas pedagógicas, tornando-as mais interessantes e prazerosas, assim, 

os alunos também poderão estar mais interessados em adquirir novos conhecimentos. É 

necessário uma discussão e desenvolvimento de políticas públicas abertas para a inclusão 

digital nos domínios escolares e obter a formação docente como precursora de uma efetivação 

eficiente dos meios tecnológicos.  

Por conseguinte, acreditamos que o mundo globalizado demanda transformações 

significativas na sociedade, a qual recebe em seu dia a dia uma abundância de informações 

com códigos de linguagens e imagens que precisam de uma consciência intelectual crítica no 

processo de decodificação para o benefício social. Em contextos educacionais, é necessário 

que escolas e professores sejam capazes de captar, compreender e utilizar as novas linguagens 

nos novos meios de comunicação, que têm se tornado como parte ativa do pensar e dos 

interesses dos alunos. Assim, a escola estará criando condições para que o aluno, em contato 

crítico com as tecnologias, consiga lidar com essas ferramentas na sociedade sem ser por elas 

dominados. 

Nessa sintonia, discutiremos a seguir sobre as tecnologias digitais, como também 

sugerimos algumas tecnologias para o ensino/aprendizagem de língua inglesa.  

 

2.6 As Tecnologias Digitais e o Ensino de Língua Inglesa 

 

Ao buscarmos o conceito da palavra “tecnologia” em algum dicionário da língua 

portuguesa, notamos que a sua formação vem do termo grego tekhne, que significa “técnica, 

arte, ofício” juntamente com o sufixo logia, que significa “estudo”.  

Em adição, de acordo com alguns estudiosos, em um sentido mais amplo e atual, 
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podemos dizer que a tecnologia é oriunda da ciência e da engenharia que abrange vários 

métodos, procedimentos e ferramentas visando à solução de algum problema. É uma 

aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Conforme 

Veraszto et al. (2009, p. 3), “a história do homem iniciou-se juntamente com a história das 

técnicas, com a utilização de objetos que foram transformados em instrumentos diferenciados, 

evoluindo em complexidade juntamente com o processo de construção das sociedades 

humanas.” 

Sendo assim, um conceito exato da palavra tecnologia seria difícil de ser constituído, 

pois, ao longo da história, essa definição é interpretada de várias maneiras diferentes e por 

diversas pessoas que estão fundamentadas em teorias, muitas vezes, divergentes e dentro dos 

mais distintos contextos sociais.  

A história da tecnologia vem registrada junto à história das técnicas, do trabalho e da 

produção humana. Ainda segundo Veraszto et al. (2009), as tecnologias primitivas ou 

clássicas envolvem a descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre outras, 

enquanto as medievais “[...] englobam invenções como a prensa móvel, tecnologias militares 

com a criação de armas ou as tecnologias das grandes navegações que permitiram a expansão 

marítima” (VERASZTO, 2009, p. 6). Além disso, as invenções tecnológicas da Revolução 

Industrial (século XVIII) provocaram grandes mudanças no processo produtivo. 

O autor ainda relata que, a partir do século XX, destacam-se as Tecnologias de 

Informação e Comunicação através da evolução das telecomunicações, utilização dos 

computadores, desenvolvimento da internet e ainda, as tecnologias avançadas. Nesse sentido, 

conclui-se que as tecnologias ocuparam todas as esferas da sociedade e, atualmente, muito se 

ouve falar sobre o termo “Novas Tecnologias”, as quais estão cada vez mais presentes no 

cotidiano das pessoas, seja na esfera da vida pessoal ou da profissional. Porém, nesse 

trabalho, adotamos o termo “Tecnologias Digitais”, pois acreditamos que a termologia 

“Nova” não é mais tão nova assim.   

As tecnologias digitais são fruto do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser 

humano e têm um papel fundamental no âmbito da inovação. Tais avanços provocam grande 

impacto na sociedade. Positivamente, a tecnologia resulta em inovações que proporcionam 

melhor nível de vida ao homem. Entretanto, como fatores negativos, surgem questões sociais 

preocupantes como o desemprego, devido à substituição do homem pela máquina ou a 

poluição ambiental que exige um contínuo e rigoroso controle. (VERASZTO, 2009). 

Podemos dizer, portanto, que o termo “tecnologia” engloba todo o conhecimento 

científico e técnico, bem como o aproveitamento desse conhecimento através de sua 
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transformação no uso de todos os processos, materiais e ferramentas que foram constituídos a 

partir dessa ciência. Em relação às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), elas são métodos surgidos a partir da Revolução Industrial que foram desenvolvidos 

desde a metade da década de 1970, com grandes avanços a partir de 1990.  

Após essa data, começou-se a entender que a educação precisa adquirir um novo 

formato, novas técnicas e métodos, em que a comunicação seja algo colaborativo. 

Consequentemente, o estudante precisaria se engajar não apenas com o professor, mas com 

todos os seus colegas de classe. O feedback e a participação dos alunos nas atividades de 

expressão e comunicação seriam uma boa maneira de incluí-los nesse novo modelo de 

ensinar. Dessa forma, as tecnologias poderão facilitar este trabalho, instigando a troca de 

informações e conhecimento, especialmente no contexto do ensino de uma língua estrangeira 

ou em qualquer outra área presente em nossa sociedade. 

Com a expansão da tecnologia e o aparecimento das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC), a sociedade adotou um novo perfil e a rapidez de 

informações transformou o modo de pensar e de viver das pessoas. Em relação à educação e 

baseando-se nas teorias estudadas, as novas maneiras de ensino/aprendizagem surgiram, 

determinando uma nova postura dos profissionais, principalmente, dos que atuam na sala de 

aula, lidando diretamente com crianças e jovens movidos pelas tecnologias digitais, o que 

levou os professores começaram a refletir e rever novas metodologias, fazendo uso das TDIC 

em sala de aula, especialmente os professores de língua inglesa. (HOLDEN, 2009). 

Em meio aos avanços da sociedade moderna e diante das exigências impostas pelo 

mercado de trabalho, os professores de línguas precisam ser proficientes em aprendizagem de 

línguas mediada pelas tecnologias para se sustentarem ativos e hábeis na solução de 

problemas, pois “a capacidade do professor está intimamente ligada à sua capacidade de 

buscar e vivenciar um aperfeiçoamento profissional contínuo e à sua postura crítica diante das 

políticas públicas dos órgãos educacionais” (SOUZA apud BRAGA, 2012, p. 3). Porém, é 

necessário considerar que o professor nada pode fazer se os sistemas e os governantes não 

oferecem condições e estruturas necessárias para que ele possa buscar aperfeiçoamento e 

reciclar práticas pedagógicas. Enfatizamos que o professor não é o único responsável, na 

realidade, ele é apenas mais um entre tantos outros encarregados pela educação em um 

momento em que novas tendências surgem a todo instante sendo necessárias condições 

mínimas para acompanhá-las.  

Dito isso, é inegável que nos últimos tempos, as inovações no ensino de línguas 

estrangeiras sejam caracterizadas por influências teóricas que destacam a comunicação 
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introduzindo-a como um dos pontos centrais do processo de ensino/aprendizagem. Os PCN de 

Língua Estrangeira apontam para a necessidade de “[...] utilizar as diferentes linguagens – 

verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação.” (BRASIL, 1998, p. 

8). Em se tratando de comunicação, as tecnologias são grandes aliadas disso, porquanto que 

cada vez mais as pessoas estão se comunicando através dos meios tecnológicos e a fluidez dos 

seus mecanismos tem atingido uma dimensão maior do que o esperado. Coscarelli (2016, p. 

11) defende que: 

 
As tecnologias digitais, disponíveis agora nos celulares e amplamente utilizadas por 
todas as camadas sociais como meio de comunicação, produção e disseminação de 
saberes, precisam ser estudadas e compreendidas. Os mais diversos contextos 
escolares precisam discutir e se apropriar dessas tecnologias para que os alunos 
também incorporem em suas vidas as inúmeras possibilidades oferecidas pelos 
equipamentos e aplicativos.  

 
No sistema educacional não é diferente. Algumas escolas dispõem de recursos 

tecnológicos que agilizam e facilitam a vidas dos professores e alunos. Dentre essas 

ferramentas estão computadores, impressoras, câmeras de vídeo, dispositivos de 

armazenamento de dados, celulares, TV, equipamentos de som, Internet, wi-fi e Bluetooth, 

além das comunidades virtuais (que podem se tornar ambientes de aprendizagem) e famosos 

aplicativos de chat disponíveis em quase todos os modelos de smartphones que a maioria dos 

alunos dispõe, entre outros. Esses recursos poderão colaborar bastante quando o professor 

decidir trabalhar as habilidades linguísticas de maneira dinâmica e inovadora.  

Assim, entendemos que as aulas de língua inglesa poderão ser planejadas de forma que 

o ensino possibilite ao aluno desenvolver todas as competências comunicativas, pois, desse 

modo, terá oportunidade de utilizar e aprofundar seu conhecimento de mundo. As habilidades 

comunicativas da língua inglesa são: ouvir (listening), falar (speaking), ler (reading) e 

escrever (writing). Estas habilidades deverão estar interligadas a fim de proporcionar ao aluno 

um ensino de qualidade que o habilite para utilização da língua estrangeira em situações reais 

de comunicação.  

Como estamos discutindo, o uso das tecnologias digitais é necessário para que se 

possa desenvolver a prática das quatro habilidades da língua. Reforçando essa afirmação, 

Oliveira (2004) argumenta que as técnicas de ensino de língua devem objetivar o engajamento 

dos alunos nos usos pragmáticos, autênticos e funcionais da língua. De fato, existem inúmeras 

formas de se usar a tecnologia ao favor do processo de ensino/aprendizagem de uma língua.  
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Advertimos que quando falamos em Tecnologias Digitais, estamos nos referindo a 

celulares, tablets, computadores, datashow e internet. Na internet, por exemplo, existem 

vários conteúdos eficazes na prática da língua em estudo. Recursos como músicas, vídeos e 

áudios são algumas das ferramentas que ajudam estudantes e professores. No entanto, nem só 

das tecnologias digitais deverão sobreviver às aulas de língua inglesa. O livro didático ainda é 

a principal ferramenta de trabalho do professor, e esse material não deixa de ser uma 

tecnologia apenas por mais antiga em detrimento aos avanços das TDIC.  

Com o avanço das TDIC, docentes e discentes têm acesso gratuito ao material 

didático-pedagógico digital, como, por exemplo, as mídias digitais (CD-ROM) que poderão 

ser utilizadas nas atividades de listening. Holden (2009) reforça dizendo que tais materiais 

podem ser extremamente úteis ao ajudar trazer o texto para a vida, e são muito proveitosos 

para alunos que respondem fortemente ao sentido de audição.  

Além disso, a inserção das tecnologias digitais no ensino de línguas traz um repensar 

das metodologias de ensino que aí estão, e ao utilizá-las na produção dos materiais de ensino, 

proporciona-se uma proximidade maior com o idioma, pois é uma prática interacionista. 

Dessa forma, o professor irá fazer uso de recursos tecnológicos para a mediação da construção 

do conhecimento do aluno.  

Todavia, é importante considerar que a familiaridade com as tecnologias nem sempre 

significa utilização eficaz no ensino ou aprendizagem. Professores e alunos estão sujeitos a 

não encontrar formas úteis e atraentes de uso pedagógico com as TDIC, apesar do grande 

número de possibilidades e ferramentas disponíveis nas mais diversas plataformas digitais que 

tem o objetivo de colaborar com o sucesso educacional, conforme propomos a seguir: 

 

2.7 Propostas de tecnologias digitais para o ensino/aprendizagem de língua inglesa 

 

Devido os avanços da tecnologia nos mais diversos contextos sociais, a desenvoltura 

de distintas plataformas digitais para o benefício da humanidade não poderia ser diferente. No 

processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, alguns recursos foram desenvolvidos para 

melhor atender aos professores e alunos que precisam de ferramentas novas e práticas 

inusitadas para melhor aquisição do idioma em foco.  

Assim, diferentes aplicativos, por exemplo, foram criados para diferentes plataformas 

que ensinam e priorizam a prática do inglês, atendendo tanto aqueles que já têm certo 

conhecimento do idioma, quanto àqueles que estão começando a aprender a língua universal. 

Alguns aplicativos são excelentes nesse processo, pois é uma maneira atrativa e motivadora 
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para começar a aprender idiomas. Além disso, esses recursos digitais podem ser utilizados em 

qualquer momento, possibilitando um aprendizado autônomo, inovador, prático, e, na maioria 

das vezes, deforma gratuita.  

Alguns aplicativos são eficazes, sendo vantajoso que estudantes façam teste a fim de 

escolherem qual atenderá melhor às necessidades e interesses pessoais, pois cada pessoa 

aprende de modo diferenciado. A maior parte dos aplicativos está disponível para iPhone no 

sistema IOS, para Galaxy no sistema da Android e até Windows Phone(AGUILAR, 2017). O 

pesquisador elenca os principais aplicativos, ressaltando que alguns são gratuitos e outros 

podem se tornar pagos depois de certo estágio de aprendizado. Segundo Aguilar (2017) os 

aplicativos são: 

1) DUOLINGO: O Duolingo é conhecido mundialmente por ser um dos melhores 

aplicativos para quem quer aprender o inglês ou apenas continuar praticando após a conclusão 

de um curso de extensão, tudo para que o aprendizado não seja esquecido ou em vão. O 

aplicativo está disponível para download nas plataformas dos principais modelos de 

smartphones, utilizando diversos sistemas operacionais. É interessante pontuar que o 

estudante tem a opção de selecionar o nivelamento do seu conhecimento da língua inglesa. 

Feita esta etapa partirá para as práticas, as quais são separadas por temas sobre roupas, 

direções, comidas, animais, dentre outros. O usuário poderá treinar vocabulário, audição e 

gramática por meio da técnica da memorização, enquanto o nível de dificuldade aumenta. 

2)HELLO ENGLISH: Esse aplicativo é destinado para estudantes que querem se 

aprofundar no idioma e não apenas memorizar as palavras. Quando o usuário cria sua conta, 

poderá selecionar qual o objetivo primordial ao começar o aprendizado da língua inglesa: seja 

para trabalhos, jogos, aprendizado pessoal, etc. O aplicativo vai adaptando o ensino para a 

melhor metodologia. Além disso, dá várias explicações e informações importantes para 

engrandecer o aprendizado online, focando especialmente na conversação, compreensão de 

frases e leitura extensa. Com o objetivo de manter o aluno sempre interessado no que está 

acontecendo, o aplicativo libera recompensas conforme o desbloqueio de novos conteúdos. 

Essas recompensas podem servir como um estímulo para que o usuário continue aprendendo e 

queira progredir no seu conhecimento. 

3) LINGUALEO: Destinado para quem não quer ficar restrito apenas as lições comuns 

que já conhecemos, o Ligualeo é uma boa opção para quem quer aprender por meio de vídeos, 

cursos de gramática específicos e vocabulários especialmente separados por temas e 

exercícios em níveis mais difíceis. Assim, o usuário começa em um nível adequado e 

seleciona as melhores formas para aprender. O aplicativo também é facilmente adaptável à 
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rotina diária de cada um, realizando perguntas direcionadas à idade, tempo disponível para 

estudo, dificuldades e temas específicos do interesse do usuário. Dessa forma, a grade e 

ensinamento ficam mais ajustados ao que o aluno realmente precisa estudar. 

4) UPMIND: Esse aplicativo tem o objetivo de ensinar inglês de maneira divertida por 

meio de GIF’s, imagens, vídeos e cenas icônicas de algumas celebridades. Através do recurso 

de memorização, ele ajuda aos estudantes a relembrar certas palavras por meio da repetição, 

podendo ser um bom método para usuários que tem dificuldades em lembrar o que acabou de 

aprender. 

5) LEARNENGLISH ELEMENTARY PODCASTS: Indicado para quem já possui 

um nível mais avançado de inglês, esse aplicativo treina a audição e a compreensão daqueles 

que são fluentes na língua inglesa, direcionado especialmente para testes de nivelamento. Ou 

seja, ele mostrará exatamente seus conhecimentos atuais. O aplicativo é composto de 

pequenas séries de podcasts – faixas de áudio – que podem ser ouvidas online ou baixadas, o 

que ajuda muito no momento de entender efetivamente a língua. Ele funciona offline, 

modifica a velocidade de reprodução, seleciona perguntas para o usuário responder e verifica 

se a compreensão realmente foi efetiva, além de contribuir para momentos de conversação. 

6) ROSETTA STONE: O objetivo desse aplicativo é o ensino/aprendizagem do 

idioma por meio da imersão. Por meio da aprendizagem de palavras básicas, o usuário 

aprende a formar frases por dedução e lógica, o que é muito mais efetivo do que outras formas 

de aprender a língua. É um método interessante, pois o aluno é condicionado a pensar na 

língua inglesa, sem a interferência direta da sua língua nativa, o que é um passo muito 

importante nos resultados finais do aprendizado de um novo idioma. 

7) MEMRISE: Seu objetivo é fazer com que o aluno aprenda novas palavras, sendo 

possível também gravar os respectivos significados. As atividades se dão por meio de 

métodos divertidos utilizando memes, fotos, GIF’s dentre outros. O curso é inteiramente 

criado por usuários que querem ter mais conhecimento de uma nova língua. Assim, o 

aplicativo facilita a aprendizagem de uma maneira simples e fácil.  

Esses aplicativos são destinados especialmente para estudantes, porém, os professores 

também podem fazer uso deles dentro e fora de sala de aula. O interessante é que essas 

ferramentas sejam utilizadas de maneira colaborativa no processo ensino/aprendizagem da 

língua inglesa. Se a escola permitir, e se houver o acompanhamento por parte dos professores 

na utilização desses aplicativos, as aulas poderão se tornar mais interessante e de certa forma, 

bastante interativa.  
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No entanto, essas são apenas dicas e possibilidades que apresentamos aqui. É possível 

que ainda exista certa resistência no uso de smartphones em sala de aula e questões políticas 

por parte das instituições em relação a isso. Outra questão que não podemos deixar de citar é 

que nem todos os alunos dispõem de aparelhos adequados para boa funcionalidade desses 

aplicativos, dentre outras situações que não contribuem para essas ações tecnológicas.  

Dentro desses contextos tecnológicos e atuais, existem também vários aplicativos que 

são desenvolvidos especialmente para o profissional de língua inglesa. É sabido que não são 

apenas estudantes que precisam e gostam de usar essas ferramentas, pois alguns professores 

também se encaixam nesse perfil.  No entanto, entendemos que o dia a dia dos professores 

merece uma atenção especial, uma vez que o pouco tempo para o planejamento das aulas, 

elaboração e correção de provas e exercícios, além da rotina de aulas nas escolas faz com que 

os profissionais de educação busquem, cada vez mais, o auxílio da tecnologia, como bem 

sintoniza Costa (2016). A pesquisadora relaciona alguns aplicativos interessantes para auxiliar 

os professores de língua inglesa em suas práticas didático-pedagógicas: 

1) EVERNOTE: Com ele, o professor poderá planejar e organizar suas aulas, gravar 

áudios, fazer pesquisas e arquivá-las de forma ordenada. O aplicativo funciona como um 

bloco de notas virtual que pode ser acessado de qualquer computador ou dispositivo móvel 

que possua acesso à internet. Com o Evernote, é possível organizar e compartilhar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula, fazendo com que haja interação entre professores e 

alunos.  

2) TEACHERKIT: O TeacherKit auxilia o professor a ter controle de presenças, 

atrasos e faltas dos alunos. O sistema permite o lançamento das notas de cada estudante — 

sejam de provas, atividades, exercícios, comportamento, etc. Todas essas informações ficam 

arquivadas no aplicativo e isso facilita o preenchimento dos documentos oficiais da instituição 

em que o professor leciona.  

3) POWER TEACHER MOBILE: Esse aplicativo é uma importante ferramenta para 

que o professor tenha acesso ao desenvolvimento das habilidades orais e escritas dos seus 

alunos. Ele permite que o professor lance notas e insira observações sobre o comportamento 

dos estudantes, dessa forma, é possível criar um perfil para cada aluno dentro do aplicativo.  

4) ATTENDANCE TRACKER: Este aplicativo também ajuda a controlar faltas, 

atrasos e presenças dos alunos. O seu diferencial é permitir que o professor gere relatórios 

referentes ao período de tempo desejado. Há também um recurso que permite a inserção dos 

horários das aulas de inglês, turmas e perfis de alunos.  
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5) PAGES UNIVERSAL: O Pages Universal funciona de forma similar ao Microsoft 

Word. O aplicativo permite que o professor redija provas, aulas ou exercícios em dispositivos 

móveis da Apple. Caso o professor de inglês possua um teclado externo, ele pode usar seu 

iPad como um computador, o que facilita a digitação e otimiza o tempo do profissional. 

6) KEYNOTE: Seguindo o exemplo do Pages, a Apple lançou o Keynote, que nada 

mais é do que uma versão do PowerPoint para iPads e iPhones. O aplicativo conta com 

gráficos de alta qualidade, permitindo que o ensino da língua inglesa seja muito mais lúdico. 

7) CELLY: O Celly é um aplicativo que permite que os professores de inglês criem 

“células” para conversar com seus alunos. Essas “células” são salas de bate papo em que 

todos interagem. O aplicativo possibilita a troca de mensagens de texto (SMS), mensagens 

privadas ou coletivas no chat e e-mails. Ele é compatível com os sistemas operacionais iOS e 

Android, mas também pode ser usado em computadores. Além disso, ele é gratuito e suas 

funcionalidades estão todas em inglês. 

8) EDUCATION LABS: O aplicativo auxilia o professor na elaboração de diversos 

exercícios dentro de um conteúdo didático específico. O usuário poderá criar exercícios com 

um padrão de dificuldade e o Education Labs segue a mesma lógica para gerar novos 

exercícios. Esse aplicativo foi criado pela Microsoft, sendo assim, apenas os aparelhos 

eletrônicos da empresa possuem a ferramenta. 

9) LEARNZILLION: Oferece recursos de vídeo que orientam o professor e permitem 

que ele aprenda diferentes técnicas para o ensino de matemática, língua inglesa e artes. O 

aplicativo também possibilita que os professores baixem os conteúdos disponíveis ou 

aprendam a criar calendários que ajudem a gerenciar suas atividades. 

10) OPEN REDU: Este aplicativo disponibiliza materiais de ensino e aprendizado 

que estão em domínio público para professores de todas as disciplinas. No site, estão 

disponíveis conteúdos educacionais de ensino fundamental, médio e superior. Além disso, o 

professor pode criar ambientes virtuais para compartilhar seus conhecimentos da língua 

inglesa com os seus alunos, tirar dúvidas e disponibilizar materiais de estudo. O aplicativo 

pode ser utilizado em qualquer tipo de computador, e conta com planos gratuitos e pagos. 

11) EDMODO: Assim como o Celly, o Edmodo é uma rede social para professores, 

alunos e seus responsáveis. Por meio dele, o professor poderá compartilhar material de 

multimídia, gerir projetos educacionais, organizar fóruns, criar calendários de atividades, 

além de lançar as notas e controlar a frequência dos alunos. Os responsáveis, por sua vez, 

ficam a par de todas as atividades acadêmicas dos alunos, facilitando a comunicação com a 

instituição de ensino. 
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Diante disso, entendemos que os aplicativos para professores de inglês oferecem uma 

grande vantagem para a organização do tempo e das atividades que os profissionais devem 

elaborar. Além disso, permitem que os professores compartilhem conteúdos com os alunos, 

tornando o ensino mais dinâmico. A maioria dessas ferramentas está inteiramente interligada 

com o advento da internet que permitiu contatos globalizados por meio de novas formas de 

comunicação entre os aprendizes de um determinado idioma estrangeiro e seus falantes 

nativos. De acordo com Leffa (2006), popularizaram-se as interações por meio de e-mail, 

listas de discussão e fóruns, como experiências linguísticas não-artificiais e a língua sendo 

percebida como comunicação.  

O autor ainda destaca que a internet permitiu ao aluno usar a língua-alvo para se 

integrar em comunidades autênticas de usuários e trocar experiências com pessoas do mundo 

todo que estudem a língua utilizada. Dessa maneira, a informática passa a ser usada no ensino 

de línguas como uma fonte dinâmica, que possibilita a integração de todas as tecnologias até 

então desenvolvidas, como da escrita, de áudio e vídeo, rádio, televisão, telefone, em um 

único recurso: o computador. 

No século XXI, o estudante passa a ser ainda mais ativo na interação eletrônica ao 

utilizar diversas páginas de relacionamentos como Instagram, Facebook, blogs e fotologs, os 

repositórios de vídeos como YouTube, os podcasts (arquivos digitais sonoros que se 

assemelham a programas de rádio e podem ser baixados da internet), uma enciclopédia 

mundial, a Wikipédia, além dos campeões de acesso como Whatsapp, Messenger e demais 

aplicativos de chats online. Tais recursos permitiram aos usuários da rede o uso efetivo da 

língua em situações diversificadas de comunicação.  

Assim, as tecnologias permitiram aos professores proporcionar situações reais de uso 

da língua através de chats, leituras de textos autênticos, compreensão auditiva de programas 

de rádio, filmes e vídeos postados.  Além disso, as interações em chat, blogs e e-mails com fins 

didáticos surgem como fonte na construção do conhecimento, através dos quais ao aluno 

poderá se tornar um co-autor mais autônomo e ter poder de decisão sobre o seu produto final 

de aprendizagem. Lousas interativas, datashow, DVD e aparelhos de TV podem estar 

interligados diretamente a um computador para a utilização de multimídia proporcionando 

uma interação mais dinâmica e atualizada entre professor, aluno e os conteúdos didáticos. 

Para os professores, uma possibilidade de pesquisar artigos científicos, teses, 

dissertações, livros, resumos, entre outros exemplos de literatura acadêmica, é por meio do 

Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br). Esse site de busca ajuda o docente a 

identificar as pesquisas mais significativas do mundo acadêmico, pois os resultados são 
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classificados segundo sua relevância (autor, data de publicação e frequência com que o texto é 

citado em outras publicações). Braga (2012) também cita os portais Teaching English 

(http://www.teachinenglish.org) e Using English For Academic Purposes 

(http://www.uefap.co.uk) que oferecem uma vasta gama de recursos voltados para o ensino de 

inglês. 

A autora complementa que para o professor que não dispõe de tanto tempo para 

preparar seu próprio material didático, existem sites em que há atividades prontas para ser 

utilizadas dentro ou fora da sala de aula. No ESL Handouts (http://www.eslhandouts.com), 

por exemplo, professores de inglês compartilham exercícios didáticos que incluem 

compreensão textual, vocabulário e gramática para estudantes em vários estágios de 

aprendizagem.  

Ainda conforme Braga (2012), para os estudantes de língua inglesa, entre os sites 

dedicados à aprendizagem, quatro se destacam: 1) Activities For ESL Students 

(http://a4esl.org) – parte integrante do projeto The Internet TESL Journal (http://iteslj.org) –, 

com testes palavras cruzadas e outros exercícios nas áreas de gramática e vocabulário, 

organizados por nível de dificuldade e com acesso às respostas corretas; 2) BBC Skillswise 

(http://www.bbc.co.uk/skillswise/english), em que os alunos podem estudar por meios de 

vídeos, jogos, testes e exercícios, além de estratégias para o desenvolvimento das quatro 

habilidades linguísticas; 3) World English (http://www.world-english.org) é constantemente 

atualizado e dispõe de atividades e testes relacionados a tópicos de vocabulário, gramática, 

habilidades e literatura. Há também uma área própria para troca de mensagens entre amigos 

virtuais (epals); e 4) Many Things (http://www.manythings.org) disponibiliza várias 

atividades de leitura com áudio, quizzes e jogos sobre itens lexicais e gramaticais. 

Braga (2012) cita também a diversidade de sites exclusivamente destinados às 

habilidades de compreensão escrita e oral. Quanto à compreensão escrita, enfatiza o ESL Yes 

(http://www.eslyes.com), que traz vários contos para a leitura, sendo que todos os textos são 

de nível intermediário, acompanhados de exercícios de compreensão e atividades preparadas 

com as estratégias do Hot Potatoes (múltipla escolha, lacunamento, palavras cruzadas, 

perguntas abertas, ditado) e lista de vocabulário. O ESL Gold 

(http://www.eslgold.com/reading.html) oferece técnicas de aprimoramento de leitura, 

exercícios e jogos.  

Para a compreensão oral em inglês, a autora destaca quatro plataformas: 1. OELLLO, 

English Listening Lesson Library Online (http://www.elllo.org) com vídeos e áudios com 

opções de legenda e download disponível, além de jogos e outras dinâmicas; 2. O Voices of 
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America (http://voanews.com/learningenglish/home) dispõe de vídeos legendados e podcasts 

sobre notícias gerais; 3. O English Central (http://englishcentral.com) oferece aos estudantes a 

possibilidade de aprimorar o idioma de maneira autônoma por meio de vídeos autênticos e 

organizados por nível de dificuldade, com ou sem legendas; e, por fim, 4. O Sounds of 

English (http://www.soundsofenglish.org) trabalha dois aspectos que envolvem a 

compreensão e produção oral: pronúncia e entonação.  

Além desses, existem outros voltados para o ensino/aprendizagem de língua inglesa e 

que são mundialmente reconhecidos por estudiosos e usuários, como: English As 2nd 

Language (http://www.esl.about.com); EnglishClub.com (http://www.englishclub.com); Daily 

Grammar (http://www.dailygrammar.com/archive.shtml); e o English Grammar Lessons 

(http://www.english-grammar-lesons.com) (BRAGA, 2012). 

Complementando as dicas oferecidas pela autora supracitada, salientamos que entre os 

estudantes brasileiros, alguns sites ganham destaques; dentre eles, citamos: 

1) Busuu (https://www.busuu.com/pt): o serviço dá acesso a 11 idiomas além do inglês. Nele, 

os estudantes podem escolher o idioma e acessar as fichas de vocabulário que permitem o 

aprendizado de muitas palavras; 

2) Duolingo (https://pt.duolingo.com/): além de ser um dos mais famosos aplicativos nessa 

área de atuação, o serviço também está disponível em uma webpage tornando-se uma das 

mais famosas plataformas para aprender idiomas online no Brasil. A maioria dos serviços e 

recursos é gratuito, mas os estudantes podem comprar outros itens para evoluir nos estudos; 

3) Forvo (https://pt.forvo.com/) tem o objetivo de servir como um dicionário de pronúncia. 

Além do inglês, ele dispõe de mais de 200 idiomas. Para acessar basta fazer um cadastro no 

site ou fazer o download do aplicativo nos smartphones. Os usuários podem avaliar a 

pronúncia de outros usuários e receber também esse tipo de feedback; 

4) Memrise (https://www.memrise.com/login/) é bastante similar ao Busuu, tanto na 

usabilidade quanto no formato. As aulas são gratuitas até certo nível e aversão paga é 

destinada para usuários que querem se aprofundar no idioma. A plataforma permite que o 

usuário assista a vídeos ou ouça áudios de forma a fixar o conteúdo explicado durante as 

lições; 

5) My English Online (https://www.myenglishonline.com.br/home) é um serviço que foi 

criado pelo Ministério da Educação (MEC) através do programa Idioma Sem Fronteiras (IsF). 

Além das aulas de inglês gratuitas, há atividades interativas para ajudar a fixar melhor o 

conteúdo. Outro ponto positivo é que a ferramenta se baseia no MyELT – uma das mais 

renomadas no que se refere ao ensino/aprendizagem do idioma. 



65 
 

Uma maneira atrativa de inserir o inglês no dia a dia é assistir canais do Youtube que 

além de aulas, dão dicas úteis de como se comunicar na língua. Os vídeos geralmente são 

dinâmicos, práticos e discutem questões sobre cultura, curiosidades e demais informações 

sobre os países que têm o inglês como língua oficial. Dentre esses canais, destacamos: Ask 

Jackie4, Cintya Sabino5, Crown Academy of English6, Elen Fernandes7, English in Brazil 

Carina Fragozo8, Júnior Silveira9, Mairo Vergara10, Mr. Teacher Paulo11, SmallAdvantages12, 

Teacher Allie13, Tecla SAP Ulisses Carvalho14, Tim Explica15. 

Porém, acreditamos que tudo isso depende da autonomia e da disponibilidade de 

professores ou alunos que deverão ter consciência das reais necessidades e dos desejos de 

todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. Acima de tudo, é necessário refletir 

sobre as potencialidades da tecnologia e sua relação com a autonomia. Docentes e discentes 

quando aprenderem a utilizar determinados recursos digitais (como esses sites e aplicativos 

citados anteriormente) irão adquirir empoderamento e emancipação, dois elementos 

importantes para o desenvolvimento de uma atitude autônoma em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem. Dessa forma, as ferramentas da internet podem aumentar as 

oportunidades de aprendizagem, emancipando os alunos em seu caminho rumo à autonomia e 

trazendo novos e interessantes recursos além dos livros didáticos, que também é uma 

tecnologia importante nesse processo.  

Paiva (2008) destaca que nem o livro e nem o computador farão milagres no processo 

de aprendizagem, se o aprendiz não estiver inserido em práticas sociais da linguagem. Dessa 

maneira, oportunizar situações que promovam interação e construção de significados em 

diferentes contextos de produção para o desenvolvimento de uma perspectiva mais crítica, 

com o uso de tecnologias, torna-se um objetivo pedagógico atual e premente. Apesar de 

muitas escolas e professores utilizarem recursos tecnológicos no ensino de línguas no Brasil, a 

trajetória do uso de tecnologia nessa área não tem sido linear. Atualmente, o acesso a esses 

recursos não é de alcance de todos, e, às vezes, surgem alguns contratempos.  

                                                           
4https://www.youtube.com/channel/UCsI67ypZHHVoatvxzLBiNvg/featured 
5https://www.youtube.com/channel/UCYLD2XEuOg-WfeqG78GfwZw 
6https://www.youtube.com/channel/UCSHhm94gQifhWmO5LhQk2XQ 
7https://www.youtube.com/channel/UCmp2bQaH9kBGOltHq9bXwVA 
8https://www.youtube.com/channel/UCcNm9fM9V5wf-0PZVmkM08g 
9https://www.youtube.com/channel/UC5wx-lr0xX13OcpuxrfCeHw 
10https://www.youtube.com/user/MairoVergara 
11https://www.youtube.com/channel/UC19hDT4twVO-2553FiQmcXQ 
12https://www.youtube.com/channel/UCskEPRzGlsYHs_a5SJyCXag 
13https://www.youtube.com/channel/UCd5O9IcjgIEVrhOAPCSTKGQ 
14https://www.youtube.com/channel/UC17UIAl4Ipm7Qf4IBkmkjwQ 
15https://www.youtube.com/channel/UCGxIAAnrhkCy6H2DRz-t6Qw 



66 
 

Nesse sentido, é preciso lembrar que nem sempre os recursos tecnológicos funcionam 

conforme planejado, ocasionalmente, imprevistos acontecem e o professor precisa ter outro 

plano para conduzir sua aula. Ou seja, não se pode, nem se deve confiar inteiramente nos 

equipamentos tecnológicos, pois tudo que é técnico pode falhar em determinado momento. 

Outra situação que poderá acontecer é que, apesar da escola disponibilizar de recursos 

tecnológicos para os exercícios de áudio e vídeo, alguns professores poderão resistir a utilizá-

los, alegando que muitas vezes o volume do áudio não é suficiente para atender toda turma, a 

acústica da sala atrapalha na audição e outros problemas pessoais e/ou infraestruturais, etc.  

No entanto, apesar dos problemas citados, percebemos que a educação está se 

adaptando ao uso das tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas. Acreditamos que o 

ensino de línguas não deve ficar de fora desta prática de caráter inovador, em que o indivíduo 

pode participar da produção do próprio conhecimento fazendo com que desperte em si o 

interesse por aprender uma língua estrangeira, propiciando condições para sua autonomia e 

aprendizado de sucesso.  

No próximo capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados em 

nossa pesquisa, como também o contexto, os participantes, os métodos e os instrumentos 

utilizados para a coleta e análise dos dados do nosso estudo. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos as decisões metodológicas tomadas no desenvolvimento 

deste trabalho; isto é, o tipo e a natureza da pesquisa, o contexto em que foi desenvolvida, os 

participantes, os instrumentos e os procedimentos de coleta dos dados, bem como os 

procedimentos de análise dos dados obtidos. 

 

3.1 Natureza de Pesquisa 

 

Esta pesquisa se apresenta como etnográfica, com base descritiva, e está fundamentada 

na linha micro-etnográfica responsabilizando-se por eventos e processos em pequena escala, 

mantendo o foco em um trabalho mais restrito e de campo menor, podendo ser desenvolvido 

em salas de aulas, por exemplo. 

Com tradição em campo de pesquisa, a etnografia tem duas variações em relação ao 

tempo e abrangência do contexto, podendo ser considerada macro-etnográfica ou micro-

etnográfica (FINO, 2013). É possível realizar ambas as modalidades no espaço escolar, no 

entanto, a escolha quanto a isso e caracterização se dão em concordância com os objetivos do 

pesquisador, do tempo necessário para desenvolver o estudo e o campo em que a pesquisa 

está inserida.  

A etnografia é oriunda dos estudos antropológicos, mas também tem destaque nos 

campos de Sociologia, Ciências Sociais e Linguística, e tem galgado mais espaço no contexto 

educacional (SOUSA, 2006). Sobre o seu conceito, Mattos (2011, p. 3) afirma que: 

 

A etnografia é um processo guiado preponderantemente pelo senso questionador do 
etnógrafo. Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos, não 
segue padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que o etnógrafo 
desenvolve a partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa. Os 
instrumentos de coleta e análise utilizados nesta abordagem de pesquisa, muitas 
vezes, têm que ser formuladas ou recriadas para atender à realidade do trabalho de 
campo. Assim, na maioria das vezes, o processo de pesquisa etnográfica será 
determinado explícita ou implicitamente pelas questões propostas pelo pesquisador.  

 

Dentro da pesquisa etnográfica existem várias ramificações que se encaixarão a 

depender do tipo de trabalho realizado e a maneira como a investigação se realiza (MATTOS, 

2011). Com base nisso, nossa pesquisa se caracteriza como micro-etnográfica, pois é 

desenvolvida em um período curto de tempo, de pequeno porte e com poucos participantes, 

em que analisamos os dados obtidos através dos procedimentos metodológicos que adotamos 
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a fim de concretizar os objetivos pré-estabelecidos, o que propiciou o conhecimento sobre a 

identidade e as práticas de uma comunidade específica dentro do universo educacional 

desenvolvido em um contexto sociocultural particular. 

Nossa pesquisa também é de campo, pois se realiza a partir do local em que os 

participantes convivem e socializam, realizando seus trabalhos e desempenhando suas práticas 

cotidianas. Além disso, esse tipo de pesquisa pode ser complementado com questionários, 

entrevistas, a fim de recolher informações e descobrir dados que sejam inacessíveis para uma 

pessoa que não pertencer à cultura investigada, conforme apresenta Sousa (2006).  

No caso de uma pesquisa escolar como a nossa, o foco é a análise de práticas 

pedagógicas objetivando descobrir quais são os recursos tecnológicos digitais mais utilizados 

por professores nas aulas de língua inglesa. Dessa maneira, procuramos entender o porquê das 

escolhas desses materiais e a maneira como eles estão sendo trabalhados dentro desse 

processo educacional.  

Dentro da modalidade da metodologia etnográfica, nossa pesquisa utiliza a abordagem 

qualitativa de análise dos dados, pois através do nosso estudo, buscamos, além da observação 

dos participantes, analisar respostas e concepções dos professores através de questionário e 

entrevista na abordagem denominada Grupo Focal. A pesquisa qualitativa dispõe de 

abordagem naturalista e interpretativista, o que possibilita os pesquisadores analisar realidades 

em contextos naturais, buscando interpretar e compreender os fenômenos em termos dos 

significados conferidos pelos participantes. Denzin e Lincoln (2006, p. 17) nos mostram que: 
 
 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de 
matérias empíricas - estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história 
de vida; entrevista; artefatos; textos e produção culturais; textos observacionais, 
históricos, interativos e visuais. [...]. Entende-se, contudo, que cada prática 
garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, geralmente existe um 
compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática interpretativa em 
qualquer estudo. 

 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa é uma abordagem investigativa focalizada no 

caráter subjetivo do objeto analisado, estudando particularidades e experiências individuais, 

permitindo que os participantes estejam à vontade para expressar opiniões e concepções sobre 

o tema consoante à investigação e ao objeto de estudo. As respostas poderão não ser objetivas, 

e o propósito não é contabilizar quantidades como resultado, mas, sim, conseguir 

compreender o comportamento de determinado grupo-alvo. Normalmente, as pesquisas 

qualitativas são feitas com um número pequeno de participantes, como é o caso de nosso 

trabalho. No item a seguir, apresentaremos o contexto e os participantes de nosso estudo. 
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3.2 Contexto e Participantes da Pesquisa 

 

Nossa pesquisa é desenvolvida em um município localizado no interior do Estado do 

Rio Grande do Norte; e os participantes são professores de língua inglesa do quadro funcional 

de servidores efetivos estadual, pertencentes a 14ª Diretoria Regional de Educação e Cultura 

(14ª/DIREC) – Instituição Educacional intermediária que representa a Secretaria de Estado da 

Educação no interior do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de assessorar, 

acompanhar e monitorar as ações pedagógicas, administrativas e financeiras junto às escolas. 

Esta Diretoria tem sob sua jurisdição 15 municípios que perfazem um total de quarenta 

e duas unidades de ensino, na zona rural e urbana. A 14ª DIREC/RN tem sede no município 

de Umarizal/RN e se constitui pelos seguintes municípios: Almino Afonso, Antônio Martins, 

Frutuoso Gomes, Janduís, João Dias, Lucrécia, Martins, Messias Targino, Olho D'água do 

Borges, Patu, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos e Viçosa (FELIPE, 2014). 

Por questões éticas, decidimos preservar o nome do município sede da nossa pesquisa, 

bem como o nome da escola e dos professores participantes. Entretanto, podemos dizer que a 

instituição de nossa investigação (na fase de observação) está situada em um pequeno 

município brasileiro no interior do Estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil, 

também pertencente à 14ª DIREC, na microrregião de Umarizal e mesorregião do Oeste 

Potiguar, com aproximadamente 340 km de distância da capital do estado, Natal, região em 

que residimos. E, apesar de não haver interferências por parte do pesquisador nas ações 

desenvolvidas pelos investigados, preservamos as questões éticas, além de respeitar os dados 

obtidos, pois neles está o espelho das concepções e escolhas por partes desses participantes, 

entendendo que essas informações são transformadas em documentos e poderão ser objetos de 

próximos estudos. 

A princípio, a primeira fase de nosso estudo foi à aplicação de questionários para os 

professores que participaram de forma virtual respondendo a esse instrumento disponibilizado 

através de um link em uma página da web. Para isso, procuramos entrar em contato com o 

maior número possível desses profissionais, através de telefonemas, mensagens ou redes 

sociais. Tendo em vista que os municípios de nossa região são pequenos e circunvizinhos, não 

foi uma tarefa difícil contactar esses referidos professores. 

Em seguida, tivemos a fase de observação que se desenvolveu em uma instituição de 

ensino básico, da rede pública estadual, com o intuito de observar a prática pedagógica de 

dois professores de língua inglesa, devidamente lotados no quadro de servidores dessa escola, 

desempenhando suas atividades pedagógicas nas turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º 
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ano) e do 1º ao 3º ano do Ensino médio. A referida escola dispõe de uma estrutura física 

adequada e um quadro de professores concursados, oferecendo Educação de Jovens e Adultos 

(Supletivo), Ensino Fundamental II e Ensino Médio, funcionando nos turno matutino, 

vespertino e noturno.  

Segundo o censo 2017, em relação à infraestrutura e aos equipamentos disponíveis na 

escola, citamos que esta dispõe de acesso à internet de banda larga, computadores 

administrativos, TV, DVD, impressora, aparelho de som e projetor de multimídia (datashow). 

A respeito de suas dependências, dispõe de 13 salas de aulas, sala de diretoria, sala de 

professores, laboratório de ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), cozinha, biblioteca, banheiro com chuveiro e adequado a 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, despensa, almoxarifado e 

pátio coberto. Concernente ao quadro funcional, conta com 32 servidores efetivos e 

contratados pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte. Em visita a instituição, 

constatamos todos os itens mencionados acima.  

A escolha por este campo foi, além de caráter afetivo, saber que a maioria dos 

professores apoia pesquisas sobre o contexto e processo de ensino/aprendizagem, bem como, 

por questões de fácil acesso e melhor viabilidade para a execução da nossa investigação; além 

da forma bastante acolhedora e amigável com que fomos recebidos pelos participantes da 

nossa pesquisa. Vale ressaltar que antes de realizarmos qualquer passo metodológico, 

decidimos, pessoalmente, conversar com a direção da escola e com os professores 

participantes (os que tiveram suas aulas e práticas pedagógicas observadas), a fim de 

apresentarmos nosso projeto de pesquisa e realizarmos os trâmites legais para a execução de 

nossa investigação. 

Os participantes que tiveram suas práticas pedagógicas observadas são os dois 

docentes mencionados anteriormente. Ambos são professores de língua inglesa do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. Infelizmente, devido ao número restrito de apenas dois 

profissionais de língua inglesa inseridos no quadro funcional da instituição loco, não foi 

possível ampliar a nossa pesquisa para um maior número de participantes que poderiam ter 

suas aulas e práticas pedagógicas observadas também.  

Por fim, na última fase de nossa investigação, contamos com a participação de alguns 

professores citados anteriormente na oficina pedagógica ministrada especialmente para 

discutir questões relacionadas com a temática do nosso estudo; como também, na realização 

de uma entrevista em grupo focal conforme descrevemos nos instrumentos de pesquisa do 

nosso trabalho. 
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Ressaltamos que também fizemos uso do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). Entendemos que esse é um trâmite necessário e legal que 

respalda e assegura o caráter ético do nosso trabalho, bem como do pesquisador e dos 

participantes envolvidos. O TCLE é um documento básico do protocolo e da pesquisa com 

ética, sendo fonte de esclarecimento que permite ao participante tomar sua decisão de forma 

justa e sem constrangimentos. O TCLE utilizado em nossa pesquisa está disponível na Seção 

Apêndice “A”. Assim, com as devidas autorizações e trâmites legais homologados, pudemos 

desenvolver as etapas necessárias subsequentes em nossa pesquisa.  

 
3.3 Instrumentos de Pesquisa 

 

Para a realização desta pesquisa adotamos alguns instrumentos metodológicos 

essenciais para a constituição de um trabalho de cunho micro-etnográfico, tais como: 

questionário, observação em sala de aula, oficina pedagógica e entrevista em grupo 

focal. Esses instrumentos foram utilizados como técnica de coleta de dados a fim de conseguir 

informações e utilizá-las como corpus de análise, apresentando determinados aspectos e ações 

de uma realidade específica. A seguir, apresentamos os instrumentos utilizados e respectivos 

passos metodológicos.  

 
3.3.1 O Questionário 

 
A primeira etapa de nossa pesquisa foi à aplicação do questionário aos professores 

participantes. Apesar de alguns estudiosos, como Fino (2003) preferirem mais o uso de 

entrevistas, acatamos as ideias de autores como Gil (1999), Marconi e Lakatos (2003) que 

defendem a utilização desse instrumento nas pesquisas científicas. Adotamos o questionário 

por ser um dos instrumentos viáveis para alcançar um número satisfatório de participantes, 

especialmente àqueles que residem e trabalham em outros municípios além do nosso. 

Com o intuito de divulgarmos esse instrumento, fizemos publicações do objetivo da 

nossa pesquisa nas plataformas digitais – redes sociais: Facebook, Instagram, Messenger e 

Whatsapp, a fim de entrarmos em contato com o maior número possível de professores de 

língua inglesa, devidamente lotados na 14ª DIREC/RN. Como os municípios que compõem 

nossa região são todos circunvizinhos e conhecemos a grande maioria das pessoas, as 

publicações feitas na internet favoreceram para conseguirmos retorno de 12 professores que, 

de forma voluntária, se dispuseram a responder a nossa pesquisa, além dos dois professores 
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que tiveram suas aulas observadas. Deste modo, conseguimos feedback de 14 profissionais de 

língua inglesa. 

As 14 perguntas (objetivas e subjetivas) que constituem esse instrumento tiveram o 

propósito de conhecer o contexto profissional dos professores; realizar um diagnóstico de seus 

conhecimentos e usos tecnológicos; identificar práticas de utilização das tecnologias digitais 

em sala de aula; averiguar a utilização das tecnologias em contexto educativo e buscar 

conhecer as expectativas dos professores em relação ao uso dos recursos tecnológicos em sala 

de aula de língua inglesa. As questões são provenientes de nossos estudos, no entanto, estão 

adaptadas para atender melhor aos objetivos desta pesquisa.  

Dando procedimento à coleta de dados através do questionário, o disponibilizamos 

através de um link para que os participantes pudessem respondê-lo. O link de acesso ao 

questionário era: https://drive.google.com/drive/my-drive e os professores tinham a opção de 

fazer o download e nos remetê-lo devidamente respondido através do Google Drive ou do 

nosso E-mail sanziomike@hotmail.com. Dessa forma, acreditamos que esse primeiro 

instrumento pôde nos ajudar a organizar e delimitar melhor as etapas posteriores. O 

questionário utilizado em nossa pesquisa está disponível na Seção Apêndice “B”deste 

trabalho. 

 
3.3.2 As Observações em Sala de Aula 

 
A segunda etapa de nossa pesquisa é constituída pelas observações em sala de aula, 

acompanhada por um roteiro de anotações, gravação em áudio e vídeo que posteriormente 

foram transcritas para melhor averiguação dos dados. 

Marconi e Lakatos (2003, p. 190) definem a observação como “uma técnica de coleta 

de dados para conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar”. Gil (1999) destaca que, na observação, os fatos são 

percebidos de forma direta, sem que haja qualquer tipo de intermediação, sendo considerada 

uma vantagem, em comparação aos demais instrumentos. Gil (1999), Marconi e Lakatos 

(2003) defendem esse instrumento de pesquisa, pois, para eles, a observação possibilita meios 

diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos, além de propiciar a 

coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais, permitindo a obtenção de 

dados não contemplados em questionários e entrevistas. 

Compreendemos que a observação é necessária para o trabalho de campo, pois é 
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através dela que se compreende a vivência, os relacionamentos e as ações dos sujeitos 

participantes dentro de um grupo específico. O foco de nossas observações está centrado no 

professor em relação à sua prática pedagógica e nos recursos tecnológicos digitais que ele 

utilizou em suas aulas no processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa.  

Conforme mencionado anteriormente, o campo das observações é uma Escola 

Estadual de Ensino Fundamental II e Médio, situada em um pequeno município do interior do 

Estado do Rio Grande do Norte. Os docentes observados são dois professores de língua 

inglesa (um do sexo masculino e outro do sexo feminino). O primeiro deles trabalha no 

Ensino Fundamental II e o segundo, no Ensino Médio.  

O acesso à referida escola se deu de forma favorável, e, felizmente, não encontramos 

obstáculos para a realização das observações. Os professores nos receberam amigavelmente e 

se dispuseram a colaborar durante esse momento do nosso trabalho. Antes das observações, 

conversamos pessoalmente com os profissionais, os quais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para garantir a voluntariedade em participar da nossa 

pesquisa.  

 Tendo em vista que a carga horária de língua inglesa é de apenas 2 horas/aulas em 

cada ano/série por semana, dividimos nossas observações nos meses de fevereiro e março de 

2019. Iniciamos no dia 11 de fevereiro do corrente ano, quando a referida escola estava 

iniciando seus trabalhos para o 1º bimestre do ano letivo de 2019; e terminamos as 

observações no dia 19 de março. De acordo com o horário das aulas fornecido pelos 

professores, fomos flexíveis e nos adaptamos para realizar as observações em dois momentos, 

aproveitando os dois turnos para não perdemos a sequência das aulas em cada ano/serie.  

As observações foram realizadas nos turnos matutino/vespertino: das 7:00h às 11:30h 

(Ensino Médio) e das 13:00 às 17:10h (Ensino Fundamental II), seguindo o cronograma dos 

horários de cada professor. Ao total, tivemos 8 horas/aulas semanais destinadas ao Ensino 

Fundamental II e 8 horas/aulas destinadas ao Ensino Médio. Multiplicando essa equação pela 

quantidade de dias observados nos meses de fevereiro e março, tivemos 58 horas/aulas de 

observação em sala de aula. Além disso, dedicamos cerca de 2 horas para analisar questões 

estruturais da instituição loco de nossa pesquisa e conversas com os participantes a fim de 

melhor viabilizar o andamento e os procedimentos necessários para nossa investigação. 

Decidimos observar as aulas em todos os anos/series do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio devido a curta carga horária de língua inglesa (apenas 2 horas/aulas semanais 

em cada turma); além disso, a escola loco de nossa pesquisa dispõe apenas de dois professores 

de língua inglesa: um para o Fundamental e outro para o Médio. Portanto, acreditamos que 
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observando um maior número de aulas teríamos melhores resultados em relação aos objetivos 

de nosso trabalho. No entanto, ressaltamos que apenas as aulas em que tiveram utilização de 

recursos tecnológicos digitais que fizeram parte do nosso corpus de análise. Ademais, as aulas 

que foram utilizadas unicamente materiais impressos, como livro didático, sem referência a 

recursos digitais, não foram contempladas em nossas análises. 

Frisamos que todas as aulas observadas foram guiadas por um roteiro pré-elaborado, 

realizando-se anotações importantes para a concretização do procedimento de análise dos 

dados. Com esse instrumento, especificamos aspectos observados nas aulas como fonte de 

materiais utilizados pelos professores (livro didático, site de internet, handout, etc.), 

composição em modos semióticos dos textos (imagem estática, ou em movimento, áudio, 

música, texto verbal), o recurso tecnológico e a abordagem utilizada pelos professores. 

Detivemo-nos em observar quais são os principais recursos tecnológicos digitais  usados pelos 

professores em suas aulas e de que maneira foram utilizados.  

Com a devida autorização dos professores, algumas aulas (as que fizeram uso dos 

recursos digitais) foram gravadas em áudio e vídeo a fim de melhor viabilizar os registros e os 

momentos mais importantes para o nosso objeto de estudo. O recurso utilizado para essa 

gravação foi o iPhone 7 Plus, com sistema IOS (iPhone Operating System) desenvolvido pela 

Apple, display de retina HD com 5,5" e resolução Full HD, além do módulo duplo de câmera 

traseira, trazendo zoom óptico e melhor foco e efeito de profundidade para fotos, áudio e 

vídeos. O tempo de gravação estendeu-se por cerca de 2h45mm. O processo de transcrição 

das gravações foi o último passo para o registro de dados iniciado após as observações. A 

transcrição, neste caso, consistiu em uma transformação de um registro de fala natural, como 

uma conversação, para a forma escrita. 

Desse modo, as informações colhidas estão descritas nos nossos registros/roteiro 

através das próprias observações e das nuances percebidas através das gravações em áudio e 

vídeo. O roteiro de observação utilizado, disponível na Seção Apêndice “C” desse trabalho, é 

constituído por informações como: o número da aula, data e duração, quais recursos 

tecnológicos foram utilizados, a descrição da abordagem adotada e a habilidade linguística 

trabalhada pelos docentes. 

 
3.3.3 A Oficina Pedagógica e a Entrevista em Grupo Focal 

 
Na terceira e última etapa, ofertamos uma oficina pedagógica, com carga horária de 

12 horas/aulas, especialmente desenvolvida para os professores participantes dessa pesquisa. 
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A oficina teve como tema Tecnologias e Letramento Digital no processo de 

ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. O objetivo foi apresentar, discutir teorias e 

propostas relacionadas com as tecnologias e o letramento digital, viabilizando uma discussão 

coletiva a respeito das concepções dos professores sobre essa temática, bem como coletar as 

respostas das perguntas previamente elaboradas por meio de entrevista em Grupo Focal.  

O Grupo Focal é uma importante abordagem inserida nas pesquisas qualitativas, além 

de bastante comum nas microetnografias. É uma técnica derivada das entrevistas em grupo, 

coletando informações por meio das interações dos participantes (BARBOUR, 2009). 

Barbour (2009, p. 21-22) explica que: 

 

[...] Ele se baseia em gerar e analisar a interação entre participantes, em vez de 
perguntar a mesma questão (ou lista de questões) para cada integrante do grupo por 
vez, o que seria a abordagem favorecida pelo que é mais usualmente referido como 
sendo a “entrevista de grupo” [...]. O estímulo ativo à interação do grupo está 
relacionado, obviamente, a conduzir a discussão do grupo focal e garantir que os 
participantes conversem entre si em vez de somente interagir com o pesquisador ou 
“moderador”. Entretanto, também se relaciona com a preparação necessária ao 
desenvolvimento de uma guia de tópicos (roteiro) e a seleção de materiais de 
estímulo que incentiva a interação [...] de modo que a discussão pareça apropriada, 
mas que apresentem experiências ou perspectivas variadas o bastante para que 
ocorra algum debate ou diferença de opinião. 

 

Portanto, entendemos que através do Grupo Focal tivemos melhores possibilidades de 

atingirmos os objetivos propostos, pois essa abordagem difere da entrevista individual por 

estar baseada na interação entre os indivíduos a fim de obter os dados necessários. A 

formação do Grupo Focal obedece a critérios estabelecidos pelo pesquisador de acordo com 

os objetivos da investigação, cabendo a este a criação de um ambiente favorável à discussão, 

propiciando aos participantes manifestar suas percepções a respeito da temática em discussão 

(BARBOUR, 2009). Dessa forma, as discussões deverão ser conduzidas da melhor maneira 

possível, evitando o desvio do foco do tema e equilibrando as discussões para que todos 

possam interagir; como assim, fizemos.  

Logisticamente, consideramos que seria interessante desempenhar esse encontro em 

pelo menos dois dias, porém, tendo em vista que a maioria dos participantes é de outros 

municípios e que muitas vezes não podem se ausentar de seus compromissos pessoais e 

profissionais por um período de tempo maior, os professores sugeriram que a oficina fosse 

realizada através de três momentos correspondendo ao turno matutino, vespertino e noturno 

de um mesmo dia, em conformidade com o horário de funcionamento normal da instituição o 

qual o encontro se realizaria; ou seja, das 7h às 11:30h, das 13h às 17:10h e das 18:30h às 

21:30h. Diante dos empecilhos e justificativas, acatamos a sugestão da maioria, almejando 
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contar com o maior número possível de participantes. Assim sendo, ministramos a oficina no 

dia 29 de março de 2019 em uma sala de aula cedida pela direção da Escola Estadual do 

município sede de nossa pesquisa.  

Todos os participantes da nossa pesquisa foram devidamente convidados (através de 

E-mail, telefonemas e/ou mensagens enviadas pelo Whatsapp) a se fazerem presentes na 

oficina a fim de desenvolver discussões de ideias e propostas relacionadas ao uso das 

tecnologias digitais no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa. Infelizmente, nem 

todos os professores puderam estar presentes, porém, entendemos e acatamos as justificativas 

relacionadas às ausências. Apenas dois dos participantes residem no município onde a oficina 

se realizou, os demais moram em municípios circunvizinhos. Mesmo assim, contamos com a 

participação de 10 professores, todos devidamente lotados na 14ª DIREC/RN e efetivados 

pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Dentre os participantes, estão 

os dois professores que tiveram suas aulas observadas. Contudo, consideramos o número de 

professores presente satisfatório, ao mesmo tempo em que ficamos contemplados com os 

resultados alcançados. 

A oficina foi concluída com a entrevista realizada em Grupo Focal onde as questões 

foram lançadas pelo ministrante, abrindo oportunidade para todos os participantes 

expressarem ideias, crenças, conceitos e opiniões sobre as experiências didático-pedagógicas 

sobre o ensino de língua inglesa e o uso das tecnologias digitais, procurando responder as 

questões contidas no curso da entrevista. 

A entrevista em grupo focal trouxe12 questões discursivas e subjetivas, permitindo ao 

participante expor ideias e pensamentos em relação àquilo que está sendo questionado.  Os 

objetivos foram: verificar as concepções dos professores sobre o ensino de língua inglesa; 

identificar as principais práticas pedagógicas com a utilização das tecnologias digitais; 

conhecer as concepções dos professores em relação à importância do letramento digital e 

crítico; discutir as teorias e os conteúdos apresentados na oficina ofertada pelo pesquisador; 

constatar qual a opinião dos professores em relação à oficina ofertada e o que poderá mudar 

em suas práticas pedagógicas após a participação nesse encontro.  

Acreditamos que esse instrumento nos possibilitou a descobrir as razões, crenças, 

escolhas, opiniões, sentimentos e melhor compreensão a respeito das ações pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores participantes mediante o uso das tecnologias nas aulas de 

língua inglesa. Realizamos um encontro com momentos mútuos de partilha e aquisição de 

conhecimentos, sobretudo, colaborando para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Além 

disso, durante esse momento, as questões possibilitaram aos participantes exporem 



77 
 
pensamentos, ideias e concepções em relação àquilo que está sendo examinado.  

Além do uso de um guia com os tópicos devidamente postos em pauta, as discussões 

foram registradas em áudio e vídeo. Para isso, utilizamos um iPhone e, em seguida, fizemos a 

transcrição com o intuito de melhor colher os dados que serviram de corpus para nossas 

análises. Registramos cerca de 01h45minh de gravação no momento da oficina; registros 

esses essenciais para as nossas análises.  

Com isso, entendemos que as gravações dos dados é um dos procedimentos de coletas 

pertencente às pesquisas etnográficas (ou micro-etnográficas), visto que a observação e o 

registro devem ser simultâneos. Sem a gravação, o pesquisador poderá não perceber e/ou 

perder dados relevantes e, consequentemente, não conseguir registrá-los. No entanto, vale 

salientar que as análises dos resultados do Grupo Focal cabem ao moderador/pesquisador, 

além de produzir um relatório com toda a avaliação das partes tanto audiovisual como textual, 

resumindo os pontos mais importantes percebidos durante o processo.  

Ressaltamos que as questões que compõem a entrevista estão disponíveis na Seção 

Apêndice “D”; e o Layout da Oficina (cronograma descrevendo horários, carga horária, 

descrição dos conteúdos e respectivas referências dos materiais trabalhados) estão na Seção 

Apêndice “E” desse trabalho.  

No próximo tópico, descreveremos e discutiremos os procedimentos de coleta e 

análise dos dados obtidos por nossa pesquisa.  

 
3.4 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 
Em relação aos procedimentos para a coleta de dados obtidos através dos 

questionários, observações em sala de aula e registros das discussões decorrentes das 

entrevistas em Grupo Focal no momento da oficina pedagógica, alguns processos 

metodológicos foram definidos. A princípio, eles foram analisados, computados e colocados 

em gráficos, tabelas e quadros para mostrarmos um panorama geral dos resultados obtidos 

através de nossa investigação. Logo depois, no momento das análises, comparamos esses 

dados com os objetivos previamente estabelecidos em nossa pesquisa e com a fundamentação 

teórica deste trabalho. 

Como nossa pesquisa tem caráter qualitativo, observamos as características que se 

sobressaíram nos relatos dos professores e na observação de aulas. Entretanto, julgamos 

interessante classificarmos os dados, a fim de encontrar recorrências que fossem apropriadas 

para os dados coletados, dialogando com os objetivos pré-estabelecidos, além de mobilizar o 
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referencial teórico que expusemos em nosso trabalho.  

Nossas análises estão organizadas por instrumentos, assim as subseções estão 

divididas em: questionário (presencial e/ou online); observações de professores em suas 

práticas pedagógicas; e grupo focal – entrevista coletiva com os participantes da oficina 

pedagógica Tecnologias e letramento digital no processo de ensino/aprendizagem de Língua 

Inglesa. 

Considerando o referencial teórico e utilizando os propósitos estabelecidos em nossos 

objetivos, as análises levaram em conta os seguintes aspectos: i) analisar como os professores 

de língua inglesa na educação básica de uma escola pública utilizam as tecnologias digitais 

em suas práticas pedagógicas; ii) identificar quais e como são usadas as tecnologias digitais 

pelos professores nas aulas de língua inglesa; iii) compreender como o uso das tecnologias 

digitais colabora efetivamente para o letramento crítico no processo de ensino/aprendizagem 

de língua inglesa; e, iv) conhecer a concepção dos professores de língua inglesa em relação ao 

uso das tecnologias digitais. 

Dessa forma, apresentamos a seguir os instrumentos que deram suporte aos dados 

coletados, além de apresentados, considerados e analisados em capítulo específico neste 

trabalho: 

 Questionários respondidos pelos professores participantes da pesquisa, tendo como 

objetivo conhecer o contexto profissional, identificando as práticas docentes e os 

recursos tecnológicos utilizados nas aulas de língua inglesa; 

 Anotações oriundas das observações com roteiros pré-elaborados, objetivando 

registrar as descrições pré-estabelecidas na ficha/roteiro de observação em sala de 

aula; 

 Gravações e transcrições das aulas observadas, deixando documentados os detalhes 

obtidos através dos áudios e vídeos das aulas gravadas; 

 Apresentação das tecnologias digitais utilizadas em sala de aula a fim de mostrar quais 

são os recursos tecnológicos que o professor utilizou em suas atividades pedagógicas;  

 Entrevista em Grupo focal a respeito das tecnologias e dos recursos digitais inseridos 

nas práticas docentes e no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, 

viabilizando uma discussão coletiva a respeito das concepções dos professores sobre 

essa temática.  

As análises resultaram tanto do enquadramento da revisão bibliográfica que deu 

suporte teórico para essa pesquisa, quanto dos dados que foram coletados através dos 
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instrumentos aplicados. Assim, foram observados em cada instrumento, os seguintes aspectos: 

I – Apropriação tecnológica: 

 Aquisição e uso dos recursos tecnológicos por parte dos professores participantes; 

 Os principais recursos tecnológicos disponíveis aos professores. 

II – Uso das tecnologias digitais em sala de aula de língua inglesa: 

 Uso das tecnologias digitais em sala de aula pelos professores; 

 Atividades pedagógicas utilizando as tecnologias no processo ensino/aprendizagem. 

Através dos questionários respondidos, os coletamos e traçamos um perfil de cada 

professor participante. O objetivo principal era conhecer quem são os profissionais de língua 

inglesa que estão participando da nossa pesquisa, identificando a cidade onde reside, 

instituição em que trabalha, nível de escolaridade, nível de ensino onde atua e anos de 

experiência profissional. Após isso, colocamos as perguntas e respectivas respostas em 

planilhas para melhor analisá-las, ao mesmo tempo em que apresentávamos e discutíamos 

questões relacionadas às teorias que fundamentaram nossa pesquisa confrontando-as com as 

respostas dos professores.  

Através de planilhas e gráficos elaborados no Excel procuramos demonstrar quais 

respostas tiveram o maior número de escolha, quais alternativas e opiniões/justificativas se 

sobressaíram,ganhando maiores destaques por parte dos informantes. Diante disso, realizamos 

tabulações dos dados individualmente para todas as questões e respostas e fizemos ilustrações 

dos resultados para melhor visualização. 

Através do questionário aplicado aos professores, os objetivos foram: a) conhecer o 

contexto pessoal e profissional dos professores; b) diagnosticar seus conhecimentos 

tecnológicos; c) identificar as principais práticas de utilização das tecnologias em sala de aula; 

d) avaliar as representações quanto à utilização das tecnologias em contexto educativo; e, e) 

conhecer as expectativas dos professores em relação ao uso dos recursos tecnológicos digitais 

em sala de aula. 

Com as observações em sala de aula, seguidas por um roteiro, tivemos como propósito 

identificar: a) tema da aula; b) principais recursos tecnológicos utilizados; c) qual a principal 

abordagem utilizada pelo professor; e, d) quais as habilidades linguísticas trabalhadas. 

Durante as observações, registramos através de gravações em áudio e vídeo as aulas mais 

pertinentes para a nossa pesquisa; aquelas em que o professor fazia uso dos recursos 

tecnológicos digitais, e posteriormente, usamos esse material para análise dos dados. 

O momento das observações, embora riquíssimo, foi demorado e minucioso, tendo em 
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vista que estávamos em campo diariamente buscando informações relevantes para o objetivo 

de nossa pesquisa. Para transcrição das gravações, usado o Ditado (ferramenta do iPhone). A 

função permite o usuário escrever textos através do uso da voz, convertendo áudio em texto. 

O Ditado faz parte da ferramenta Siri, também da Apple, necessitando de acesso a internet 

para funcionar. Então, revíamos os vídeos, relíamos as anotações para então, escrevermos o 

que de fato acontecia durante o momento da aula.  

Durante a oficina pedagógica tivemos como objetivo principal apresentar, discutir 

teorias e propostas relacionadas com as tecnologias e o letramento digital inseridas no 

processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa nos dias atuais, viabilizando discussões 

coletivas a respeito das concepções dos professores sobre essa temática. A seleção dos 

conteúdos trabalhados durante a oficina se deu basicamente através de pesquisas e leituras que 

sustentaram a fundamentação teórica do nosso trabalho. De forma dinâmica, expusemos 

conteúdos que instigassem os participantes a refletirem sobre as possibilidades de se usar as 

tecnologias digitais em sala de aula, além de compartilhar experiências profissionais. Nesse 

momento, utilizamos a abordagem metodológica Grupo Focal - entrevista com os professores.  

Salientamos que, as perguntas que compõem os nossos instrumentos são resultantes de 

pesquisas e leituras de trabalhos anteriores, editadas e adaptadas para nossa pesquisa. 

Algumas são frutos de nossa Monografia: O uso das novas tecnologias e a prática do 

listening nas aulas de língua inglesa, da graduação em Letras com habilidade em Língua 

Inglesa e suas respectivas Literaturas. Outras estão baseadas no questionário de diagnóstico 

sobre Tecnologia e Educação, atividade da disciplina Novas Tecnologias Aplicadas ao 

Ensino, ministrada pelo Prof. Dr. Luís Miguel Dias Caetano, no curso de Mestrado 

Acadêmico, do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE/UERN).  

No capítulo a seguir, apresentamos e analisamos os dados obtidos através dos 

instrumentos que utilizamos em nosso trabalho, empregando as decisões para analises dos 

dados, atentando principalmente aos objetivos propostos em nossa pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, objetivamos apresentar, discutir e analisar os dados obtidos através dos 

instrumentos aplicados em nossa pesquisa. Para isso, apresentamos os resultados oriundos dos 

questionários aplicados aos professores participantes; os elementos analisados por meio das 

observações em sala de aula; e por fim, a apreciação das respostas colhidas através da 

entrevista em Grupo Focal no momento da oficina pedagógica.  

À vista disso, retomamos as nossas questões de pesquisa, objetivando responder aos 

seguintes questionamentos: i) como os professores de língua inglesa na educação básica de 

uma escola pública utilizam as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas? ii) quais e 

com que objetivos as tecnologias digitais são usadas pelos professores nas aulas de língua 

inglesa? iii) de que maneira o uso das tecnologias digitais colabora efetivamente para o 

letramento crítico no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa? e, iv) o que dizem 

os professores de língua inglesa sobre o uso das tecnologias digitais após conhecimento das 

teorias? 

 
4.1 Discussões dos dados obtidos por meio dos Questionários 

 
Contamos com o feedback de 14 profissionais de língua inglesa que responderam ao 

questionário - instrumento de nossa pesquisa. Esses professores que, por motivos éticos, 

tiveram suas identidades preservadas, representam os seguintes municípios: Almino Afonso, 

Antonio Martins, Frutuoso Gomes, João Dias, Lucrécia, Martins, Messias Targino, Olho 

d’água do Borges, Patu, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos e Umarizal. 

Para melhor situar geograficamente os leitores do nosso trabalho, ilustramos a seguir o mapa 

do Estado do Rio Grande do Norte e dos municípios participantes de nossa pesquisa: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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No início desse instrumento, fizemos uma espécie de triagem do perfil dos 

participantes, a fim de detectarmos informações acadêmicas e experiência profissional, 

conforme apresentamos a seguir:  

Profissional 1 = P1 
Nome fictício: Rodrigo 
Cidade: Rafael Godeiro 
Instituição que trabalha: Escola Estadual Rafael Godeiro 
Graduação: Letras com Habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Médio 
Anos de experiência profissional: 7 anos 
Curso de pós-graduação: Especialização em Ensino de Língua Inglesa 
 

Profissional 2 = P2 
Nome fictício: Gisele 
Cidade: Rafael Godeiro 
Instituição que trabalha: Escola Estadual Rafael Godeiro/RN 
Graduação: Letras com Habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 
Anos de experiência profissional: 15 anos 
Curso de pós-graduação: Gestão Escolar (Especialização) 
 

Profissional 3 = P3 
Nome fictício: Rose 
Cidade: Frutuoso Gomes 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com Habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II 
Anos de experiência profissional: 2 anos 
Curso de pós-graduação: Ainda não possuo pós-graduação. 
 

Profissional 4 = P4 
Nome fictício: Renata 
Cidade: Lucrécia 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com Habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Médio e curso de idiomas em uma empresa privada 
Anos de experiência profissional: 10 anos 
Curso de pós-graduação: Gestão Escolar 
 

Profissional 5 = P5 
Nome fictício: Izabela 
Cidade: Olho d’água do Borges 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II e Médio 
Anos de experiência profissional: 5 anos 
Curso de pós-graduação: Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade 
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Profissional 6 = P6 
Nome fictício: Luciano 
Cidade: Umarizal 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Médio 
Anos de experiência profissional: 6 Anos 
Curso de pós-graduação: Gestão Educacional 
 

Profissional 7 = P7 
Nome fictício: Guilherme 
Cidade: Antônio Martins 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II e Médio 
Anos de experiência profissional: 6 anos 
Curso de pós-graduação: Pós-graduação em Língua Espanhola 
 

 

Profissional 8 = P8 
Nome fictício: Thais 
Cidade: Almino Afonso 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Português/Inglês 
Nível de ensino onde atua: Fundamental II e Médio 
Anos de experiência profissional: 7 anos 
Curso de pós-graduação: Não possui 
 

Profissional 9 = P9 
Nome fictício: Mateus 
Cidade: Patu 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Fundamental II – 6º a 9º ano 
Anos de experiência profissional: 6 
Curso de pós-graduação: Mestrado em texto literário, crítica e cultura 
 

Profissional 10 = 10 
Nome fictício: Mariana 
Cidade: Serrinha dos Pintos 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II e Médio 
Anos de experiência profissional: 3 anos 
Curso de pós-graduação: Espec. Em Linguagem, Educação e Interculturalidade. 
 

Profissional 11 = P11 
Nome fictício: Kevin 
Cidade: Riacho da Cruz 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
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Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
Anos de experiência profissional: 10 anos 
Curso de pós-graduação: Ensino de Língua Inglesa 
 

Profissional 12 = P12 
Nome fictício: Michel 
Cidade: Martins/RN 
Instituição que trabalha: Escola Estadual 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
Anos de experiência profissional: 12 anos 
Curso de pós-graduação: Mestrado em Ensino 
 

 

Profissional 13 = P13 
Nome fictício: Ana 
Cidade: Messias Targino 
Instituição que trabalha: Escola Estadual – Ensino Fundamental e Médio 
Graduação: Letras (Língua Inglesa) e Direito 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental l e II 
Anos de experiência profissional: 6 anos 
Curso de pós-graduação possua: Educação em Direitos Humanos 
 

Profissional 14 = P14 
Nome fictício: Raquel 
Cidade: João Dias 
Instituição que trabalha: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Graduação: Letras com habilitação em Língua Inglesa 
Nível de ensino onde atua: Ensino Fundamental II e Médio 
Anos de experiência profissional: 12 anos 
Curso de pós-graduação: Psicopedagogia 

 
Diante das informações supracitadas, percebemos que dos 14 professores participantes 

de nossa pesquisa, seis são do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Apenas um deles 

trabalha no Ensino Fundamental I; 11 trabalham no Ensino Fundamental II e 10 trabalham 

também no Ensino Médio. Um dos participantes informou que além de trabalhar com Ensino 

Médio, dá aulas em um curso de idioma em uma instituição privada. Todos são licenciados 

em letras com habilitação em Língua Inglesa e suas respectivas literaturas; um dos 

informantes, além dessa formação, é licenciado também em Língua Portuguesa, e outro em 

Direito. O tempo de experiência profissional varia entre 2 a 12 anos. Dos 14 professores, 

apenas dois não têm pós-graduação; e dois deles têm mestrado. Todos são servidores 

estaduais concursados e lotados na 14ª DIREC/RN.  

A seguir, passaremos a análise das 14 perguntas contidas no questionário. Para melhor 

apresentar os resultados obtidos, fizemos algumas ilustrações através de gráficos elaborados 
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em Excel. Utilizamos dois tipos de gráficos: barras (para questões de múltiplas escolhas) e 

pizza (para questões que dispõem de respostas em ordem numérica classificatória). Esses dois 

modelos constituem uma ferramenta importante, pois facilitaram a análise e a interpretação 

dos dados obtidos. A importância dos gráficos está ligada à facilidade e à rapidez com que 

podemos sumarizar as informações. Os dados coletados através de questionários e entrevistas 

podem ser distribuídos em planilhas e organizados em gráficos, com o objetivo de serem 

apresentados de forma clara e objetiva nos resultados das pesquisas científicas (GERHARDT, 

2009).  

Além disso, em algumas questões, os participantes tinham a opção de justificar ou não 

suas respostas; quando assim o faziam, nós expusemos trechos dessas justificativas nas 

análises. Para isso, utilizamos o critério de escolha dos trechos das falas dos participantes em 

consonância com frases relevantes para a questão e objeto de nossa investigação.   

A primeira pergunta tem como objetivo identificar qual a frequência de uso das 

tecnologias digitais pelos professores; assim, de acordo com as respostas, a alternativa 

“frequentemente” teve o maior número de escolha (12 de 14 professores). Nenhum dos 

participantes escolheu a opção “raramente” ou “quase nunca”. Isso está de acordo com as 

literaturas discutidas anteriormente, como por exemplo, os estudos de Veraszto et al (2009), 

no sentido de que as tecnologias digitais que surgiram no século XX têm revolucionado a 

indústria, a economia, e a sociedade contemporânea. Atualmente, os aparelhos de celulares, 

por exemplo, contêm tecnologias digitais, assim como os diversos estabelecimentos 

comerciais e financeiros de que fazemos uso dos serviços diariamente. Os semáforos, os 

painéis dos carros, as urnas em que votamos e grande parte da informação que lemos nas mais 

diversas plataformas, dentre muitas outras, também são referencias de tecnologias digitais.  

Entretanto, essa realidade não está presente apenas entre os adultos, pois as crianças 

também convivem com esses sistemas, operando games, tablets, diversos brinquedos e até 

mesmo utilizando smartphones. Isso internaliza procedimentos necessários para utilização e 

emprego das várias linguagens, como o uso de textos, imagens, sons, etc.  

A segunda questão do nosso questionário objetivava saber como foram obtidos os 

principais conhecimentos que os professores possuem em relação às tecnologias digitais. Os 

resultados nos mostraram que a opção “individualmente” ou “através de amigos ou 

familiares” tiveram o maior número de escolha, seguidas por “trocas de experiências entre 

professores” e “em curso de formação continuada”. A minoria optou “em curso de pós-

graduação”, “não tenho nenhuma formação” ou “outro”. 
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 O professor de nº 10 (que chamaremos de P10) justificou sua resposta, dizendo: 

“Aprendi a usar esses recursos durante a graduação e também participei de um curso de 

formação sobre ‘Uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação’” 

(P10). O professor P12 complementou sua resposta dizendo: “Na pós-graduação, paguei uma 

disciplina sobre o uso das novas tecnologias voltadas para o uso em contexto educativo” 

(P12). 

No entanto, um dado interessante é que a grande maioria revela a obtenção de seus 

conhecimentos em tecnologias digitais por contra própria e fora da escola, ou seja, sozinho ou 

com a ajuda de amigos ou familiares. Quase nenhum dos participantes aprendeu a utilizar 

esses recursos nos cursos acadêmicos de graduação ou pós-graduação, o que aponta para a 

necessidade de formação profissional em se tratando do uso das TDIC em âmbito 

educacional. De maneira positiva, a maioria dos participantes procurou (ou ainda procura) 

aprender a como utilizar esses recursos, mesmo que para isso, não tenha mencionado 

nenhuma formação.  

Defendemos a importância de cursos de formação continuada para professores. 

Consideramos relevante que os profissionais se capacitem para utilizar as tecnologias digitais 

de forma devida. Consonante a isso, Holden (2009) diz que a formação de professores 

significa uma organização curricular inovadora que ultrapassa a forma tradicional e estabelece 

relações novas entre a teoria e a prática. Além disso, oferece condições para o trabalho 

coletivo e interdisciplinar, possibilitando a aquisição de uma competência técnica e política 

que permita ao educador se situar criticamente no novo espaço tecnológico (HOLDEN, 2009).  

É importante que o professor esteja motivado nesse processo e que tenha consciência 

não apenas das capacidades reais dos recursos tecnológicos, mas, acima de tudo, entender seu 

potencial e suas limitações para saber selecionar qual é a melhor forma de utilizar uma 

tecnologia em um determinado conteúdo didático. Assim, o profissional estará contribuindo 

para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem através de uma prática pedagógica 

inusitada, transformadora e contribuindo para o conhecimento dos alunos. Para que essas 

mudanças aconteçam, é necessária uma alteração nos planos curriculares. A capacitação 

docente é fundamental para o domínio das tecnologias, pois através dessa formação, o 

profissional perceberá o quanto esses recursos poderão ser úteis e colaborar com suas práticas.  

Na próxima questão, os participantes avaliaram seus conhecimentos em relação ao uso 

das tecnologias digitais. Mesmo sem formação e tendo que aprender por conta própria, “bons” 

e “muito bons” recebeu o maior número de escolhas.  Infelizmente, nenhum deles considerou 

seus conhecimentos como “excelentes”, conforme ilustração a seguir. Isso reforça mais uma 
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vez a necessidade de cursos de capacitação para que os conhecimentos dos professores sejam 

ampliados e aperfeiçoados sobre as tecnologias digitais.   

Gráfico 1 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
O próximo item visa conhecer quais os principais recursos e/ou ferramentas digitais 

que os professores utilizam cotidianamente. No questionário, havia várias opções de 

respostas, porém, as alternativas que tiveram o maior número de escolhas foram “arquivos e 

pastas”, “e-mail” e “redes sociais”. Além disso, abrimos um espaço para que os participantes 

pudessem complementar suas respostas com alguma informação ou justificando o porquê de 

suas preferências. Apenas o P04 citou que também utiliza “sites que têm ferramentas de 

ensino como o Kahoot e o Answer Garden. Além disso, costumo gravar algumas aulas de 

conversão ao vivo pelo meu Facebook”. (P04). O uso de equipamentos como datashow e o 

uso de processadores de textos (Word, por exemplo) além de navegação em Websites também 

ganharam destaque nas respostas dos professores.  

Complementando, acreditamos que são muitos os recursos digitais que podem ser 

agregados ao processo de ensino/aprendizagem. Dentre os mais utilizados, destacamos os 

editores de textos (Microsoft Word), planilhas eletrônicas (Microsoft Excel), editores de slides 

(Microsoft PowerPoint e o Prezi), as Webpages, os mecanismos de buscas (Google, Yahoo, 

Cadê), o E-mail, os Fóruns, Wikipedia – The Free Encyclopedia, Podcasting, Youtube, dentre 

outros. A escolha dependerá das necessidades e dos objetivos previstos pelos profissionais, 

além claro, se esses professores tiverem acesso a esses recursos tecnológicos, pois nem todos 

têm devido à insuficiente infraestrutura nas escolas públicas.   

É importante ressaltar que não são apenas os recursos em si que devem orientar as 

decisões didático-pedagógicas em um nível mais fundamental, mas, sim, os objetivos que se 

deseja alcançar. Em outras palavras, ao se planejar uma aula, a pergunta essencial não é “o 

que eu devo usar na minha aula?”, mas, sim, “quais são os objetivos dessa aula?”. E, mais 
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uma vez, a discussão sobre a formação de professores é muito importante nesse contexto para 

conseguir agregar o uso dos recursos tecnológicos aos objetivos previamente elaborados.  

Consoante a isso, voltamos para a questão de formação profissional no campo das 

tecnologias digitais, pois, acreditamos que quando o professor está preparado para 

desenvolver atividades didáticas fazendo uso das tecnologias digitais, estará aperfeiçoando 

sua prática pedagógica, qualificando o processo de ensino/aprendizagem e comprometendo-se 

com a formação de sujeitos autônomos. Além disso, estará consciente da importância das 

trocas de conhecimentos com colegas e alunos, proporcionando crescimento pessoal e 

possibilidade de modificar não só a si mesmo, mas, especialmente, a realidade escolar que ele 

estará inserido. Por isso, a importância de cursos de formação e capacitação de professores. 

Nesse contexto, a questão seguinte mostra que nos últimos dois anos apenas um dentre os 14 

participantes frequentou um curso de formação nessa área de conhecimento. E mais uma vez, 

percebemos a carência dos cursos de formação para os profissionais de língua inglesa ao 

utilizar as tecnologias digitais.  

Gráfico 2 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 5 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
Ainda nesse contexto, a pergunta seguinte objetiva conhecer a relação entre 

professores e as tecnologias digitais. Satisfatoriamente, a maioria menciona que o uso das 

tecnologias faz com que eles se sintam empolgados e produtivos. A minoria cita a insegurança 

ao trabalhar com o computador, por exemplo, ou acredita que para um melhor desempenho 

são necessárias muitas horas de formação. Concordamos com os professores quando 

defendem que as tecnologias nos tornam mais produtivos e empolgados. De acordo com o 

pensamento de Kenski (2012), a tecnologia, além de nos ajudar a economizar tempo quando 

temos que preparar aulas, planejar, organizar o material e escolher a ferramenta que 

utilizaremos; através das tecnologias, esses materiais podem ser facilmente atualizados 

posteriormente.  

Em se tratando do processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, e consoante 

com a fundamentação teórica que sustenta nossa pesquisa, atualmente os professores 
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enfrentam o desafio de tornarem suas aulas mais interessantes e motivadoras, pois a clientela 

contemporânea se caracteriza como uma geração focada nas tecnologias digitais (RIBEIRO, 

2018). Entendemos que a paciência e a motivação dos alunos são quase inexistentes para 

aulas tediosas. Dessa forma, e de acordo com os dados obtidos em nossa pesquisa, alguns 

professores estão aderindo ao uso das tecnologias voltadas para o trabalho colaborativo e 

motivacional. 

A sétima questão buscou saber quais são os principais recursos tecnológicos que os 

professores estão utilizando nas aulas. Os resultados apresentam que o uso da internet para 

elaboração de planos de aula ou para fins de pesquisa em sala de aula é algo que tem 

despertado bastante interesse por parte dos professores. Os professores também informam que 

o uso dos smartphones ou alguns softwares que favorecem o ensino/aprendizagem de língua 

inglesa também têm ganhado espaço em sala de aula; no entanto, precisamos constatar se essa 

informação retrata realmente a realidade desses profissionais em suas salas de aulas.  

Entendemos, portanto, que os professores estão partindo do pressuposto que não se 

pode mais evitar a tecnologia em sala de aula, e fazer dela uma aliada é algo muito positivo no 

processo pedagógico. Um ponto positivo é que os participantes de nossa pesquisa reconhecem 

e procuram trabalhar com as tecnologias de forma colaborativa. Entretanto, para que a 

pedagogia digital seja proveitosa, ela deve ser muito bem elaborada e fazer parte do conteúdo 

que se espera que o aluno apreenda. Utilizar tecnologia apenas para que as aulas sejam 

motivadoras, sem que tenham propósito, é inútil (KENSKI, 2009). No entanto, a discussão vai 

além de problemas metodológicos, já que a escassez de recursos também é algo preocupante.  

Em termos realísticos, essa questão é motivo de preocupação quando se sabe que 

muitas escolas brasileiras não possuem condições mínimas de infraestrutura para a realização 

das atividades didático-pedagógicas envolvendo recursos digitais. É preciso, no entanto, que 

os sistemas públicos, a sociedade em geral e as instituições de ensino, em particular, 

mobilizem-se para conseguir que todos possam dar um salto qualitativo em seu processo 

educativo, integrando às suas atividades o ambiente cibernético. O ensino privado dispõe de 

recursos próprios e, em geral, pode garantir com maior facilidade sua integração no mundo 

das redes eletrônicas de comunicação e informação. O desafio é garantir essa mesma 

possibilidade às instituições públicas de ensino. A democratização do acesso ao conhecimento 

e ao uso das tecnologias digitais é necessária para que as escolas públicas tenham condições 

de oferecer com qualidade essas atividades e possibilidades tecnológicas a seus alunos como 

forma de inserção na sociedade (KENSKI, 2012). 

Superando as questões infraestruturais, é importante que, na escolha do material 
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tecnológico a ser utilizado, o professor saiba qual a finalidade do uso desta ferramenta, 

especialmente atentando para os objetivos previstos para essa atividade. Kenski (2012) alerta 

que todo exercício baseado em tecnologia deve ser criteriosamente selecionado, com base no 

nível de desenvolvimento educacional do aluno, do currículo escolar e de quais habilidades 

serão desenvolvidas neste processo. Nesse contexto, na questão seguinte, os professores 

avaliaram seus conhecimentos tecnológicos em âmbitos educacionais. A maioria considera-se 

“razoáveis” seguidos por “bons” e “muito bons”. 

Gráfico 3 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 8 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
Alguns obstáculos foram mencionados pelos professores em se tratando do uso das 

tecnologias digitais em contexto educativo. O principal deles é a falta de equipamentos 

tecnológicos disponíveis nas escolas ou a necessidade de formação teórica ou técnica 

necessária para se fazer o uso adequado desses recursos. No entanto, é importante ressaltar 

que a tecnologia sozinha não é capaz de transformar a prática de um professor. Mas, se usada 

de modo contextualizado, poderá aproximar a rotina em sala de aula àquilo com que os 

estudantes estão acostumados a vivenciar rotineiramente, para, a partir do letramento digital, 

expandir as suas realidades.  

Usar a tecnologia no dia a dia é diferente do uso no ambiente escolar. Profissionais 

não preparados para manusear recursos digitais poderão ter algumas decepções que os 

desanimem e os façam optar por voltar aos métodos tradicionais. Baseando-nos em Kenski 

(2009), e compreendemos que, se mal utilizada, a tecnologia pode facilitar em excesso as 

tarefas dos estudantes, como por exemplo, o uso de aplicativos que fornecem respostas 

rápidas em vez de aprender determinados exercícios devidamente.  

De acordo com Lima (2009), são inúmeros os obstáculos que poderão ser 

mencionados e discutidos em relação ao uso dos recursos tecnológicos em contextos 

educativos. No entanto, a gestão escolar e o corpo docente deverão encontrar equilíbrio entre 

a utilização eficaz e o uso desregrado dos recursos digitais. Entendemos que, o uso das 

0 1 2 3 4 5 6 7

Muito fracos
Fracos

Razoáveis
Bons

Muito bons
Excelentes

8 - Avalie seus conhecimentos em tecnologia digital aplicada a 
contextos educativos:



91 
 
tecnologias digitais em sala de aula, não significa, necessariamente, que os alunos vão ter 

melhores resultados nos exames tradicionais, porém, superar as limitações que ainda 

dificultam a união de tecnologia e educação ainda é um desafio para escolas, gestão, 

profissionais do ensino, e consequentemente, o sucesso na aprendizagem.  

Nesse sentido, a nona questão propôs saber qual o principal obstáculo para a 

integração das tecnologias digitais em contexto educativo. A maioria dos informantes citou 

que a falta de equipamentos e a necessidade de formação teórica e técnica como sendo os 

maiores obstáculos. A falta de tempo para o manuseio e problemas referentes à manutenção 

dos recursos também foi mencionado pelos professores. Assim sendo, para compreendermos 

melhor essas informações, abrimos espaço para que os professores expusessem as razões e 

justificativas; conforme apresentamos a seguir, alguns justificaram que: 

 

Justificativa P01: Muitas vezes não há o aparato tecnológico disponível para 
realização de determinadas atividades. 
 

Justificativa P03: [...] falta de equipamentos tecnológicos, problemas na 
manutenção e reparação, ausência de recursos digitais, falta de tempo para 
dedicar a tecnologia, no entanto, também acredito que falta a formação para 
utilização pedagógica. [...] 
 

Justificativa P07: Não basta ter conhecimentos tecnológicos; é necessário 
conhecer práticas pedagógicas que propiciem o uso adequado das mídias 
digitais. 
 

Justificativa P08: Infelizmente, a manutenção das máquinas é bem 
expressiva, por isso, acredito que a qualidade dos computadores, quando têm, é 
precária e quando têm não é suficiente para todos os alunos.  
 
Justificativa P11: Acredito que o principal obstáculo hoje, deva ser a falta de 
formação quanto ao uso de ferramentas digitais, às vezes até existe ferramentas 
para serem utilizadas, porém não utilizam, e quando fazem uso, não está sendo 
usado de maneira apropriada. 
 
Justificativa P12: [...] a escola não dispõe de muitos recursos e equipamentos 
tecnológicos; outras vezes, a indisciplina da turma faz com que a gente 
desista de usar alguns recursos digitais e passe a utilizar os métodos 
tradicionais, pois infelizmente (ou felizmente) esse método ainda é o que mais 
deixa os alunos comportados [...] a falta de tempo para se dedicar a busca de 
novos recursos e novos métodos de ensino voltados para a utilização dos 
recursos tecnológicos. Com uma carga horária curta e um cronograma de aulas 
lotado, fica difícil ter tempo livre para buscar essas novidades.  
 
Justificativa P14: O processo educativo está sempre precisando de novos 
conhecimentos. O professor precisa se adequar às novas tecnologias e para isso 
precisa de formação na área. 

 

Como percebemos, são muitos os desafios e problemas enfrentados por aqueles que 
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precisam utilizar as tecnologias digitais em contextos educativos. De acordo com os 

professores, questões como a falta de recursos e equipamentos, falta de tempo para dedicação, 

carga horária insuficiente e especialmente a necessidade de formação nessa área ainda são 

grandes barreiras para professores que lecionam nas escolas públicas brasileiras. Entendemos 

que, um dos principais entraves para a utilização das tecnologias digitais na educação ainda 

seja a falta de conhecimento e domínio desses recursos por grande parte dos professores. De 

acordo com alguns estudiosos, como Holden (2009), por exemplo, ainda temos uma formação 

acadêmica deficiente na inclusão das tecnologias digitais e, na maioria dos cursos superiores, 

essas tecnologias não estão atreladas aos currículos acadêmicos.  

Nesta perspectiva, concordamos com Coscarelli (2016) quando diz que o primeiro 

passo deve ser a mudança curricular dos cursos superiores de licenciatura, permitindo que se 

possam introduzir, de forma concreta, as tecnologias digitais na formação acadêmica. Assim, 

também é importante possibilitar aos alunos, não apenas que eles aprendam a utilizar essas 

tecnologias, mas que as possam utilizar de uma forma crítica (COSCARELLI, 2016).  

De acordo com dados da UNESCO (2010), no momento, os investimentos e o uso das 

tecnologias digitais na formação inicial de professores deveriam estar de acordo com o fato de 

que o uso de tais tecnologias já é uma prática utilizada pela maioria dos jovens no mundo. A 

UNESCO afirma que muitos alunos tornaram-se cidadãos digitais enquanto a formação de 

educadores e as práticas em salas de aula, em os todos os níveis educacionais, permanecem no 

século passado. 

Além de problemas como os mencionados anteriormente, a questão da estrutura 

escolar também é algo a ser levando em consideração. Quando nos referimos à estrutura, não 

estamos apenas discutindo apenas questões de estrutura física, entendemos que esse é um 

grande problema, especialmente na falta de equipamentos e recursos disponíveis, porém, a 

estrutura curricular também precisa ser revista.  

No ensino tradicional, os conteúdos ministrados são determinados pelos currículos e 

não pelos alunos. A ênfase é centrada no conteúdo que deve ser memorizado e não nas 

habilidades que permitirão um efetivo uso desse conteúdo. Em relação isso, a UNESCO 

(2010) vem desenvolvendo projetos para avaliar o enfoque e as práticas do uso das TDIC, 

assim como o impacto na qualidade de ensino em vários países da América Latina e América 

Central. Dessa forma, entendemos que, em contextos atuais, os métodos e práticas 

tradicionais não funcionam tão bem e por uma razão razoável: as pessoas simplesmente não 

são mais as mesmas. Assim, como o principal capital de um ensino de qualidade é o humano, 

torna-se impossível manter uma metodologia estática em uma realidade em que o incentivo é 
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totalmente voltado ao dinamismo, em uma sociedade totalmente tecnológica. 

Assim, defendemos que é fundamental discutir o impacto das TDIC na aprendizagem 

dos estudantes da educação básica. O objetivo é focalizar a educação que está disponível para 

todos os estudantes e como estão sendo definidos os currículos obrigatórios de cada país. 

Outro entrave que devemos discutir é a resistência por parte dos professores à utilização das 

tecnologias digitais na educação. Em nosso entendimento, isso acontece porque esses 

professores não querem mudar sua metodologia tradicional de ensino ou sair do ambiente 

formal da sua sala de aula, mesmo tendo consciência das melhorias que essas tecnologias 

podem trazer no processo de ensino/aprendizagem; o comodismo precisa ser erradicado.  

Pensando nisso, e especialmente para os professores de língua inglesa, qual o papel 

das tecnologias digitais no ensino? Essa é a próxima questão trabalhada com os participantes 

de nossa pesquisa. Conforme os resultados obtidos, a maioria dos professores acredita que as 

tecnologias digitais são importantes auxiliares e motivam os alunos no processo de 

ensino/aprendizagem; as tecnologias motivam os alunos na aprendizagem; contribuem para 

melhorar os níveis de concentração dos alunos e ajudam nas dificuldades de aprendizagem. 

Em seguida, alguns informantes expuseram justificativas no que se referem às alternativas 

escolhidas, conforme demonstramos trechos a seguir:  

 
Justificativa P01: O uso da tecnologia na educação é de extrema importância, 
pois ela faz o professor “entrar no mundo do aluno e falar a mesma língua”. 
A tecnologia nos permite acompanhar as mudanças que acontecem no mundo 
globalizado e traz o conhecimento mais recente para nossa sala de aula.  

Justificativa P02: O uso da tecnologia é de extrema importância, pois ela 
permite que o professor e alunos acompanhem as mudanças na sociedade 
atual, trazendo novos conhecimento e novidades para a escola, servindo muitas 
vezes de motivação para que o aluno aprenda uma língua estrangeira. 
 
Justificativa P04: Ter sempre um foco/fim pedagógico, saber aproveitar o 
máximo para atividades de aprendizagem, envolver todos, ter equipamentos e 
internet disponível para os aprendizes, incluir os estudantes que tem dificuldades 
em usar as tecnologias, além de outros aspectos. Agora, é importante lembrar 
que penso que não são as ferramentas as responsáveis pela aprendizagem, 
mas a metodologia, a forma que é utilizada como fins educativos. 
 
Justificativa P08: As tecnologias ajudam na preparação de aula, pesquisa, 
desenvolvimento de trabalhos mais dinâmicos e criativos, e torna as aulas muito 
mais interessantes e lúdicas facilitando assim, o aprendizado dos alunos. 
 
Justificativa P09: Não basta usá-los, mas usá-los de maneira eficaz. Por sua 
vez, é necessário tanto o acompanhamento técnico quanto o pedagógico e 
também a capacitação do professor para conseguir utilizar os aparelhos e 
softwares. 
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Justificativa P10: [...] Vejo que os recursos didáticos podem melhorar a 
dinâmica do professor em sala de aula, como também, um instrumento que 
possibilita a interação do aluno. No entanto, é necessário que o professor saiba 
integrar os seus conhecimentos com os conteúdos pedagógicos, isso requer 
formação e letramento do professor. 
 
Justificativa P12: O uso da tecnologia é muito importante, pois ela faz o 
professor encurtar a distancia que existe entre o aluno brasileiro e os países 
que têm a língua inglesa como língua oficial. [...] Algumas escolas não 
aceitam o uso dos celulares em sala de aula, mas percebo que se esse uso fosse 
liberado e se tivesse o acompanhamento do professor, os alunos poderiam fazer 
pesquisas mais fáceis, e até mesmo utilizar aplicativos de dicionários ou 
tradutores, pois muitos deles não têm o dicionário impresso e isso às vezes é um 
problema nas aulas em que eles precisam ler, entender ou até mesmo traduzir 
determinados textos.  

 

De acordo com os resultados, todas as alternativas receberam atenção e escolhas. Os 

professores acreditam que as tecnologias digitais são importantes auxiliares no processo de 

ensino/aprendizagem, motivam e contribuem para melhorar os níveis de concentração dos 

alunos, além de ajudar nas dificuldades de aprendizagem e combater o insucesso educativo. 

Porém, o uso das tecnologias digitais exige acompanhamento técnico e pedagógico, o que por 

sua vez requisita mais formação por parte dos professores.  

Com isso, nos baseando nos pensamentos de Holden (2009), entendemos que o ensino 

de língua inglesa passou por momentos distintos em que se sucederam diversas metodologias 

que combinaram pressupostos, métodos e tecnologias. O impacto da globalização e da 

internacionalização no percurso histórico do ensino de inglês parece ser ainda mais evidente 

nas últimas décadas e as metodologias têm se adaptado a este novo contexto. Nesse cenário de 

constantes mudanças, as tecnologias digitais representam uma nova concepção de uso e 

aprendizagem de línguas (HOLDEN, 2009). 

A respeito da transformação do uso das tecnologias digitais para o ensino de língua 

inglesa, é necessário que estejamos modificando a maneira de interação, nos tornando 

autônomos e colaborativos na busca e produção do conhecimento. Assim, as tecnologias são 

indissociáveis do ensino de inglês e devemos estar preparados para lidar com estas duas 

linguagens (tecnologia e língua inglesa) tão indispensáveis para exercitarmos nossa cidadania 

em um mundo globalizado e digital.  

Nesse sentido, nos propomos a conhecer quais as principais estratégias usadas pelos 

professores em suas práticas pedagógicas. De acordo com Santos (2012), cabe ao professor 

avaliar as condições contextuais de seu trabalho com o ensino de língua inglesa e tomar 

decisões fundamentadas sobre as estratégias mais relevantes em seu contexto, sobre quando e 
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como apresentá-las e sobre como oferecer oportunidades de sistematização dessas estratégias. 

O envolvimento dos alunos nessas tomadas de decisão é sempre recomendável, uma vez que o 

sucesso dessa aprendizagem depende da conscientização e comprometimento dos aprendizes 

nesse processo (SANTOS, 2012). 

Na sequência das questões, a próxima pergunta se propôs conhecer quais são as 

principais estratégias que os professores utilizam para o ensino de língua inglesa. De acordo 

com os resultados, percebemos que a repetição de palavras e sons fonéticos é a estratégia mais 

utilizada entre os participantes desta pesquisa. Em seguida, leitura, interpretação de textos e 

construção de vocabulário também são utilizadas nas aulas. As atividades de listening e 

comparação de palavras entre a língua portuguesa e inglesa são as que ganharam menos 

destaque, seguidas pelo uso da gramática envolvendo diversos contextos. Um dos professores 

ainda acrescentou que também faz uso de jogos e atividades de vídeos em suas aulas.  

Gráfico 4 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 11 

 
Outras estratégias: Jogos e atividades de vídeo, etc. (P09) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Assim, entendemos que exercícios que trabalham a repetição de palavras e sons 

fonéticos em língua inglesa são os que mais se destacam nas estratégias utilizadas pelos 

professores, seguidas por leitura, interpretação de textos e exercícios voltados para a prática 

de construção de vocabulários. Ancorados por Santos (2012), refletimos que, no que compete 

ao professor, ele precisa avaliar as condições contextuais de seu trabalho com o ensino de 

língua inglesa, a fim de tomar decisões fundamentais sobre as estratégias que melhor atende 

as necessidades dos seus alunos, além de serem mais relevantes no contexto em que estão 

inseridos.  

Defendemos que o envolvimento do aluno nessas tomadas de decisões é importante 

11 - Qual das estratégias abaixo você mais utiliza para o ensino de língua 
inglesa? (Ordem classificatória)

Repetição de Palavras e Sons Fonéticos

Leitura e Interpretação de Textos

Estudo de Vocabulário

Atividades de Audição e Pronúncia

Comparação de Palavras nas duas 
línguas
Gramática envolvendo diversos 
aspectos
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uma vez que o sucesso da aprendizagem depende da conscientização e comprometimento dos 

estudantes e dos professores. De acordo com os dados obtidos, percebemos também que as 

atividades de audição, pronúncia, comparação de palavras nas duas línguas e a gramática 

envolvendo diversos aspectos são exemplos de exercícios que não envolvem diretamente a 

opinião de alunos em relação à escolha das estratégias de ensino/aprendizagem. Assim, na 

menor fatia da ilustração acima, que representa outras estratégias como jogos, vídeos e demais 

atividades lúdicas, a opinião e gosto dos alunos poderiam estar representados nessa parte.   

Na ilustração seguinte, mostramos em ordem classificatória as atividades priorizadas 

pelos professores; além disso, apresentamos algumas justificativas referentes a essas escolhas. 

Conforme analisamos, atividades com áudio e vídeo, exposição de temas e exercícios de 

fonética e vocabulário são as mais trabalhadas. As atividades que necessitam do uso da 

internet em sala de aula a fim de proporcionar pesquisas em websites ou até mesmo chats 

utilizando smartphones são as menos contempladas, conforme vimos no gráfico a seguir:  

Gráfico 5 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 12 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Justificativa P02: A maioria dos alunos não tem dicionários, então, eu 
permito o uso de um aplicativo chamado “ProDict English 
Portuguese” (dicionário que funciona offline) que ajuda nas atividades 
de traduções. Como quase todos os alunos têm celulares, decidi adotar 
esse recurso para que eles se sentissem motivados quando tivéssemos 
que trabalhar leitura, compreensão e tradução de textos. [...] Se a 
escola disponibilizasse acesso à internet, seria interessante utilizarmos 
outros aplicativos. Às vezes um vídeo, um áudio, uma imagem, faz 
toda diferença no entendimento do aluno.  
 
Justificativa P06: Utilizamos sites da internet para pesquisas. 
 
Justificativa P07: Considero importantes os recursos digitais, sobretudo 

12 - Das atividades abaixo, quais as que você prioriza nas aulas de língua 
inglesa? (Ordem Classificatória)

Áudio e Vídeo

Exposição de Temas

Exercícios de Fonética e Vocabulário

Atividades com Internet e Websites

Chats em Apps 
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de vídeo e imagens que ajudam na memorização. 
 
Justificativa P08: As músicas tornam as aulas mais atrativas para os 
alunos e da para explorar muitas coisas novas como vocabulário, 
expressões e gramática. Também uso a internet para fazer exercícios 
gramaticais online. É muito mais motivador e desafiador para os alunos. 
 

Justificativa P11: O uso dessas tecnologias ajuda a diminuir ou 
ocultar o caráter de que a aula é o momento de estudar, como se fosse 
obrigatório para haver aprendizado, tornando a aula um momento 
prazeroso para os alunos. 
 
Justificativa P14: [...] Requer que a escola tenha condições de nos 
suprir quanto a tais recursos.  

 

Um dado interessante e instigante é que, apesar dos professores mencionarem a 

importância das atividades com recursos digitais em sala de aula e até mesmo utilizarem essas 

ferramentas em suas práticas pedagógicas, apenas um professor faz uso do celular em sala de 

aula utilizando um dicionário que funciona offline para ajudar os alunos nos exercícios de 

tradução, busca pelos significados das palavras e/ou questões gramaticais. A justificativa é 

que nem todos os alunos têm dicionários impressos, e como a maioria tem um aparelho de 

celular, o professor aproveita esse recurso para que eles façam o download do aplicativo e 

utilize-o nas aulas. O resultado, segundo o professor, tem sido satisfatório e os alunos 

gostaram muito dessa ideia por se tratar de um recurso colaborativo nas atividades didáticas.  

No entanto, reconhecemos que o uso do celular em sala de aula envolve algumas 

políticas administrativas nas instituições de ensino. Nem todas as escolas aceitam o uso do 

celular em sala de aula mesmo que seja sob supervisão do professor. Todavia, a BNCC prevê 

o uso dessa tecnologia na escola, tendo em vista que a sociedade está imersa no meio digital, 

percebendo a importância de se explorar esses recursos em prol da formação do aluno e da 

sua interação com o mundo. Acreditamos que, quando utilizados sob supervisão dos 

professores, os celulares melhoram a motivação e o nível de aprendizagem dos alunos; além 

disso, possuem a vantagem de serem ótimas ferramentas de apoio ao professor.  

Nesse contexto, o professor precisa estar de acordo com o uso do celular ao mesmo 

tempo em que supervisiona essas utilizações. Uma boa estratégia é o uso de aplicativos que 

funcionam offline. Assim, evitaria que alunos utilizem a internet para outros fins além 

daqueles propostos pelas atividades didáticas. Bem como fez o professor da nossa pesquisa, 

outros profissionais poderão preparar a aula para que essa tecnologia possa ser utilizada de 

modo eficaz. Reconhecemos que a sala de aula é um ambiente de aprendizado, por isso, se o 

celular causar distração, definitivamente será um problema. De acordo com Ribeiro (2018), o 
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aluno também precisa desenvolver consciência crítica em relação ao uso dos recursos 

tecnológicos, bem como em relação ao ambiente que está inserido, envolvendo questões 

relacionadas à maturidade e disciplina. Nesse sentido, o uso do celular em contexto escolar 

deverá passar por processos de letramento crítico, conscientização do uso devido entre alunos 

e professores, ocasionando um ambiente de ensino moderno e inovador. 

A falta de infraestrutura também é um dos maiores obstáculos para a modernização do 

ensino e introdução das tecnologias digitais nas escolas. São vários os desafios para tornar o 

ensino público mais atrativo para as gerações atuais e futuras. Seria importante que as escolas 

tivessem equipamentos e recursos tecnológicos para todos realizarem suas atividades 

escolares. Todavia, algumas instituições não dispõem de laboratórios de informática e salas de 

multimídia, dificultando o trabalho pedagógico no que se concerne à utilização das 

tecnologias e mídias digitais. Resumidamente, para que a escola possa estar conectada ao 

ambiente tecnológico das redes é necessário, antes de tudo, possuir uma infraestrutura 

adequada: computadores em número suficiente, de acordo com a demanda prevista para sua 

utilização, modens e formas diversificadas e velozes de conexão (via cabo ou rádio). 

Em relação à infraestrutura tecnológica, assumir o uso das tecnologias digitais no 

ensino pelas escolas necessita que ela esteja preparada para realizar investimentos 

consideráveis em equipamentos e, sobretudo, na viabilização das condições de acesso e de uso 

dessas máquinas. No atual momento tecnológico, Kenski (2012) nos lembra que não basta 

que as escolas possuam computadores e softwares para o uso em atividades de ensino, é 

preciso também que esses computadores estejam interligados e em condições de acessar a 

internet e todos os demais sistemas e serviços disponíveis nas redes (KENSKI, 2012). 

A LDB de 1996 defende que é dever do Estado garantir padrões mínimos de qualidade 

de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem (BRASIL, 1996). 

Para atingir esses objetivos, gestão escolar e corpo docente precisam trabalhar em sincronia. É 

fundamental a iniciativa para a qualificação dos professores em relação ao preparo para o uso 

de abordagens com uso das tecnologias e mídias digitais e suas infinitas possibilidades.  

Nesse contexto, a penúltima questão do questionário visa saber quais os recursos 

tecnológicos que a escola dos nossos participantes possui. Conforme ilustração em gráfico, o 

acesso à internet ainda é o principal percalço. Felizmente, essas escolas dispõem de alguns 

recursos básicos como computadores, projetores de multimídia, som, TV/DVD, etc.  
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Gráfico 6 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 13 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
A última questão desse instrumento apresenta como se dá o acesso aos equipamentos 

tecnológicos nas escolas dos nossos participantes. Felizmente, nenhum dos docentes disse que 

a escola não tinha acesso e a minoria mencionou que o acesso é restrito apenas aos 

professores. O acesso mediante reserva ou acesso livre ganhou o maior número de escolha, 

conforme segue o gráfico ilustrativo: 

Gráfico 7 - Respostas apresentadas pelos docentes para a questão 14 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
Dessa forma, o uso das tecnologias digitais ou a falta desses recursos nas escolas 

públicas tem se tornado assunto questionável. O acesso restrito e a falta de recursos 

tecnológicos em sala de aula são fatores que causam a exclusão tecnológica e digital. 

Entendemos que, em algumas ocasiões, a falta do recurso é resultante de verbas 

governamentais insuficientes para a aplicação deste tipo de metodologia. Em relação ao 

acesso a esses equipamentos, essa ação ainda passa por questões de gestão e políticas 

administrativas, fazendo com que a maioria dos professores e alunos tenham acesso mediante 

reserva ou apenas nos laboratórios de informática. 

Perante os dados coletados, percebemos que, os 14 professores representantes de 12 

pequenos municípios do alto oeste potiguar, fazem uso das tecnologias digitais diariamente 
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13 - Quais desses recursos tecnológicos sua escola dispõe?
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14 - Como se dá o acesso aos equipamentos tecnólogicos em sua escola?
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seja de forma pessoal ou profissional. A maior parte desses participantes adquiriu 

conhecimentos em tecnologias digitais por conta própria e esses conhecimentos são avaliados 

como satisfatórios. Dentre os 14 professores, apenas um participou de cursos de formação em 

tecnologias digitais nos últimos dois anos. Todavia, acreditam que as tecnologias digitais têm 

um papel muito importante na nossa sociedade, tornando-os mais produtivos e motivados em 

relação aos usos dos recursos tecnológicos. A utilização de pastas, arquivos, navegação em 

websites, processadores de textos, datashow, redes sociais e aplicativos de chats são os 

recursos de maior acesso entre os participantes.  

Em sala de aula, os recursos de áudio e vídeo ainda são os mais utilizados nas práticas 

pedagógicas. E em se tratando do nível de conhecimento tecnológico aplicado aos contextos 

educativos, a maioria dos professores os avalia como razoáveis. Os principais obstáculos 

encontrados para a integração das tecnologias digitais em sala de aula ainda é a falta de 

equipamentos e recursos tecnológicos ou a necessidade de formação teórica e técnica para 

operacionalização desses instrumentos.  

Especialmente no ensino/aprendizagem de língua inglesa, os professores acreditam 

que as tecnologias digitais são muito importantes e auxiliam os professores em suas práticas 

pedagógicas, além de motivar os alunos na aprendizagem. A repetição de palavras e sons 

fonéticos, a leitura e interpretação de textos para a construção de vocabulários ainda são as 

principais estratégias didáticas que os professores utilizam em suas aulas. A realização de 

aulas com áudio e vídeo e a exposição de temáticas envolvendo recursos digitais como o 

datashow também é uma das atividades de maior demanda dentre nossos participantes.  

Por fim, equipamentos como projetor de multimídia, computadores e aparelho de som 

são os principais recursos tecnológicos que as escolas dispõem, e o acesso a esses 

instrumentos é dado, na maioria das vezes, através de reserva ou apenas nos laboratórios de 

informática. O acesso à internet ainda não é liberado para todos e na maioria das escolas, esse 

é um dos principais entraves para as práticas docentes envolvendo os recursos digitais que 

necessitam de funcionamento online. Contudo, defendemos que esses resultados implicam 

para um processo de ensino/aprendizagem insuficiente no que diz respeito ao uso dos recursos 

tecnológicos digitais. Diante disso, e de acordo com os autores de nossa fundamentação 

teórica, percebemos que apesar dos avanços, ainda existe uma carência de determinadas 

ferramentas e recursos didáticos de cunho tecnológico para que se possa realizar um 

aprendizado significativo, dinâmico e atualizado por meio de conceitos claros e objetivos, 

adequação, incentivo e criatividade por parte do professor e das instancias governamentais 

que deveriam investir mais em educação e tecnologias. 
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Sistematicamente, consonantes com os dados obtidos, apresentamos um quadro 

demonstrativo com perguntas e respostas recorrentes dos resultados obtidos através do 

questionário: 

Nº Pergunta Alternativa com maior número de escolha 

1ª Com que frequência você utiliza as 
tecnologias digitais? 

 Frequentemente 
 

2ª Como foram obtidos seus principais 
conhecimentos em tecnologias digitais? 

 Individualmente 
 

3ª Como você avalia seus conhecimentos 
gerais em tecnologias digitais? 

 Muito bom 
 

4ª Quais recursos digitais você mais utiliza 
em práticas cotidianas?  

 Arquivos e pastas 

5ª Frequentou cursos de formação nas 
áreas das tecnologias digitais nos últimos 
dois anos? 

 Não 
 

6ª Qual a relação que você tem com as 
tecnologias digitais? 

 As tecnologias tornam-me produtivo 
 

7ª Quais tecnologias digitais você mais 
utiliza em sua prática pedagógica? 

 Planos de aula com meios eletrônicos 
 

8ª Como você avalia seus conhecimentos em 
tecnologias digitais em contextos 
educativos? 

 Razoável  
 

9ª Qual o principal obstáculo para 
integração das tecnologias digitais em 
contexto educativo? 

 Falta de equipamentos 
 

10ª Qual o papel das tecnologias digitais no 
ensino de língua inglesa? 

 Motivam os alunos 
 

11ª Qual estratégia você mais utiliza para o 
ensino de língua inglesa? 

 Repetição de palavras e sons fonéticos 
 

12ª Quais atividades você mais prioriza em 
suas aulas? 

 Atividades com áudio e vídeo 
 

13ª Quais recursos tecnológicos sua escola 
dispõe? 

 Recursos de multimídia 
(Datashow, som, computador) 

 
14ª Como se dá o acesso aos equipamentos 

tecnológicos em sua escola? 
 Acesso mediante reserva e 

agendamento 
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Na sequência, passaremos a apresentar os dados levantados através das observações 

nas aulas de língua inglesa no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º 

ano).  

 
4.2 Análises dos elementos resultantes das Observações em Sala de Aula 

 
Nesse momento, apresentaremos os dados obtidos através das observações das aulas 

de dois professores de língua inglesa do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e do 

Ensino Médio (1º ao 3º ano) da rede básica de ensino. Aqui, a observação será relatada 

como foi vista, descrevendo sem interferência nas práticas dos professores observados. A 

função do pesquisador é observar utilizando escrita, audição e visão, bem como fazendo 

possíveis gravações de áudio e vídeo para posteriormente descrever esse material 

confrontando-o com as teorias que fundamentam nosso estudo.  

Entendemos que as vantagens da observação como coleta de dados permitem ao 

pesquisador maior liberdade na conferência dos dados, pois estuda uma infinidade de fatos e 

outros aspectos reais. Assim, individualmente, passaremos a apresentar e analisar os roteiros 

das aulas observadas, dando ênfase àquelas que nos apresentam maiores proeminências e 

relevância dentro do propósito investigatório da nossa pesquisa. Assim, a observação em sala 

de aula é um momento muito importante para nosso trabalho, pois, de acordo com os 

objetivos propostos, teremos a oportunidade de conhecer e analisar quais são os principais 

recursos tecnológicos digitais que os professores de língua inglesa estão utilizando em suas 

práticas docentes.  

Assim, adotamos uma perspectiva descritiva, descrevendo os procedimentos didáticos 

e abordagens pedagógicas usadas pelos professores no curso das aulas observadas. 

Ressaltamos que não analisamos os conteúdos didáticos, porém, descrevemos em síntese a 

fim de demonstrarmos os elementos trabalhados no ato da observação a partir das ações 

didático-pedagógicas. Dessa forma, nosso objetivo através das observações é, além de 

descritivo, interpretativista. Não interferimos nas práticas dos docentes, tendo em vista que 

nosso objetivo é verificar apenas quais são os recursos tecnológicos digitais que esses 

profissionais estão utilizando a fim de colaborar com o processo de ensino/aprendizagem da 

língua inglesa.  

Cronologicamente, o primeiro momento das observações foi dedicado ao Ensino 

Médio (1º ao 3º ano) e o segundo, ao Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). No entanto, para 

melhor organização das amostragens das aulas observadas, apresentaremos as aulas em suas 
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respectivas sequencias por ano/série, a começar pelo Ensino Fundamental II, seguidas pelo 

Ensino Médio. Conforme mencionamos no capítulo metodológico, analisaremos apenas as 

aulas que contemplaram o uso dos recursos tecnológicos digitais, como apresentamos a 

seguir: 

1º encontro – Ensino Fundamental II (6º ano) 

Ano/Série: 6º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Introducing Yourself 
 

Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:  
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral; visual e auditiva.  
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos.  
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
READING: ID cards; vocabulary: countries; nationalities; colors; 
Grammar: Forms of To Be; The Alphabet.  
 

 

A descrição acima é referente à primeira aula do 1º bimestre do ano letivo de 2019. O 

professor iniciou dando boas vindas e cumprimentando os estudantes com frases como “Hi! 

My name is ‘Rodrigo’ and I’m your English teacher!” (“Olá! Meu nome é ‘Rodrigo’ e eu sou 

o seu professor de Inglês!). Após o cumprimento, ele fez a tradução da frase e falou sobre 

alguns objetivos da disciplina durante o ano letivo e a importância da língua inglesa para a 

sociedade contemporânea. Após isso, os alunos se apresentaram individualmente. 

Em seguida, o professor instalou os equipamentos tecnológicos, apresentou o conteúdo 

didático para esse bimestre e a abordagem metodológica que seria trabalhada.  Durante essas 

duas aulas, o docente apresentou alguns cards (cartões) com frases relacionadas aos greetings 

(saudações) e, em seguida, alguns slides em PowerPoint com nomes de países, nacionalidades 

e cores. O professor falou sobre a importância de se estudar o inglês nos dias atuais e quais 

são os principais países onde o idioma é falado como língua oficial. À medida que 

apresentava esses conteúdos, o professor pediu aos alunos que repetissem, praticando a 

pronúncia das palavras e a oralidade em língua inglesa. Em seguida, foi reproduzido um 

arquivo de áudio com a pronúncia do alfabeto em inglês, das cores e iniciando a abordagem 

do verbo To Be na forma do presente simples, exemplificando-o com frases como “I am a 

student!” (Eu sou um estudante!) ou simplesmente “I am (o nome de um aluno)”.  
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Alguns alunos já traziam consigo um vocabulário em língua inglesa, especialmente, 

quando foram apresentadas questões relacionadas às cores, os países e algumas saudações 

básicas utilizadas no dia a dia. Os recursos tecnológicos utilizados foram, além do notebook 

do professor, o datashow e as caixinhas de som. Em relação aos recursos digitais, podemos 

citar o áudio com o alfabeto, as cores e a apresentação dos slides viabilizados por meio do 

software PowerPoint.  

Dessa forma, percebemos que o uso desses recursos tornou a aula mais participativa e 

dinâmica, tendo em vista que além de trabalhar o visual e o auditivo, esses elementos 

ajudaram na compreensão e construção de um novo vocabulário por parte dos alunos. Quando 

o professor utilizou arquivos de áudio, os alunos puderam ouvir a pronúncia de um nativo e 

quando alguns cards foram apresentados o texto visual facilitou para que os estudantes 

pudessem compreender o que estava sendo apresentado, mesmo que desconhecesse a 

linguagem escrita.  

Essa constatação nos leva a crer, conforme Coscarelli (2016) ressalta, com a 

disseminação das tecnologias, a forma de apresentar os textos vem adquirindo novas 

configurações, transcendendo as palavras, as frases e, principalmente, a modalidade escrita da 

linguagem. O uso das tecnologias tem instigado a promoção de novas composições textuais, 

sendo estas constituídas por elementos advindos das múltiplas formas da linguagem, tais 

como: escrita, oral e visual. 

2º encontro – Ensino Fundamental II (6º ano) 

Ano/Série: 6º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 18/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Introducing Yourself 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:  
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral; visual e auditiva.  
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos; tradução da música.   
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: A famous song: What a wonderful world; 
SPEAKING: Spelling your name; 
WRITING: Writing an introduction for a website. 
 

 

Continuando com a temática da aula anterior, esse momento foi muito significativo 

para a nossa pesquisa, pois o professor utilizou vários equipamentos tecnológicos e recursos 

digitais. Primeiramente, o docente apresentou um texto escrito e visual através de slides em 
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PowerPoint, em seguida, interagiu com a turma para que os alunos chegassem às respostas 

das atividades propostas com base nas informações dos textos, mostrando que as personagens 

gostam pop music, futebol e outros esportes, são teenagers (adolescentes). Para finalizar a 

etapa, o professor trabalhou com eles a tradução de palavras dos textos.  

Posteriormente, o educador distribuiu a letra da música What a Wonderful World 

(Louis Armstrong) e, em conversa com os alunos, percebeu que a maioria não conhecia a 

canção. Após, uma atividade foi encaminhada, a qual consistia em pedir para que os alunos 

preenchessem as lacunas da letra da música com as palavras adequadas. As palavras e as 

respectivas traduções estavam apresentadas através do datashow. O professor passou uma 

versão mais contemporânea da música e os alunos assistiram ao videoclipe que o docente 

trouxe baixado de casa, tendo em vista que não havia acesso à internet na sala de aula.  

Antes dos alunos começarem a preencher o exercício de preenchimento, o professor 

explicou a importância dessa atividade de listening (audição) e frisou que os alunos teriam 

que prestar bastante atenção nas palavras pronunciadas pelo cantor. Além disso, fez a leitura 

da letra da música, após explicar que essa canção foi gravada pela primeira vez em 1967 e que 

fala de um mundo maravilhoso em que todos se amam e se cumprimentam educadamente. De 

forma dinâmica o docente questionou os alunos para saber se esse mundo visto na música e 

especialmente no videoclipe é o mesmo em que vivemos hoje. Em um momento reflexivo, os 

alunos responderam que não, citando a violência como problema sério.   

Após esse exercício, o professor passou mais uma vez o áudio do alfabeto em língua 

inglesa (assunto trabalhado na aula anterior) e pediu para que os alunos fizessem 

individualmente o exercício de spelling (soletração) dos seus nomes. Apesar de o professor 

insistir e falar da importância do exercício, uma pequena parte dos alunos resistiu e não quis 

falar por causa da timidez, entretanto, a grande maioria realizou a atividade de speaking (fala) 

de maneira bastante dinâmica e descontraída.  

Para terminar a aula, o docente exibiu um áudio com alguns adjetivos e pediu para que 

toda a turma repetisse a pronúncia dessas palavras. Logo depois, escreveu na lousa uma tarefa 

de casa relacionada à construção de frases com o verbo to be e os adjetivos trabalhados na 

aula. Sucessivamente, percebemos que o professor conseguiu trabalhar as quatro habilidades 

da língua inglesa nessas duas aulas e, para isso, fez uso de alguns recursos tecnológicos 

digitais importantes, tais como datashow, caixinhas de som, notebook, áudio e alguns textos 

imagéticos apresentados através do projetor de multimídia.  

Notamos que o professor trabalhou alguns textos multimodais (aqueles que empregam 

duas ou mais modalidades de formas linguísticas), bem como a composição da linguagem 
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verbal e não verbal com o intuito de proporcionar melhor inserção do aluno no mundo atual. 

Deste modo, conforme Coscarelli (2016), a facilidade do entendimento e o impacto que essa 

linguagem causa nos alunos são fundamentais para justificar a ação, a usabilidade e o agir 

com os objetos nos mais diversos contextos. Seja através de áudio, imagem ou a prática de 

leitura do texto escrito com a prática da análise das imagens e outros recursos visuais, estas 

são ações que facilitarão o entendimento dos alunos, especialmente no estudo de um novo 

idioma. 

3º encontro – Ensino Fundamental II (6º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 
 

4º encontro – Ensino Fundamental II (6º ano) 

Ano/Série: 6º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11/03/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Greetings 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:  
Datashow; notebook; e slides (apresentação em PowerPoint). 
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral; visual e auditiva.  
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: Greeting people; 
SPEAKING: Who’s this one here? 
WRITING: Creating a film poster. 
 

No nosso último momento de observação no 6º ano, foram apresentadas (através do 

projetor de multimídia) imagens relacionadas aos greetings (saudações). Houve um momento 

de leitura e repetição de palavras e frases de acordo com a temática da aula, e outro momento 

dedicado à resolução de exercícios. Após isso, o professor trabalhou textos imagéticos no 

livro didático relacionados com algumas celebridades famosas do cinema. Como homework, 

foi solicitado que os alunos escrevessem um resumo dos seus filmes preferidos e 

apresentassem quem eram os atores principais.  

Nessa aula, os recursos tecnológicos que o professor utilizou foi o notebook e o 

datashow. Dessa forma, entendemos que o uso desses recursos foi utilizado apenas para 

viabilizar a apresentação em PowerPoint, melhorando a visualização das imagens pelos 

alunos; o que poderia ter sido feito utilizando apenas as imagens contidas nos livros didáticos. 

Consoante a isso, nos remetemos ao pensamento de Kenski (2012), quando diz que o 

professor está se esforçando para utilizar algum recurso digital em suas aulas, mesmo que não 
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tenha grandes propósitos, pois trabalhar apenas com o livro didático impresso em sala de aula 

se torna um desafio diante das especificidades do ambiente digital.  

A partir do próximo momento, partiremos para a descrição das observações realizadas 

na turma do 7º ano: 

1º encontro – Ensino Fundamental II (7º ano) 

Ano/Série: 7º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11 e 12/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Introducing Yourself / Greetings 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; notebook.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral;  
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Reading: A newspaper article; 
Vocabulary: Parts of the body; 
Grammar: Can / Can’t / Simple present. 
 

Assim como na turma do 6º ano, o nosso primeiro encontro pra realizar a observação 

no 7º ano se deu na primeira aula do 1º bimestre. Além das apresentações de praxe, o 

professor começou a aula apresentando o conteúdo didático e a metodologia que seria adotada 

durante todo bimestre, frisando que seriam trabalhadas atividades relacionadas às quatro 

habilidades da língua inglesa. Ressaltou a importância de analisar as imagens (textos 

imagéticos) apresentadas pelo livro didático, para uma melhor compreensão dos conteúdos.  

Em seguida, o docente trabalhou um texto no livro didático sobre um artigo de um 

jornal americano. Após isso, o próximo conteúdo foi “as partes do corpo humano” (Human 

Body) e, para abordagem do qual, o professor fez uso de várias imagens projetadas pelo 

datashow. Os alunos repetiram a pronúncia das palavras em inglês e, após esse aprendizado, 

houve uma dinâmica sobre as partes do corpo humano. As imagens mostravam as partes do 

corpo humano e seu significado em inglês, então, mesmo que os alunos não soubessem 

traduzir as palavras automaticamente, o texto imagético teve total importância para a 

compreensão dos alunos nesse contexto. 

No segundo momento da aula, de acordo com os conteúdos gramaticais contidos no 

livro didático, o professor apresentou alguns slides em PowerPoint com diversos textos 

imagéticos relacionados com as atividades que as pessoas podem ou não podem fazer. No 

momento, foram trabalhados os verbos Can (poder), Can’t (não poder) e questões gramaticais 
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relacionadas ao Simple Present (Presente Simples) em língua inglesa.  

Após a realização dos exercícios trabalhados pelos alunos, o professor apresentou 

(ainda através de slides) algumas imagens sobre atividades cotidianas. Com isso, foi possível 

discutir questões sobre inclusão, além de mostrar que pessoas com necessidades especiais não 

são deficientes, já que podem fazer muitas coisas que outras pessoas não fazem. O professor 

chamou a atenção dos alunos para a diversidade, ou ausência desta, na escola em que eles 

estudam. Durante esse momento de discussão, o docente escreveu na lousa palavras 

relacionadas aos temas “mobilidade reduzida” e “inclusão social”. 

Com isso, compreendemos que de forma positiva, o professor fez uso dos recursos 

tecnológicos a fim de melhorar a explanação e visibilidade dos conteúdos didáticos. Contudo, 

acreditamos que isso poderia ter sido feito apenas com o livro didático, porém, reconhecemos 

que através dos slides em PowerPoint, as imagens projetadas despertaram nos alunos maior 

interação e disciplina. Fundamentados em Ribeiro (2018), defendemos que as tecnologias nos 

ajudam ou nos permitem fazer coisas que talvez mais difíceis ou mesmo impossíveis sem 

elas. No caso da educação, podem permitir ensinar melhor e mais eficazmente; ou podem 

favorecer o aprendizado de forma mais fácil ou mais eficiente. Nesse sentido, “é necessário 

ajustar as tecnologias aos propósitos (e ter alguns, alias, é fundamental), para essa integração 

fazer realmente sentido e ser prolífica”. Ribeiro (2018, p.73). Por isso, defendemos o uso dos 

recursos tecnológicos em sala de aula, porém, é precisar estabelecer critérios e propósitos que 

não conseguimos realizar sozinhos sem o auxilio dessas ferramentas; usar apenas por usar, 

não faz muita diferença. 

2º encontro – Ensino Fundamental II (7º ano) 

Ano/Série: 7º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 18 e 19/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Introducing Yourself / Greetings 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:  
Datashow; caixas de som; notebook; mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral; visual e auditiva.  
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: Instructions to perform a somersault; 
SPEAKING: Introducing your avatar; 
WRITING: Writing a sketch. 
 

O professor iniciou a aula exibindo um vídeo sobre atividades cotidianas que as 
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pessoas conseguem fazer, o qual fazia menção ao conteúdo gramatical trabalhado na aula 

anterior. Em seguida, foi proposta uma atividade de listening contida no livro didático, porém, 

os alunos teriam que respondê-la no caderno, exercitando não apenas a audição, mas também 

a escrita. Os alunos tiveram muita dificuldade e o professor teve que repassar o áudio diversas 

vezes para que conseguissem entender melhor. Com isso, constatamos que as atividades de 

listening são aquelas que mostram maior dificuldade por parte dos alunos durante as aulas.  

Após esse feito, e de acordo com a sequência didática proposta pelo livro didático, o 

professor realizou uma atividade com o tema Avatar, orientando os alunos na criação de suas 

figuras (utilizando os materiais escolares básicos, como caderno e caneta), incentivando-os a 

usar a criatividade e a reunir nessa representação o que acham mais relevantes nos colegas e 

neles mesmos. Esse momento foi dinâmico e criativo, pois promoveu a socialização entre os 

colegas, incentivando-os ao respeito mútuo e das diferenças. Depois disso, os alunos tinham 

que apresentar de forma oral as suas produções, destacando alguns adjetivos em inglês, 

momento em que a oralidade foi exercitada.  

Posteriormente, o professor perguntou aos alunos se eles já viram ou participaram de 

um esquete. A maioria dos alunos nunca tinha ouvido falar sobre nisso. Para reforçar essa 

temática, o professor passou um vídeo (em inglês com legendas em português) explicando 

que um esquete é uma encenação curta, de caráter comediante, produzida para teatro, cinema, 

rádio ou televisão. Como tarefa de casa, os alunos teriam que se reunir em duplas, produzirem 

um Sketch (esquete) e apresentar na semana seguinte. Nessa aula, as quatro habilidades da 

língua foram trabalhadas e os recursos tecnológicos utilizados foram: notebook, datashow e 

caixinhas de som, além dos recursos digitais como áudio e vídeo. De maneira satisfatória, 

ressaltamos a importância de trabalhar exercícios de listening utilizando recursos digitais 

autênticos da língua inglesa, para que os alunos tenham contato direto com o idioma.  

3º encontro – Ensino Fundamental II (7º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 
 

4º encontro – Ensino Fundamental II (7º ano) 

Ano/Série: 7º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11 e 12/03/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Literature / Cinema 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:  
Datashow; caixas de som; notebook; mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
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Explanação dos conteúdos de maneira oral; visual e auditiva.  
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: A film passage (Maleficent); 
SPEAKING: Creating a video for e-pals; 
WRITING: Writing a pen-pal profile. 

 

O tema desta aula foi literatura e cinema, por isso, o professor inicia as atividades 

exibindo o trailer do filme Malévola. A proposta foi que os alunos assistissem ao vídeo em 

inglês com legendas em português e em seguida respondessem as atividades a respeito. Após 

a exibição do vídeo, o professor fez alguns questionamentos, socializando as discussões sobre 

o tema. Alguns alunos já haviam assistido ao filme antes e, por isso, participaram muito bem 

desse momento.  

Isso feito, o docente utilizou o livro didático para fazer leitura de excertos de artigos 

que falavam a respeito de algumas produções cinematográficas famosas, perguntando aos 

alunos se eles conhecem essas produções e quais são esses filmes, sobre o que eles retratam e 

quem são as personagens principais, além de pedir para que os alunos tentassem traduzir 

oralmente o que eles compreenderam nas leituras, podendo recorrer aos dicionários sempre 

que precisassem.  

Posteriormente, exibiu um vídeo sobre a temática E-pals (amigos virtuais) e perguntou 

aos alunos se eles conhecem os termos Pal, Pen Pal eE-pal. Nenhum aluno sabia o 

significado desses termos, por isso, o professor solicitou para que eles buscassem essas 

traduções nos dicionários ou no vocabulário no final do livro para que pudessem levantar 

possíveis hipóteses. Com os resultados alcançados, foi trabalhada uma atividade no livro 

didático e no caderno sobre essa temática, especialmente com as palavras mais utilizadas no 

na linguagem universo virtual: o internetês. A partir disso, o professor discutiu que o 

internetês é um neologismo que designa a linguagem utilizada no meio virtual onde as 

palavras são abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão com duas 

ou no máximo cinco letras. Em seguida, ele exibiu em slides algumas dessas palavras em 

inglês. 

Como tarefa de casa, foi solicitada que os alunos fizessem uma pesquisa na internet e 

escrevessem um texto de apresentação pessoal em inglês a fim de conseguir amigos virtuais 

ao redor do mundo. Nessa aula, os recursos tecnológicos e/ou digitais utilizados foram: 

notebook, datashow, caixas de som, áudio e vídeo. Percebemos que, especialmente nessa aula, 

os recursos tecnológicos facilitaram a vida do educador, permitindo automatizar algumas 

tarefas, otimizando o tempo usado na preparação das aulas e a própria ação didática. Como 
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por exemplo, as tecnologias colaboraram quando o professor decidiu trabalhar o trailer do 

filme – tecnologia midiática; a busca por conteúdos próprios do universo digital – pesquisas 

realizadas na internet; além da agilidade e praticidade de conseguir materiais extras para 

dentro da sala de aula.  

Assim, de acordo com o pensamento de Coscarelli (2016), quando as tecnologias são 

utilizadas para colaborar com o processo de ensino/aprendizagem, os efeitos são visíveis. Os 

alunos aprendem quando se envolvem em tarefas ou atividades; os ambientes de 

aprendizagem devem permitir aos alunos relacionar e integrar novas experiências aos 

esquemas conceituais que já possuem; através das tecnologias, o professor pode proporcionar 

situações autênticas, próximas de tarefas e situações reais, o que promovem aprendizagens, 

pois vinculam os conteúdos à vida cotidiana dos alunos. (COSCARELLI, 2016). 

Finalizadas as descrições das aulas no 7º ano, passaremos a descrever as aulas 

observadas no 8º ano. 

1º encontro – Ensino Fundamental II (8º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 

 

2º encontro – Ensino Fundamental II (8º ano) 

Ano/Série: 8º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 20/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Trips / Means of Transportation 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, auditiva e visual. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: An interview about a trip; 
SPEAKING: Interviewing a classmate; 
WRITING: Writing an email about a trip. 
 

O professor iniciou esta aula fazendo a correção dos exercícios sobre a lista de verbos 

regulares e irregulares. Após isso, surgiu um problema técnico com o datashow e ele pediu o 

auxílio de alguém da secretaria para tentar resolver. Resolvido o problema, o professor disse 

que iria exibir um vídeo que tinha como título Uma entrevista sobre viagem, mas, antes da 

exibição, perguntou aos alunos quais países e/ou cidades internacionais eles gostariam de 

visitar. O vídeo apresentava alguns turistas falando sobre o que eles mais gostam em relação a 

viagens e quais os destinos mais visitados pelas pessoas ao redor do mundo.  
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Em seguida, o docente exibiu um videoclipe de uma música e distribuiu a letra para 

que os alunos ouvissem o áudio com atenção, circulando todos os verbos que conseguissem 

localizar. Feito isso, eles tiveram que listar esses verbos, seus tempos verbais e respectivos 

significados. Através disso, percebemos que os alunos estavam empolgados e motivados por 

causa da música. De acordo com Kenski (2009), trabalhar com música em sala de aula pode 

trazer diversas razões positivas; dentre elas, apresentar e praticar padrões linguísticos, 

trabalhar vocabulário, pronúncia, gramática, cultura diferente, dinamizar o ambiente da sala 

de aula. Dessa forma, acreditamos que esse elemento pode ajuda na aquisição de um novo 

vocabulário, além de ser um item importante no aprendizado de uma nova língua, facilitando 

a memorização de novas palavras de modo não intencional e promovendo a escrita no 

processo de aquisição. 

No segundo momento da aula, o professor exibiu outro vídeo sobre uma turista em 

uma de suas viagens. Com ajuda do livro didático, os alunos teriam que explorar as 

características dos quatros lugares apresentados como opções. Ao ouvirem a gravação, eles 

tinham que identificar que a personagem esteve em um parque nacional da Austrália. Como 

homework, os alunos precisariam escrever um pequeno texto em inglês sobre alguma viagem 

que eles já realizaram. Os recursos tecnológicos e/ou digitais utilizados nessa aula foram: 

notebook, datashow, caixas de som, áudio e vídeo.   

3º encontro – Ensino Fundamental II (8º ano) 

Ano/Série: 8º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 27/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: TV Programs / Cinema 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:-/- 
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
READING: A timeline; 
Vocabulary: TV programs / Film genres;  
Grammar: Passive Voice / Comparative Adjectives. 
 

Apesar de não ter sido utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula, 

resolvemos analisá-la, pois o professor discutiu sobre as tecnologias com entradas no 

letramento crítico. Os alunos tiveram que analisar algumas imagens no livro didático; com 

base nesses textos imagéticos, foi iniciado uma discussão sobre entretenimento na época 

atual. Algumas perguntas contidas nas atividades abordaram questões relevantes, 
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possibilitando os alunos a refletirem. Algumas dessas questões foram: troca de amigos “reais” 

por amigos “virtuais”, o problema da dependência da tecnologia, o uso de sites de 

relacionamentos, o pouco interesse pela leitura de livros, o download não autorizado de 

músicas e filmes, entre outros temas relacionados diretamente ao letramento digital/crítico. 

Em relação a isso, nos remetemos ao pensamento de Rojo (2012) quando diz que o 

letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da linguagem, 

utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das representações 

presentes nos discursos e das implicações que isto pode trazer para o indivíduo em sua vida e 

comunidade. Dessa forma, consideramos positivo o professor trabalhar as questões sobre o 

universo virtual e a dependência das tecnologias, além dos cuidados que todos devem tomar 

nas plataformas digitais em relação ao uso e escolha dos materiais disponíveis.  

O segundo tópico discutido nessa aula foi relacionado aos programas de televisão e os 

gêneros de filmes. Basicamente, essa atividade foi pautada na construção de vocabulário. O 

conhecimento de mundo que os alunos trazem, também ajudou na compreensão de novos 

termos, pois já haviam assistido a filmes e programas de televisão como Reality Shows.  

No final da aula, tendo em vista que alguns alunos apresentaram dificuldades de 

compreensão em relação a certos conteúdos gramaticais, o professor deu dicas de canais no 

Youtube que apresentam alguns conteúdos gramaticais como esses que estavam sendo 

trabalhados. Nesse momento dialogamos com Braga (2012) quando sugere várias tecnologias 

digitais para o ensino/aprendizagem de língua inglesa, integralizando conteúdos didáticos com 

as plataformas digitais.  

Consideramos positiva a atitude do professor, pois assim, desperta nos alunos a 

autonomia de procurar novas informações na internet. Isso feito, a aula termina com os alunos 

anotando os nomes dos canais a fim de facilitar a resolução dos exercícios de casa. Embora a 

temática da aula estivesse voltada para programas televisivos, entretenimento e gêneros de 

filmes, não foi utilizado nenhum recurso tecnológico digital, apesar da discussão sobre essas 

tecnologias.  

4º encontro – Ensino Fundamental II (8º ano) 

Ano/Série: 8º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 13/03/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: TV Programs / Cinema 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; mídias de áudio e vídeo.  
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Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: A film trailer 
SPEAKING: Conducting a survey 
WRITING: Writing a film review. 
 

O professor iniciou a aula perguntando se os alunos conseguiram resolver os 

exercícios e se assistiram aos vídeos no Youtube conforme ele havia sugerido. A maioria das 

respostas foi positiva. A aula foi pautada em exercícios de audição, oralidade e escrita. Alguns 

alunos perguntaram se iria ter música, o professor disse que não, mas que assistiriam a uma 

cena de um filme e tinha certeza que os alunos iriam gostar. Diferentemente de outros 

momentos, dessa vez o filme foi brasileiro, intitulado Central do Brasil, com legendas em 

inglês. Nenhum dos alunos conhecia o filme, porém, antes de começar a exibição dos trailers, 

o professor fez um breve resumo.  

Após a exibição, o professor discutiu questões relacionadas ao filme e dividiu a turma 

em duplas para um exercício de audição que tinha como objetivo ouvir áudios com trechos de 

filmes e identificar qual o gênero das produções cinematográficas. Apesar de a atividade 

trazer elementos como áudio e efeitos sonoros facilitando a distinção do tipo de filme, 

algumas duplas tiveram muita dificuldade em reconhecer esses gêneros. Em seguida, as 

duplas tiveram que realizar uma pesquisa entre si sobre questões pessoais relacionadas aos 

gostos e preferências em relação a filmes e programas de televisão. A pesquisa consistia em 

oito perguntas em inglês que deveriam ser respondidas por todos os alunos da turma, assim, 

teriam que inverter os papéis (entrevistadores x entrevistados) para que todos pudessem 

participar.  

Como homework, o professor pediu para que os alunos escrevessem um pequeno texto 

em inglês sobre um filme de suas preferências. O texto deveria ser crítico e, por isso, o 

professor alertou que os alunos precisariam de apoio para planejar suas produções. Nesse 

momento, nos remetemos ao pensamento de Ribeiro (2018) quando discute a necessidade do 

professor trabalhar a criticidade dos alunos em sala de aula. Dessa forma, os alunos deveriam 

acessar a internet (em casa) e realizar suas pesquisas, escolhendo os conteúdos mais 

relevantes. Concordamos com o professor quando ele menciona que ao pesquisarem sobre 

determinados filmes, é possível que encontrem textos em português para verter para o inglês 

ou que encontrem textos longos e complexos. Se eles já tivessem assistido a algum desses 

filmes, poderiam construir suas frases curtas e simples, facilitando a produção.  
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Os recursos tecnológicos digitais utilizados foram: notebook, caixas de som, 

datashow, áudio e vídeo. Compreendemos que esses recursos utilizados durante a aula 

permitiram que os alunos tivessem um maior contato com materiais autênticos da língua, além 

disso, os motivaram, pois esses elementos são parte integrante do cotidiano dos estudantes, 

além, claro, favoreceram a apresentação didática por parte do professor. Conforme destaca 

Aguilar (2017), é importante ressaltar que a tecnologia sozinha não é capaz de transformar a 

prática de um professor; no entanto, se usada de modo contextualizado, pode aproximar a 

rotina em sala de aula àquilo com que os alunos já estão acostumados na vida real.  

Encerradas as descrições sobre as aulas observadas no 8º ano, a partir desse momento, 

apresentaremos os registros obtidos através das observações das aulas no 9º ano: 

1º encontro – Ensino Fundamental II (9º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 
 

2º encontro – Ensino Fundamental II (9º ano) 

Ano/Série: 9º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 18/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Presentations 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Notebook; caixas de som; mídia de áudio. 
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: An oral presentation; 
SPEAKING: Making a presentation; 
WRITING: Writing a Presentation. 
 

Dando sequência na temática sobre apresentações, a atividade desta aula foi de 

audição. Para isso, o professor utilizou áudios com vários estilos de comunicação e solicitou 

que os alunos os ouvissem atentamente e tentassem descobrir se a comunicação que estava 

sendo apresentada nos áudios tinha sido realizada através de mensagens escritas em um 

celular, pessoalmente, ligação telefônica, e-mail ou carta. Os alunos tiveram muita dificuldade 

na realização desse exercício, pois não dispuseram de outros elementos além do áudio. Foi 

necessário, portanto, que o professor repetisse os arquivos de áudio várias vezes.  

Para homework, com base nos áudios trabalhados, o professor solicitou que os alunos 

escrevessem (em inglês) dicas de como realizar uma boa apresentação oral, atentando-se para 

a valorização e capacidade de síntese, lembrando que o uso de palavras-chaves ao invés de 
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sentenças longas é bastante útil para que consigam escrever de forma espontânea e segura. Na 

aula seguinte, eles teriam que apresentar essas produções.  

Os únicos recursos tecnológicos utilizados nessa aula foram o notebook e as caixinhas 

de som (as quais não atenderam a necessidade do professor, tendo em vista a qualidade de 

áudio e a indisciplina por parte dos alunos). Como recurso digital e midiático, destacamos o 

uso dos áudios que tinham o objetivo de colaborar na realização dos exercícios de listening. 

Entretanto, conforme destaca Holden (2009), ao realizar tarefas de listening os alunos não 

devem se apegar aos detalhes. O objetivo deve ser responder os exercícios propostos pelo 

professor e não apenas ser capaz de traduzir todas as palavras que são ditas/ouvidas.  

Dessa forma, as atividades de audição e compreensão têm uma finalidade nas aulas 

que nada tem a ver com tradução simultânea; além disso, é preciso, disciplina, dedicação e 

motivação por parte dos alunos. Constatamos, ao final, algumas dificuldades encontradas, tais 

como: infraestrutura da escola; recurso tecnológico insuficiente para o desenvolvimento da 

habilidade proposta; turma numerosa, falta de motivação intrínseca do aluno, etc.  

3º encontro – Ensino Fundamental II (9º ano) 

Ano/Série: 9º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 25/02/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Literature and Reading 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Notebook; caixas de som; mídias de áudio. 
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
READING: A poem; novel (excerpt) and a fairy tale (excerpt); 
Vocabulary: Words related to library; 
Grammar: Present Perfect. 
 

A temática trabalhada nessa aula foi “Literatura e os Gêneros Literários” pautada na 

leitura e na compreensão textual. Após isso, o professor passou um áudio contendo um 

diálogo e distribuiu a versão escrita para os alunos, solicitando que circulassem as frases 

escritas no Present Perfect e suas respectivas traduções. Foram trabalhadas as habilidades de 

audição e de escrita, além do enriquecimento do vocabulário em língua inglesa.  

Mais uma vez, os recursos tecnológicos utilizados pelo professor foram o notebook, 

aparelho de som e arquivos de áudio como recurso digital. Porém, entendemos que se a 

proposta era trabalhar leitura e compreensão textual mediadas pelas tecnologias midiáticas, 
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teria sido interessante discutir questões relacionadas ao letramento digital.  

Dessa forma, defendemos o pensamento de Coscarelli (2016) quando cita que se 

pretendemos incluir o letramento digital nas escolas, devemos somar às práticas habituais de 

leitura os novos comportamentos dos leitores, assim como utilizar textos de diferentes mídias, 

em seus suportes reais. Assim, mesmo utilizando os recursos digitais, as práticas pedagógicas 

de orientação construtivista e sociointeracionista defendem um ensino mais centrado no 

aluno, apoiado em contextos de interação, diálogo e colaboração. Aulas de leitura 

fundamentadas nesse modelo abandonam uma visão tradicional de aprendizagens [...] 

(COSCARELLI, 2016). O que deveria ter sido trabalhado nessa aula quando o foco era as 

literaturas e os gêneros literários.  

4º encontro – Ensino Fundamental II (9º ano) 

Ano/Série: 9º Ano – Ensino Fundamental II 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11/03/2019 
Professor (a): Rodrigo 
Tema/Assunto da aula: Literature and Reading 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
LISTENING: A radio program on the web; 
SPEAKING: Doing a survey and reporting your findings; 
WRITING: Writing a stanza of a poem. 
 

O professor iniciou a aula corrigindo os homeworks e em seguida realizou uma 

atividade de listening (audição) que tinha como proposta a exibição de um programa de uma 

rádio americana voltada para o público jovem. Mediante o áudio, os alunos tinham que 

responder questões propostas pelo livro didático. Antes de repetir o áudio pela segunda vez, 

solicitou que os alunos verificassem a possibilidade de responder as questões por indução ou 

captando apenas as informações mais relevantes. Durante a correção da atividade, o professor 

chamou a atenção dos alunos para indicadores de informalidade presentes no áudio.  

No segundo momento da aula, os alunos tinham que fazer uma pesquisa entre os 

colegas de classe, a fim de obter informações sobre preferências e modos de leituras. Após a 

realização dessa atividade, o professor exibiu alguns slides em PowerPoint sobre trechos de 

poemas famosos, pedindo que os alunos lessem e copiassem no caderno o que eles haviam 

entendido, destacando as características principais.  
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Os slides apresentados continham não apenas textos escritos, mas imagéticos. Várias 

imagens relacionadas a poemas ganharam destaques e atenção por partes dos alunos. A 

maioria trazia como temáticas questões relacionadas ao oceano, natureza, animais, flores, 

família, crianças, amor e paz, facilitando a compreensão dos textos mesmo que os estudantes 

não conseguissem traduzir tudo que estava escrito. Os recursos tecnológicos digitais 

utilizados durante essas aulas foram: notebook, aparelho de som, datashow, slides produzidos 

em PowerPoint, além dos áudios no formato podcast (arquivo digital de áudio). 

Consideramos positiva a ação do professor em utilizar elementos variados como textos 

escritos e imagéticos a fim de colaborar com o entendimento dos alunos. Pensando nisso, nos 

remetemos ao pensamento de Rojo (2012) em relação à variedade de linguagens, como 

imagens, sons, links, vídeos, cores, tanto em ambientes digitais quanto impressos, exige 

capacidades e práticas de produção e compreensão. Assim, em contexto educativo, o aluno 

assume um novo papel, tornando-se letrado.  

Portando, percebemos que a linguagem que integra som, imagem, texto e animação 

(linguagem multimodal) utilizada pelo professor apresentou vantagens ao contexto educativo, 

colaborando com o processo de ensino/aprendizagem. Assim, a tecnologia digital não é 

apenas para ser utilizada como mera atividade educacional, mas como ferramenta e meio para 

determinado fim (LIMA, 2009). Seguindo essa linha de pensamento, as tecnologias e mídias 

digitais podem ser eficientes quando planejadas e implementadas com o objetivo de aprimorar 

o engajamento dos estudantes no aprendizado e na colaboração com as práticas dos 

professores. 

Finalizadas as descrições das observações no Ensino Fundamental II, passaremos a 

apresentar agora os registros obtidos através das observações realizadas nos anos/series do 

Ensino Médio, compreendendo assim, a segunda parte das observações: 
 

1º encontro – Ensino Médio (1º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 

2º encontro – Ensino Médio (1º ano) 

Ano/Série: 1º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 19/02/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Grammar Reviews 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint).  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
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Explanação dos conteúdos de maneira oral e visual. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
To be Forms; There to be; Present and Past Continuous. 
 

A professora destacou a importância de estar sempre revisando as formas verbais do 

verbo to be, frisando que o livro didático não traz de maneira detalhada essas questões, 

porém, entende que a maioria dos alunos ainda tem muitas dificuldades nessas conjugações e 

que, em consequência disso, apresentaria alguns slides com os principais tempos verbais e 

respectivas conjugações. O material midiático apresentado pela professora exibia as principais 

formas do verbo to be, no presente simples, passado e futuro simples, além das formas 

afirmativas, negativas e interrogativas.  

No segundo momento da aula, a professora também utilizou apresentações em 

PowerPoint para trabalhar questões gramaticais relacionadas às formas do There To be e 

Presentand Past Continuous. Apesar de a aula estar pautada em pontos gramaticais, foram 

utilizados alguns recursos tecnológicos digitais (apenas para melhorar a exibição dos 

conteúdos presentes no livro didático), tais como: datashow, notebook e slides em 

PowerPoint. 
 

3º encontro – Ensino Médio (1º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 

4º encontro – Ensino Médio (1º ano) 

Ano/Série: 1º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 12/03/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Grammar Reviews 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint).  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Many, much, some e any; Reading Strategies; 
Texts: Thanksgiving / The Day before Christmas. 
 

A professora deu início à aula explicando a diferença dos quantificadores many, much 

some, e any, e, em seguida, para reforçar, os alunos foram submetidos a uma espécie de quis 

tendo que escolher as alternativas corretas. Para isso, a professora utilizou uma apresentação 

em PowerPoint. O exercício trazia vários exemplos de frases incompletas para que os 
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estudantes escolhessem qual alternativa melhor completaria a sentença.  

O próximo tópico trabalhado foi “Estratégias de Leitura em Língua Inglesa”. Para 

iniciar, a professora exibiu um vídeo, em que o professor discorria sobre as importantes 

estratégias de leitura e compreensão textual sem precisar traduzir os textos na íntegra. Ao 

final do vídeo, foram mostrados vários exemplos de textos utilizando as estratégias 

mencionadas. Os alunos não estavam muito atentos a esse vídeo e houve momentos em que a 

professora precisou chamar a atenção da turma. Após isso, foram trabalhados textos e 

questões de compreensão textual. Os alunos tiveram muita dificuldade nessa atividade.  

Os recursos tecnológicos digitais utilizados pela professora durante essa aula foram: 

datashow, notebook, caixas de som, slides em PowerPoint. De acordo com Braga (2012), vê-

se que existem muitas possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais, bem como um leque 

ilimitado de ações pedagógicas, permitindo uma grande diversidade de atividades. Percebe-se 

também que a professora precisou conhecer o que as tecnologias têm a oferecer a fim de 

tornar suas aulas mais atrativas, criando condições de aprendizagem por meio de recursos 

digitais. Nota-se que a assimilação de conteúdos se torna mais fácil não somente por ser algo 

ilustrativo, mas por trazer um significado de forma dinâmica e com linguagem próxima 

daquela vivenciada em momentos de lazer do que através de um recurso estático, que em nada 

condiz com as rotinas diárias dos estudantes. 

5º encontro – Ensino Médio (1º ano) 

Ano/Série: 1º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 19/03/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: English with Song 
Recursos didáticos utilizados: Dicionários de Língua Inglesa 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Song: I’m yours (Bruno Mars) 
 

Abrimos um parêntese aqui para uma observação extra que realizamos na turma do 1º 

ano do Ensino Médio. Apesar dessas aulas não estarem em nosso cronograma de observações, 

decidimos acompanhar a professora que previamente nos comunicou que estaria substituindo 

um professor ausente. Nessa aula, a professora trabalhou a música I’m yours (Bruno Mars). 

Para isso, apresentou através dos recursos de multimídia, o vídeo clipe da canção. Em 
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seguida, distribuiu cópias da letra incompleta; era um exercício de listening onde os alunos 

teriam que ouvir o áudio várias vezes a fim de completar a letra da música. 

No primeiro momento, a professora não apresentou quais seriam as palavras que os 

alunos deveriam utilizar para a realização do exercício; no entanto, tendo em vista a 

dificuldade da grande maioria da turma, decidiu copiá-las na lousa para facilitar a realização 

da atividade, ao mesmo tempo em que trabalhou pronúncia e tradução com os alunos. Por fim, 

os alunos fizeram a tradução da letra da música, e para isso, puderam se reunir em duplas e 

utilizarem os dicionários. Percebemos que alguns alunos utilizaram o celular para auxiliar na 

tradução, apesar da professora não consentir o uso do aparelho. 

Ancorados em Cysneiros (1999), o uso da música pode trazer resultados para além do 

fator linguístico. Assim, a proposta de se trabalhar com música é relevante, pois é uma forma 

de expandir o vocabulário e melhorar a audição. Ressaltamos a empolgação dos estudantes 

por estarem realizando uma atividade dinâmica e divertida. Além de trabalhar audição, 

pronúncia e vocabulário, os alunos descobriram estruturas gramaticais importantes. A 

utilização de mídias dinamizou a aula, colaborando para um melhor desempenho da atividade 

proposta.   

A seguir, apresentaremos os dados obtidos através das observações na turma do 2º ano 

do Ensino Médio: 

1º encontro – Ensino Médio (2º ano) 

Ano/Série: 2º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11 e 12/02/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Textual Comprehension 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint).  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral e visual. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Relative Pronouns; Perfect Tenses; 
Text: We Have a Pope. 

 

A aula em questão era a primeira do 1º bimestre para a turma do 2º ano do Ensino 

Médio e, como de praxe, a professora apresentou o conteúdo didático que seria utilizado 

durante o bimestre. A docente frisou que seria necessário um melhor engajamento por parte 

dos alunos no que se refere ao enriquecimento de vocabulário em língua inglesa, pois a 

proposta base do livro didático é a leitura e compreensão textual, ainda que algumas questões 
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gramaticais ainda sejam trabalhadas e revisadas.  

Após isso, a professora apresentou o conteúdo gramatical Relative Pronouns, 

utilizando exercícios em Power Point projetados através do datashow. Posteriormente, 

apresentou os Perfect Tenses; e através de slides explicou ao que se referiam cada um deles: 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect e Past Perfect Continuous. A 

docente expressou que seus slides traziam exemplos melhores do que os apresentados pelo 

livro didático e pediu para que os alunos copiassem os exemplos, seguidos pelas traduções. 

Dando continuidade aos conteúdos do livro didático, os alunos leram e traduziram um texto 

chamado We have a Pope para responder questões de compreensão textual. Entretanto, o 

tempo da aula foi insuficiente para a conclusão da atividade.  

Os recursos tecnológicos utilizados foram: datashow, notebook e slides em 

PowerPoint. Percebemos que a professora faz bastante uso de apresentações em PowerPoint, 

o que configura essa ferramenta como facilitadora para organização de conteúdos e 

exposições. Nas apresentações realizadas, foi possível incluir imagens e animações que 

colaboraram para o entendimento dos alunos. De acordo com as teorias que sustentam nosso 

trabalho, julgamos positiva a atitude da professora, tendo em vista a seleção dos materiais e a 

utilização dos recursos tecnológicos, colaborando para o ensino/aprendizagem. 

2º encontro – Ensino Médio (2º ano) 

Ano/Série: 2º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 18 e 19/02/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Textual Comprehension 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint).  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral e visual. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Text: A Hate Letter; 
Modals Verbs; Indefinite Pronouns. 
 

Esta aula começou com a apresentação de alguns slides sobre os Modal Verbs (Verbos 

Modais). À medida que a professora dava os exemplos, pedia que os alunos repetissem as 

frases para exercitar a oralidade. O livro trazia alguns exercícios sobre o assunto, ao mesmo 

tempo em que apresentava, de forma contextualizada, um texto chamado A Hate Letter. 

Através das informações contidas em slides, a docente ressaltou que os verbos modais 

são muito úteis e importantes no estudo da língua inglesa e distinto dos outros verbos, pois 
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possuem características próprias. Em seguida, solicitou que os alunos construíssem e 

traduzissem frases utilizando os verbos modais. 

No segundo momento da aula, foi trabalhado o assunto Indefinite Pronouns. Nesse 

momento, a professora seguiu fielmente a proposta trazida pelo livro didático e não utilizou 

nenhum outro recurso – com exceção da oralidade, para auxiliar a explicação. Mais uma vez, 

os recursos tecnológicos utilizados foram: datashow, notebook e slides em PowerPoint. 
 

3º encontro – Ensino Médio (2º ano) 

Não foi utilizado nenhum recurso tecnológico/digital nessa aula. 
 

4º encontro – Ensino Médio (2º ano) 

Ano/Série: 2º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11 e 12/03/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Textual Comprehension 
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Text: Saint Patrick’s Day; 
Conjunctions; Prepositions; Reading Strategies. 
 

Neste encontro, a professora demorou algum momento para começar a aula devido à 

necessidade de tempo para montar o datashow e testar as caixas de som. Nesse momento, 

lembramos dos estudos de Kenski (2012) sobre os problemas que os recursos tecnológicos 

podem ter durante a sua operacionalização. Holden (2009) também cita que nem sempre as 

tecnologias funcionam como o professor espera, e às vezes, é necessário um segundo plano.  

Após a resolução do imprevisto, a professora solicitou a atenção da turma para falar 

sobre o Saint Patrick, dizendo que exibiria um vídeo sobre esse tema, tendo em vista que o 

texto a ser trabalhado na aula seria sobre o Saint Patrick’s Day. Conforme os alunos podiam 

analisar nas imagens contidas no livro didático, o Saint Patrick Day é uma festividade que 

celebra a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda e é, normalmente, comemorado no dia 

17 de março pela maioria dos países cujo idioma oficial é a língua inglesa. Após isso, o vídeo 

foi exibido reforçando as explicações dadas. A exibição da mídia colaborou de forma 

significativa para o entendimento dos alunos. A presença de imagens, vídeo e áudio fez com 

que os alunos tivessem uma imersão maior no tema exibido, além de conhecer sobre uma 



124 
 
cultura que para muitos, ainda é desconhecida. Em seguida, a turma foi dividida em duplas e 

solicitada para que os alunos lessem o texto e respondessem as questões propostas.  

No segundo momento, a professora apresentou questões gramaticais que envolvem a 

conjugação do verbo To Be nas formas afirmativas, negativas e interrogativas do presente 

simples.  Para isso, utilizou alguns slides com exercícios e imagens relacionadas às frases 

como forma colaborativa para que os alunos entendessem o que está sendo apresentado sem 

que seja necessária a utilização de dicionários. Nessa aula, percebemos que os alunos estavam 

mais atentos, curiosos, talvez devido a uma metodologia dinâmica onde todos os minutos da 

aula foram preenchidos. Os recursos tecnológicos digitais utilizados pela professora foram: 

datashow, notebook, slides em PowerPoint, caixas de som, áudio e vídeo com o propósito de 

melhorar a explanação dos conteúdos e visualização por parte dos alunos.  

 A seguir, apresentaremos as observações das aulas do 3º ano do Ensino Médio: 

1º encontro – Ensino Médio (3º ano) 

Ano/Série: 3º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11/02/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Culture, Languages and Grammar Spots.  
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Text: The Statue of Liberty; 
Active and Passive Voice; Reported Speech. 

 

Na turma do 3º ano do Ensino Médio, a professora iniciou a aula destacando alguns 

pontos importantes, após as apresentações pessoais. Esse é o primeiro bimestre do último ano 

da educação básica, então, como a maioria dos estudantes irá submeter-se a exames nacionais, 

como o ENEM, ela destacou que o conteúdo proposto pelo livro didático está disposto para 

este fim. A docente ressaltou que o objetivo de estudar Inglês nessa última etapa do ensino 

básico é promover a comunicação escrita e oral visando à compreensão e a expressão da 

língua em situações retiradas do cotidiano e voltadas para o futuro mercado profissional. 

Além disso, destacou que esse não é o único objetivo, pois o domínio do Inglês possibilita 

participação social e inserção em um universo cultural, já que esta língua, como todos 

sabem,está presente em diversos contextos sociais: a internet é um exemplo disso.  

Dando continuidade, a professora exibiu, através de slides em PowerPoint, alguns 
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pontos que considera importante no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa para o 

último ano do Ensino Médio. Dentre eles:  

 Ler e interpretar textos de gêneros diversos; 

 Identificar e analisar estruturas linguísticas; 

 Utilizar a língua inglesa na interpretação e na intervenção em situações reais ao 

traduzir e ao exprimir-se com clareza; 

 Aumentar e consolidar o vocabulário ativo e passivo, através da fixação de novas 

palavras e expressões contidas nos textos e exercícios sobre os mesmos; 

 Analisar o sentido dos textos, compreendendo as inter-relações de idéias e sentimentos 

neles expressos, de modo a resolver, com segurança, exercícios e testes de 

compreensão; 

 Dominar as estruturas essenciais de afirmação, negação e interrogação. 

Isso posto, a professora informou que o principal recurso utilizado durante as aulas 

seria o livro didático, mas que não dispensaria outras fontes para trabalhar atividades de 

oralidade, audição e aulas diversificadas. Em seguida, acompanhando a proposta do livro 

didático, exibiu um vídeo sobre a história da Estátua da Liberdade existente na cidade de 

Nova York – Estados Unidos da América. O vídeo em português tinha como objetivo, 

segundo a docente, auxiliar na compreensão dos alunos quando forem trabalhar o texto sobre 

esse tema no livro didático. Após a exibição do vídeo, os alunos leram o texto em inglês e 

responderam as questões de compreensão textual.  

No segundo momento da aula, ainda tendo como material base o texto sobre a Estátua 

da Liberdade, foram trabalhadas questões gramaticais como Voz Ativa e Voz Passiva, além 

dos Reported Speech. Destacamos que os recursos tecnológicos digitais utilizados foram: 

datashow, notebook, slides em PowerPoint, caixas de som, áudio e vídeo. Ressalto a 

importância de se usar vídeo nas aulas, pois, proporcionam, além de melhor exibição, uma 

melhor visualização e assimilação de conteúdos por parte dos alunos.   

2º encontro – Ensino Médio (3º ano) 

Ano/Série: 3º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 18/02/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Culture, Languages and Grammar Spots.  
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
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Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Text: Are You A Couch Potato?; 
If clauses; Phrasal verbs. 
 

Nessa aula, a professora propôs que todos lessem o texto Are you a couch potato?, 

escrevessem no caderno um resumo do que entendeu e, em seguida, retirassem do texto 10 

verbos para classificá-los como irregulares e/ou regulares. Após isso, foi exibido um vídeo 

(em inglês com legendas em português) sobre a importância de praticar atividades físicas ou 

frequentar alguma academia. Em relação ao vídeo, a docente questionou aos alunos o que ele 

tem a ver com o texto lido, pedindo que explicassem oralmente a importância da prática desse 

tipo de atividade, expondo se eles fazem ou não fazem alguma atividade desportiva.  

Em seguida, a professora escreveu as frases: I am a couch potato/I am not a couch 

potato, solicitando que os alunos explicassem o que entenderam nessas sentenças. A maioria 

traduziu as frases ao pé da letra, porém, conseguiram entender que a expressão couch potato 

se refere a alguém que não faz nenhum exercício físico. O vídeo exibido ajudou na 

compreensão dos alunos em relação ao texto proposto pelo livro didático, inclusive alguns 

falaram que, apesar o nível da linguagem do texto ser muito alto, através do vídeo eles 

conseguiram captar a mensagem principal.  

Por fim, a docente discorreu sobre os verbos frasais em inglês, explicando que os 

Phrasal Verbs são verbos que, na maioria das vezes, não podem ser traduzidos literalmente e 

são formados por um verbo juntamente com uma preposição, um advérbio ou palavras de uma 

outra classe gramatical. A professora exibiu uma lista desses verbos e pediu para que todos 

repetissem as respectivas pronúncias. Após isso, os alunos copiaram os exemplos expostos 

através de slides e, em duplas, traduziram as frases.  Como recursos tecnológicos digitais 

utilizados, tivemos: datashow, notebook, slides em PowerPoint, caixas de som, áudio e vídeo, 

também com o mesmo propósito das aulas anteriores.  

3º encontro – Ensino Médio (3º ano) 

Ano/Série: 3º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 25/02/2019 
Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Culture, Languages and Grammar Spots.  
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio e vídeo.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
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Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Text: Why do you need visit London? 
Idiomatic expressions; Reading Strategies. 
 

A professora iniciou a aula solicitando aos alunos que lessem atentamente o texto Why 

do you need visit London?. Para tanto, deveriam usar as estratégias de leitura e compreensão 

textual. Em seguida, fez algumas perguntas sobre o texto. Como complemento, um vídeo foi 

exibido a respeito da famosa capital inglesa. O vídeo em inglês (com legendas em português) 

apresentava curiosidades e razões para que as pessoas visitem Londres. Após isso, a 

professora perguntou aos alunos algumas curiosidades e informações que o vídeo apresentou.  

No segundo momento, a professora pediu que os alunos lessem o texto e 

respondessem as questões propostas contidas no livro didático. Para tanto, ajudou os alunos 

reforçando as estratégias de leitura e traduzindo palavras ou expressões complexas. 

Percebemos que alguns alunos utilizaram celulares para pesquisa e/ou traduções sem pedir 

permissão, o que a professora não percebeu. Nesse momento, nos remetemos ao pensamento 

de alguns autores que discorrem sobre a resistência dos celulares em sala de aula por parte dos 

professores. No entanto, Aguilar (2017), Rojo (2012), Braga (2012), dentre outros, advertem 

que são necessárias políticas educacionais para a utilização desses recursos em contextos 

educativos; dependendo, especialmente, do planejamento e acompanhamento do professor 

para melhor utilização desses meios digitais.  

Na sequência, a docente discorreu sobre o conteúdo gramatical Idiomatic Expressions.  

Para reforçar, através de apresentação em PowerPoint, a professora, apresentou uma lista com 

essas expressões e respectivas traduções, fazendo menção a algumas comumente usadas em 

português. Alguns recursos tecnológicos foram utilizados, como: datashow, notebook, slides 

em PowerPoint, caixas de som, áudio e vídeo. 

No entanto, como defende Ribeiro (2018) é preciso algo mais em relação ao uso 

desses recursos; é necessário criticidade para entender o que essas tecnologias fazem de 

diferente das outras. Para isso, os recursos tecnológicos devem ser encarados seriamente, 

transformando atitudes, exercitando a cidadania e conscientização das responsabilidades 

sociais de cada um. Como percebemos, a professora não fez menção a importância do uso 

desses recursos em sala de aula nem trabalhou questões relacionadas aos multiletramentos. 

4º encontro – Ensino Médio (3º ano) 

Ano/Série: 3º Ano – Ensino Médio 
Quantidade de aulas: 2 aulas 
Data: 11/03/2019 
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Professor (a): Gisele 
Tema/Assunto da aula: Culture, Languages and Grammar Spots.  
Recursos didáticos utilizados: Livro didático 
 

Recursos tecnológicos digitais utilizados: 
Datashow; caixas de som; notebook; slides (apresentação em PowerPoint); mídias de áudio e vídeo; 
aparelho de celular dos alunos.  
 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada: 
Explanação dos conteúdos de maneira oral, visual e auditiva. 
Exercícios e atividades respondidos pelos alunos. 
 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados: 
Text: Martin Luther King; Text: Why English? 
 

No mesmo estilo didático/metodológico da aula anterior, a professora iniciou 

perguntando aos alunos quem foi Martin Luther King. Enquanto instalava os equipamentos 

tecnológicos, pediu que todos abrissem o livro didático no texto sobre Martin Luther King e 

tentassem explicar o que entenderam. Antes que os alunos começassem a falar, a professora 

pediu a atenção de todos para assistirem ao vídeo. Tratava-se de um documentário em Inglês, 

legendado em Português, sobre a biografia de Martin Luther King. Após a exibição do vídeo, 

os alunos escreveram um texto em português sobre as principais informações baseadas no 

texto do livro didático em conformidade com o vídeo apresentado.  

No segundo momento, outro texto foi trabalhado: Why English? Os estudantes foram 

divididos em duplas, leram o texto no livro didático e responderam as questões de 

compreensão textual no caderno. Após a resolução das questões, a professora apresentou 

slides com alguns argumentos sobre a importância da língua inglesa em diversos contextos. 

Foram apresentadas frases em inglês (retiradas do texto), as quais, à medida que foram lidas 

pela docente, eram repetidas pelos alunos e traduzidas por um deles (escolhido de forma 

aleatória). Como resultado, os alunos destacaram que se trata da língua oficial de 53 países; é 

a língua mais falada do mundo; ajuda as pessoas a conseguirem um emprego melhor; facilita 

nas viagens; é o idioma oficial da internet e das mídias digitais, etc. Os recursos tecnológicos 

digitais utilizados nessa aula foram: datashow, notebook, slides em PowerPoint, caixas de 

som, áudio e vídeo. 

Com a descrição dessa aula, terminamos a fase de observações em sala de aula nas 

turmas do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Dessa 

forma, retomamos aqui as nossas questões de pesquisa onde, primeiramente, procurávamos 

entender quais são as principais tecnologias digitais usadas pelos professores e como elas são 

utilizadas nas aulas de língua inglesa. Em resposta a esse questionamento, e considerando as 

informações obtidas através das nossas observações, evidenciou-se que os principais recursos 
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tecnológicos digitais utilizados pelos professores são: Datashow, computador, aparelho de 

som, mídias de áudio, vídeo, slides em PowerPoint, e em último lugar, o uso do celular em 

sala de aula.  

A segunda pergunta de nossa pesquisa visava entender qual a abordagem dos 

professores em relação ao uso dos recursos tecnológicos nas aulas de língua inglesa. Notamos 

que as abordagens e/ou metodologias adotadas pelos professores tiveram como objetivo 

principal colaborar no processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos didáticos, bem como 

dinamizar as aulas, motivando os alunos à imersão de uma nova cultura. Defendemos a 

abordagem colaborativa, tendo em vista que, de acordo com Holden (2009), esse tipo de 

abordagem surge da necessidade de inserir metodologias interativas entre o aluno, ou usuário, 

em conjunto com o professor para que estabeleçam buscas, compreensão e interpretação da 

informação de assuntos determinados. (HOLDEN, 2009). 

Em relação aos recursos tecnológicos utilizados, entendemos que a maioria dos 

recursos foi utilizada a fim de melhorar a apresentação de conteúdos didáticos que envolvem 

as habilidades linguísticas da língua inglesa. Os instrumentos sonoros foram trabalhados para 

melhor viabilizar os exercícios de audição. Os recursos de vídeo e/ou imagens, para melhorar 

a apresentação de conteúdos didáticos de forma visual, nos quais a presença da imagem 

(textos imagéticos) colaborou efetivamente para a compreensão dos conteúdos por parte dos 

alunos. Os professores utilizaram seus próprios notebooks para conectar ao apresentador de 

multimídia e suas caixinhas de som para exibir os arquivos de áudios.  

Em síntese, esses elementos ajudaram no processo de ensino/aprendizagem dos 

conteúdos e na ação docentes dos nossos participantes, porém, não são suficientes conforme 

menciona Ribeiro (2018) e Santos (2012). Isso depende de como o professor seleciona o que é 

útil dentre esses recursos; podendo encontrar informações suplementares sobre os recursos 

que melhor atenderem as necessidades da aula e especialmente dos alunos. Nesse sentido, 

esses materiais e recursos tecnológicos suplementares têm o propósito de ampliar e 

complementar o livro didático. (SANTOS, 2012). De modo crítico, acreditamos que alguns 

critérios são importantes para selecionar o material tecnológico, tais como: o que ele irá 

acrescentar ao livro didático? Com que frequência o professor e os alunos irão usá-los? E 

principalmente, por que irá usá-los? Questões essas que os professores precisam considerar. 

Coerente a isso, questionamos também de que maneira o uso das tecnologias digitais 

colabora efetivamente com o ensino/aprendizagem da língua em estudo. As vantagens que 

poderíamos citar são inúmeras, porém, destacamos que, consonante ao que observamos, as 

tecnologias digitais tem sido ferramentas colaborativas inseridas no contexto escolar como 
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auxiliadoras, mediadoras do processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Devido ao avanço 

tecnológico, professores e alunos que não se integrarem ao contexto da aprendizagem, serão 

marginalizados, ressaltando-se, nesse contexto, a importância e o objetivo desta problemática, 

porque o impacto social é algo inevitável devido ao avanço tecnológico.  

Consequente a isso, a aprendizagem deve estar aliada à construção de novos 

conhecimentos e ao processo de ensino/aprendizagem que ocorre nesta relação, já que o 

indivíduo ensina e constrói conhecimento. No contexto pesquisado, apesar da falta de alguns 

recursos tecnológicos devido a questões estruturais e econômicas, sendo priorizados recursos 

básicos como notebook, datashow e aparelho de áudio e vídeo, não se pode negar a 

importância do uso das tecnologias aplicadas à educação, e que exigem mudanças no processo 

educativo, e especialmente nas formas de como os professores e as instituições educativas 

agem em relação a esses elementos. As tecnologias digitais aplicadas à educação vêm 

influenciando todos os envolvidos nesse processo de ensino/aprendizagem. Em consequência 

dessa influência, é preciso que os envolvidos assumam o papel inovador, transformando-se 

para melhor trabalhar os conhecimentos dos estudantes. Nesse contexto, as tecnologias 

digitais devem ser comunicativas e informativas. 

Fundamentados em Dionísio (2005), Jewitt (2008), Lemke (2010), Rojo (2012) e os 

estudos do The New London Group (1996), percebemos que mesmo nas aulas em que o livro 

didático (tecnologia impressa) era o principal instrumento utilizado pelo professor, os 

elementos multimodais estavam presentes. Isto se compactua com uma nova concepção de 

textos, segundo a qual os escritos e as falas se misturam com imagens estáticas (ilustrações, 

imagens, gráficos, infográficos) e em movimento (vídeos) e com sons (músicas, sonoplastias). 

Nesse diapasão, a abordagem do texto se estendeu a enunciados híbridos de um novo formato, 

de modo que, quando o professor apresentava textos orais contidos no livro didático, ele 

também fazia menção a elementos visuais e/ou sonoros (textos multimodais) como os 

arquivos de áudio que ele utilizava ou os vídeos baixados do YouTube para ajudar de forma 

colaborativa na exibição dos conteúdos.  

Dessa forma, ainda sustentados pelo nosso embasamento teórico, defendemos que o 

uso das tecnologias digitais pode desenvolver maiores relações entre professores e estudantes, 

políticas públicas e educação, colaborando para que seja possível adquirir conhecimentos 

como fator imprescindível para uma melhoria social, propiciando expressões multiculturais e 

integração universal. O mundo cibernético das tecnologias digitais possibilita uma 

manifestação cultural e social fundamentada nas tecnologias avançadas. Dessa forma, a 

inclusão digital se torna uma das ferramentas mais imprescindíveis para ampliar os diversos 
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letramentos, dentre os quais ressaltamos o digital e o crítico – que, de acordo com as nossas 

observações nas aulas de inglês, não foi suficientemente explorado ou desenvolvido. 

Fundamentados nos estudos de Jenkins (2008), Buckinghan (2010), Almeida (2011), 

Coscarelli e Ribeiro (2011; 2018), acreditamos que há dois grandes desafios que devemos 

enfrentar quando se trata de desenvolver o letramento digital; o primeiro é que a leitura como 

objeto de ensino, deve ser levada para a escola sem simplificações, considerando não só as 

habilidades cognitivas, tais como interferir, antecipar, comparar, verificar, analisar, mas, 

sobretudo, levando em consideração seus propósitos e sua diversidade enquanto prática 

social; o segundo desafio é incluir as tecnologias digitais, de modo que os sentidos atribuídos 

a elas no contexto social não se tornem demasiadamente artificiais quando escolarizados, 

como nos assegura Coscarelli (2016).  Referente ao letramento crítico, Kenski (2009) adverte 

que o professor deve auxiliar seus alunos a analisar criticamente as situações complexas e 

inesperadas informadas pelas mídias; a desenvolver criatividade e criticidade; a utilizar outros 

tipos de racionalidades: a imaginação criadora, a sensibilidade táctil, visual e auditiva, entre 

outras. O respeito às diferenças e o sentido de responsabilidade são outros aspectos que o 

professor deve trabalhar com seus alunos diante de tantos avanços na contemporaneidade.  

Entretanto, percebemos que a escola não avançou na mesma proporção que as mídias e 

as tecnologias digitais. Envolvida por uma abordagem tradicionalista, a escola observada 

ainda predomina uma linguagem escrita. Porém, impulsionados pelos desenvolvimentos 

sociais e tecnológicos, alguns professores estão fazendo uso também da linguagem da mídia 

impressa que traz o elemento texto associado ao elemento imagem, tais como fotos, gráficos, 

ilustrações. Essa linguagem agrega os três elementos: texto, imagem e som, e, na maioria das 

vezes, ainda possibilitam a criação de animações. Esses elementos reunidos compõem o que 

chamamos de linguagem multimodal, facilitando e ampliando as possibilidades de utilização 

desses recursos em sala de aula.  

Mesmo depois de todo avanço quanto ao acesso das mídias como recursos e 

estratégias metodológicas, a escola ainda pode ser um lugar metódico e enfadonho. Assim, 

para erradicar esse problema, acreditamos que a formação de professores e mudanças nos 

currículos escolares sejam uma das possibilidades relevantes. Nesse cenário, professores e 

gestores ainda não se apropriaram de maneira satisfatória desses recursos, dentre outras 

razões, devido à falta de investimentos em recursos humanos, equipamentos e manutenção. 

As instituições precisariam investir em estratégias e recursos de ensino, ampliando sua 

comunicação a partir das novas linguagens para que haja uma maior sintonia entre professores 

e alunos. Em nossas observações, percebemos também a existência dessas certas limitações.  
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No entanto, concordamos com Ribeiro (2018) quando ela defende que ter acesso a 

esse aparato tecnológico, não garante, por si, a ampliação do alcance das aulas, dos textos que 

selecionamos ou produzimos ou das competências ligadas à leitura dos estudantes. Assim, o 

acesso facilitado às tecnologias digitais não garante a ampliação do “poder semiótico” de 

estudantes e de professores. É papel da escola tratar desse empoderamento, especialmente nas 

linguagens (alfabéticas, imagéticas, matemáticas, etc.), atuando de forma responsável e 

pertinente, esforçando-se por não apenas transmitir ou traduzir discursos deslumbrados e 

milagrosos sobre tecnologias, mas, principalmente, ocupando-se de estudar e produzir modos 

de disponibilizar a expressão, em suas modalidades de produção e de circulação, a todos 

aqueles que querem, precisam e/ou podem fazê-lo. (RIBEIRO, 2018). 

Portanto, o uso das mídias e tecnologias digitais (como também a linguagem 

multimodal decorrente delas) nas escolas está vinculado à formação e atuação dos 

professores. Se os recursos existem, e se poucos professores utilizam essas ferramentas é 

porque muitos não foram preparados durante sua formação profissional. Em consequência 

disso, ainda é bastante elementar a formação continuada que trata da inserção e do uso das 

mídias e tecnologias no ambiente escolar. Contudo, conforme percebemos, não é somente a 

falta de preparação por parte dos professores; questões de infraestrutura, metodologias 

defasadas e o insuficiente trabalho em relação aos multiletramentos, são exemplos disso. 

Por fim, retomando os objetivos da nossa pesquisa em relação às observações 

realizadas, apresentamos um gráfico demonstrativo com os principais recursos 

tecnológicos digitais utilizados pelos professores durante as aulas: 
 

Gráfico 8 - Recursos tecnológicos digitais utilizados pelos professores 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Diante desses resultados, frisamos que das 58 horas/aulas observadas, percebemos a 

utilização dos recursos tecnológicos digitais em 11 encontros no Ensino Fundamental II (6º ao 

9º ano) e 10 no Ensino Médio. Predominantemente, destacamos o uso do datashow, 

computador, aparelho de som, arquivos de áudio e vídeo, e pouquíssima (ou quase nenhuma) 

utilização de tecnologias como aplicativos, softwares e website. Na maioria das aulas, o 

professor utiliza os recursos de multimídia para ajudar na explanação dos conteúdos ou 

trabalhar exercícios de habilidades linguísticas. 

Através do uso das tecnologias digitais, percebemos maior dinamicidade e interação 

por parte dos alunos frente aos conteúdos didáticos, além de melhorar a aquisição de 

vocabulário e participação nas aulas. Comprovamos que os alunos estão cada vez mais 

imersos no universo digital e mesmo quando o professor não libera a utilização de celulares 

ou aplicativos que auxiliem na resolução de exercícios, eles insistem em fazer uso desses 

recursos mesmo que contidamente.  

Defendemos que, antes de tudo é importante que o professor identifique os requisitos 

básicos em relação ao que se pretende apresentar aos alunos por meio das tecnologias digitais, 

quais são os conteúdos  e como isso fará a diferença na forma de aprendizado para que o 

processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa seja melhor assimilada e, 

consequentemente, influencie positivamente para os multiletramentos dos alunos. 

No subtópico seguinte, apresentamos os resultados obtidos através da oficina 

pedagógica realizada com os participantes. 

 

4.3 Resultados da Oficina Pedagógica: Tecnologias e Letramento Digital no Processo de 

Ensino/Aprendizagem de Língua Inglesa 

 

 
Devido à introdução das tecnologias digitais no ambiente escolar, abre-se uma nova 

perspectiva para o ensino/aprendizagem. Por isso, é essencial que os educadores formem 

cidadãos que saibam utilizar os meios eletrônicos, sem, contudo aceitar passivamente tudo 

que eles transmitem. Dessa forma, é relevante que haja uma discussão e reflexão sobre o uso 

desses recursos dentro das práticas pedagógicas dos professores de língua inglesa, bem como 

a prática do letramento digital nos dias atuais. É sobre a importância de tal letramento, das 

relações dos professores com as tecnologias e o uso que é feito delas em sala de aula que 

justificamos a importância dessa oficina pedagógica. 

Com isso, objetivamos apresentar, discutir teorias e propostas relacionadas com as 

tecnologias e o letramento digital inseridas no processo de ensino/aprendizagem de língua 
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inglesa, além de viabilizar discussões coletivas a respeito das concepções dos professores 

sobre essa temática. Para isso, foram selecionados conteúdos e materiais que discorressem 

sobre o ensino de língua inglesa regido pelos documentos oficiais nacionais; conceitos sobre 

as tecnologias e letramento digital; a realidade da escola frente às tecnologias digitais; os 

gêneros digitais e o ensino de língua inglesa; passos para usar as tecnologias digitais; o papel 

do professor na era digital; sugestões de aplicativos e plataformas digitais (websites) para o 

ensino/aprendizagem de língua inglesa; usar ou não usar o celular em sala de aula; e os 

multiletramentos. A seleção dos conteúdos se deu basicamente por estarem na fundamentação 

teórica desse trabalho, além de textos e materiais decorrentes de nossas pesquisas e estudos.  

Por fim, realizamos uma entrevista no formato Grupo Focal com os professores 

participantes. A oficina se realizou no dia 29 de março do corrente ano no turno matutino, 

vespertino e noturno, em uma sala de aula cedida pela escola a qual nossa pesquisa se 

desenvolveu. No Apêndice D do nosso trabalho, encontra-se todo o handout da programação.  

 
 Turno matutino: 7:00h às 11:30h (29/03/2019) 

 
 Iniciamos a programação do turno matutino seguindo o horário de funcionamento 

normal da referida escola. Para isso, utilizamos recursos de multimídia como computador, 

datashow, caixinhas de som, áudio e vídeo, a fim de expormos conteúdos de forma dinâmica 

e colaborativa. Começamos com um momento de acolhida, apresentações pessoais, 

exposição dos objetivos da nossa pesquisa e da oficina. Nessa ocasião, conhecemos melhor 

os participantes, ao mesmo tempo em que eles conheciam o layout da programação da oficina. 

Através de uma dinâmica em grupo, os professores tiveram a chance de expor suas 

experiências profissionais, refletindo sobre como utilizam os recursos tecnológicos em suas 

aulas. Em seguida, alguns professores relataram expectativas em estar participando desse 

encontro, tendo em vista a importância desses momentos e temática discutida.  

Na sequência, começamos a exposição dos conteúdos através de slides em PowerPoint 

para direcionar os tópicos a serem discutidos. Iniciamos falando sobre o ensino de língua 

inglesa regido pelos documentos oficiais nacionais; qual o propósito desses documentos e 

regimentos. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB); a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) voltados para o ensino/aprendizagem de língua 

inglesa guiaram a discussão.   

Ressaltamos que a inclusão e o ensino de língua inglesa são defendidos tanto pela 

LDB, como pela BNCC e os PCN que consideram o ensino desse idioma uma porta para a 
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ampliação de oportunidades sociais, inserção no mundo globalizado, diversidade cultural e 

preparação para o mercado de trabalho. Destacamos que a partir dos PCN, surgiram as 

Organizações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). O objetivo das OCEM é contribuir 

para o diálogo entre professor e escola sobre as práticas pedagógicas. Esses conteúdos foram 

de fundamental importância para podermos situar o ensino de língua inglesa dentro dos 

parâmetros e legislação que garantem a disciplina nos currículos das escolas brasileiras.  

Após isso, passamos a discutir sobre as tecnologias digitais que estão disponíveis nas 

mais diversas plataformas e amplamente utilizadas por todas as camadas sociais como meio 

de comunicação, produção e disseminação de saberes. Por isso, defendemos sua importância e 

necessidade de serem estudadas e compreendidas. Nesse momento, alguns professores 

ressaltaram o impacto que as tecnologias digitais têm em nossa sociedade. Dessa forma, nos 

baseamos no pensamento de Coscarelli (2016) que defende que os mais diversos contextos 

escolares precisam discutir e se apropriar dessas tecnologias para que os alunos também 

incorporem as inúmeras possibilidades oferecidas pelos equipamentos e aplicativos.  

Em relação à realidade da escola frente às tecnologias digitais, expomos questões 

como: investimento na formação dos professores; a escola que não pode se omitir perante essa 

realidade; a escola que precisa fazer uso das tecnologias digitais para mostrar as 

possibilidades desses recursos e evitar que os estudantes sejam meros consumidores ou façam 

uso equivocado desses instrumentos; a existência de tecnologias que possibilitam a autonomia 

das pessoas nos processos de compreensão e de relação com o outro. Nessa conjuntura, nossa 

abordagem era de proposta, muito mais do que discutir questões teóricas. Assim, sugerimos 

aplicativos, websites e canais no Youtube que têm por finalidade colaborar com o processo 

de ensino/aprendizagem de língua inglesa. Tomando como base nossa experiência pessoal 

com algumas dessas ferramentas, o objetivo, além de apresentar, era sugerir e discutir sobre a 

utilização de meios que podem facilitar esse processo, além de viabilizar uma exposição 

sintetizada da funcionalidade e aplicabilidade desses elementos digitais.  

Dentro desse contexto, mostramos algumas tecnologias desenvolvidas especialmente 

para o profissional de língua inglesa. Nesse momento, pudemos constatar que a minoria dos 

professores presentes conhecia as sugestões, ou raramente havia feito uso de alguma delas. 

Destacamos a atenção (por parte dos professores) para o TeacherKit - aplicativo que auxilia o 

controle de presenças, faltas, lançamento de notas de provas, atividades, exercícios, 

comportamento, etc. As funcionalidades do aplicativo ficam arquivadas, facilitando o 

preenchimento dos documentos escolares. Sugerimos também websites destinados 

especialmente para professores que não dispõem de tempo suficiente para preparar material 
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didático próprio. Esses sites disponibilizam atividades prontas para ser utilizadas dentro ou 

fora da sala de aula. 

Em conjunto comesses conteúdos, abordamos dicas para o uso da tecnologia na 

educação; dentre elas, destacamos: o Mobile Learning; aprendizagem adaptativa; 

gamificação (processo de ensino/aprendizagem através de jogos); o ensino híbrido 

(personalização do ensino/aprendizagem); e por fim, a tecnologia na educação e a biblioteca 

digital. Nesse cenário, discutimos com os professores o papel do professor diante às 

tecnologias na educação. Acreditamos que o professor precisa investir em si próprio, 

possibilitando-se acesso à informação, ao conhecimento e permitindo-se ser um agente 

transformador.  

Mostramos que os recursos tecnológicos da era moderna podem ser considerados 

como um facilitador da aprendizagem, um dispositivo a mais, capaz de despertar o interesse 

pelas diferentes áreas do conhecimento. Assim, o professor torna-se um elo entre 

ensino/aprendizagem, facilitando a aquisição do conhecimento a partir dessas ferramentas 

tecnológicas. Nesse sentido, é fundamental a compreensão que o mundo evoluiu e que fazer 

educação hoje não é o mesmo de outrora. Diante desta realidade, precisamos trabalhar em 

conjunto com as tecnologias digitais, contribuindo com o aprendizado dos alunos.  

Defendemos que o papel do professor diante dessas tecnologias ganha força, uma vez 

que ele é o mediador desse processo e não mais detentor do conhecimento. Para isso, é 

preciso que saiba utilizar as ferramentas tecnológicas, transformando sua postura, quebrando 

os paradigmas estabelecidos a priori com qualificação profissional e compromisso. Frisamos 

que não há o que temer, pelo contrário, o papel do professor deverá ter sempre lugar de 

destaque. Nessa oportunidade, os professores relataram os desafios e empecilhos que 

enfrentam quando decidem usar as tecnologias. Detalhamos essas informações no momento 

da entrevista. Para encerrar a programação do primeiro turno, discutimos brevemente sobre 

novas metodologias - garantia de novas perspectivas aos professores; transformação - o 

ensino na era digital; e sobre a educação atual - saindo do convencional para o digital. 

 
 Turno vespertino: das 13:00h às 17:30h (29/03/2019) 

 
No turno vespertino, retomamos os trabalhos discutindo questões relacionadas à 

importância das TDIC em contextos educativos; em conformidade, utilizamos um vídeo 

para reflexão dos professores. Após exibição do vídeo, solicitamos que expressassem suas 



137 
 
concepções sobre a importância das tecnologias digitais nos espaços educacionais. Nossa 

abordagem estava pautada na reflexão, discussão e troca de experiência entre os participantes.  

A discussão teve continuidade sobre um tópico bastante polêmico: usar ou não usar o 

celular em sala de aula? Eis a questão! Nesse momento, ressaltamos que as transformações 

provocaram mudanças profundas de uma geração para outra, sobretudo em relação ao uso de 

celulares. Nessa perspectiva, entendemos que, na maioria das vezes, o quadro, o caderno e a 

caneta não são suficientes para manter os alunos interessados em aprender. Embora o uso do 

celular em sala de aula tenha sido por muito tempo inaceitável, tanto pelo corpo docente 

quanto por lei, hoje o cenário tende a ser diferente.  

Fundamentados na BNCC, citamos que ela prevê o uso da tecnologia na escola, 

tendo em vista que a sociedade está imersa no meio digital. Sendo assim, é evidente a 

importância de se explorar esse recurso em prol da formação do aluno e da sua interação com 

o mundo. Para isso, é necessário desenvolver estratégias produtivas; por exemplo: os 

aplicativos e suas funcionalidades e facilidades que auxiliam no contexto pessoal, 

também podem ser inseridos no ambiente escolar como prática educacional.  

Desse modo, acreditamos que o celular pode se tornar um rico instrumento de 

aprendizagem. Porém, estar conectado em sala de aula não significa necessariamente 

distração e perda de foco. Quando bem direcionada, essa alternativa é também uma maneira 

de aprender como pesquisar, coletar dados, buscar referências e se inteirar de assuntos atuais 

em tempo real. Ou seja, a prática pode contribuir para que o aluno acabe se tornando o 

protagonista do próprio aprendizado. É importante ressaltar que não recomendamos o uso do 

celular em sala de aula sem estratégia ou limite. O ideal é que o professor consiga, junto da 

coordenação, desenvolver práticas pedagógicas que aproveitem o aparelho de maneira lúdica, 

voltadas para o estímulo da curiosidade e motivação do aluno.  

Nesse cenário, citamos que redes sociais, como Facebook e Whatsapp, podem ser 

direcionadas para uso em sala de aula. A criação de grupos de discussão, debates e fórum 

sobre determinado assunto é exemplo disso. Além de promover maior participação do 

aluno, essa prática permite que a atividade se expanda para fora do período escolar e instigue 

os jovens a buscar referências na internet para basearem argumentos e opiniões. Outra forma 

de inserir o uso de celulares em sala de aula de maneira construtiva é por meio da produção de 

conteúdo digital. Propomos, por exemplo, atividades que explorem recursos como as câmeras 

e os gravadores dos aparelhos. Criação de telejornais, entrevistas e produção de filmes curtos 

estão entre as opções. Aplicativos educativos podem trazer a tecnologia para dentro de sala, 
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pois, permitem que os alunos façam atividades, acompanhem seu desempenho, tirem suas 

dúvidas e acessem outros exercícios virtuais pelo celular.  

Contudo, procuramos deixar claro a finalidade e o momento de fazer uso dessas 

tecnologias para que os alunos tenham consciência de quando e como utilizá-las e, sobretudo 

respeitem essa determinação. Acreditamos que em certas ocasiões, pode ser difícil para o 

professor controlar de perto o que cada aluno está realmente fazendo ao mexer em seu celular. 

Por causa disso, defendemos diante dos professores participantes a importância de estudar 

estratégias e propostas que facilitem a vida do educador, utilizando ferramentas assertivas que 

engajem verdadeiramente os alunos. Cremos que é fundamental professores e coordenação 

pedagógica elaborarem propostas educacionais claras, pois o objetivo é que a tecnologia deve 

ser utilizada para favorecer as práticas educativas, além de ajudar a identificar as dificuldades 

dos alunos.  

Ainda no turno vespertino, apresentamos conceitos sobre os multiletramentos, dando 

ênfase ao letramento digital. Para isso, nos baseamos nos estudos do Grupo de Nova 

Londres cuja proposta é apresentar discussão teórica das conexões entre os contextos sociais 

em mudança que alunos e professores enfrentam e uma nova abordagem à pedagogia dos 

multiletramentos. Desse modo, o multiletramento supera as limitações das abordagens 

tradicionais, enfatizando como lidar com as múltiplas diferenças linguísticas e culturais. 

Enfatizamos que o uso de abordagens dos multiletramentos à pedagogia permite que os alunos 

atinjam os objetivos dos autores para o letramento, criando acesso à evolução da linguagem, 

dando poder à comunidade e promovendo o engajamento crítico necessário para que se 

consiga projetar os futuros sociais e alcançar o sucesso através do cumprimento desse 

trabalho. (THE NEW LONDON GROUP, 1996).  

As ideias do grupo são hoje referência para diversos estudos sobre multiletramentos. 

Para Rojo (2012), trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver o uso das TDIC; 

caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado, gêneros, 

mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e 

democrático. Rojo (2012) destaca que o conceito de multiletramentos aponta para dois tipos 

específicos de multiplicidade: a multiplicidade cultural e a multiplicidade semiótica de 

constituições dos textos. A multiplicidade de linguagens, tanto em ambientes digitais quanto 

impressos, exige capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas. 

Assim, o leitor assume um novo perfil influenciado também pelo amplo acesso à informação e 

pela rápida circulação dessa informação.  
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Para encerrarmos as discussões no turno vespertino, destacamos que o letramento 

digital é uma rede de letramentos que se apóiam, entrelaçam e se apropriam continuamente 

por meio de dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos 

socioculturais limitados fisicamente, quanto naqueles denominados online, construídos pela 

interação social mediada eletronicamente. Ancorados também pelas ideias de Buckingham 

(2010), entendemos que o letramento digital não é somente uma questão funcional de 

manusear o computador e fazer pesquisas; é necessário saber localizar e selecionar os 

materiais por meio de navegadores, hyperlinks, mecanismos de procura, entre outros. 

 
 Turno noturno: 18:30h às 21:30h (29/03/2019) 

 
Para encerramos a programação, o turno noturno foi iniciado com a exposição de um 

vídeo reflexivo sobre a temática trabalhada. Após o vídeo, começamos a entrevista no formato 

grupo focal com os professores participantes que teve duração de 1h50min. Para isso, 

utilizamos, além de um roteiro escrito contendo as questões propostas, gravação em áudio e 

vídeo, de modo que esses elementos nos ajudassem no processo de análise.  

Apresentamos a seguir o detalhamento desse momento relevante, seguidas pelas 

considerações finais do nosso trabalho, onde reunimos os resultados e respondemos se os 

objetivos da nossa pesquisa foram alcançados.  

 

4.4 Apreciações das informações colhidas através da Entrevista em Grupo Focal 

 

Nesse momento, destacamos os dados obtidos através da entrevista em Grupo Focal 

realizada com os professores participantes da oficina pedagógica Tecnologias e Letramento 

Digital no processo de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. Através da oficina, buscamos 

apresentar, discutir teorias e propostas relacionadas com as tecnologias e o letramento digital 

inseridas no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa nos dias atuais, além de 

viabilizar discussões coletivas a respeito das concepções dos professores sobre essa temática. 

Pensando nisso, compreendemos que, devido à introdução das tecnologias digitais no 

ambiente escolar, abriu-se uma nova perspectiva para o ensino/aprendizagem de línguas. No 

entanto, nem todos conseguem acompanhar as mudanças ou fazer uso das tecnologias digitais 

de maneira colaborativa, o que torna essencial que os educadores formem cidadãos 

habilitados para utilizar os meios eletrônicos, sem, contudo, aceitar passivamente tudo que 

eles transmitem.  
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Dessa forma, é relevante que haja uma discussão e reflexão sobre o uso desses 

recursos dentro das práticas pedagógicas dos professores de língua inglesa, bem como a 

prática do letramento digital e letramento crítico nos dias atuais. É a partir da relevância da 

discussão desses letramentos, das relações dos professores com as tecnologias e seus 

respectivos usos em sala de aula que justificamos a importância da realização dessa oficina 

pedagógica. 

Acreditamos que esses encontros são momentos propícios para o aperfeiçoamento 

didático dos docentes, pois se configuram como uma oportunidade de aprendizagem coletiva 

dinâmica, aberta a discussões e trocas de experiências, possibilitando a inovação e a 

construção de novos conhecimentos para práticas futuras. Não se trata de uma atividade 

passiva, na qual os indivíduos participantes se colocam no lugar de receptores, mas sim um 

momento de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, além de socializar experiências 

adquiridas na vivência em sala de aula. Nossa ideia principal é envolver os professores em um 

aprendizado que possa refletir diretamente na prática em sala de aula de língua inglesa. Não é 

um espaço para divagações teóricas, mas para a busca de soluções e apresentação de 

possibilidades. 

A seguir, apresentaremos os dados obtidos através desse momento, bem como 

algumas discussões e análise sobre os dados coletados. Frisamos que, por questões éticas, 

preservamos mais uma vez os nomes dos participantes, utilizando nomes fictícios. As partes 

mais relevantes (para a nossa pesquisa) da fala dos entrevistados estão transcritas de áudio 

para texto, conforme apresentadas posteriormente. No entanto, descartamos os vícios de 

linguagens, pausas e repetições de fonemas (assonâncias) para melhor coesão e coerência do 

texto transcrito. 

 

 

Questão 1: O que você entende por TIC? E de que forma as TIC (Tecnologia de 
Informação e Comunicação) estão presentes no seu cotidiano pessoal e profissional? 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Entendo que as TDIC não só nos proporcionam o acesso à informação, mas 

também a interação direta e real com o conteúdo explorado. No meu dia 
a dia elas estão presentes através das redes sociais, websites, etc. 
 

02 Renata São ferramentas de ensino para alcançar bons resultados de 
aprendizagem. São muito presentes nas minhas práticas, quase todas as 
aulas eu faço uso de alguma delas. 
 

03 Luciano Eu acho que são as tecnologias atuais referentes aos meios de comunicação, 
e estão presentes no dia a dia, no uso das redes sociais e a internet, através 
dos computadores, celulares. 
 

04 Guilherme TDIC – Tecnologia Digital de Informação e Comunicação. Elas estão 
presentes nas mais diversas formas e plataformas digitais, como o 
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celular, por exemplo, com seus diversos recursos, a TV, a Internet, que traz 
o mundo até nós. 
 

05 Mateus TDIC são os meios tecnológicos de que dispomos atualmente [...] 
geralmente por meio da internet, possibilitam uma maior facilidade de 
comunicação a despeito da distância entre os indivíduos, bem como 
torna possível um maior acesso à obtenção de informação e conhecimento. 
Em meu cotidiano [...] as TDIC se fazem presentes por meio do uso de 
aplicativos de comunicação e como forma de obtenção de informação e 
conhecimento, possibilitando o fácil acesso a vídeos e textos online.  

06 Mariana TDIC são ferramentas tecnológicas que nos auxiliam no processo de 
ensino-aprendizagem; tem favorecido bastante o ensino a distância, por 
exemplo. Estão sempre pressente no meu cotidiano.  
 

07 Michel Entendo que TDIC significa “Tecnologia Digital de Informação e 
Comunicação”, ou seja, os demais recursos tecnológicos presentes no nosso 
dia a dia. É a presença das tecnologias através das músicas, filmes, 
áudios e os demais recursos digitais que estão cada vez mais ganhando 
espaço em nosso meio. 
 

08 Ana [...] São possibilidades tecnológicas de transmitir informações como as 
redes sociais, o email, sites, blogs, aplicativos, plataformas virtuais e etc. 
No meu cotidiano pessoal e profissional utilizo bastante a internet em busca 
de dicas para elaboração dos meus planos de aulas. Uso bastante o 
Whatsapp para trocar informações com os alunos e pais de alunos. 
 

09 Rodrigo São as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação que estão 
presentes em diversas situações de nosso dia a dia [...] através da internet, 
do celular, das redes sociais e dos equipamentos eletrônicos. 
 

10 Gisele Compreendo que as TDIC são os meios pelos quais ocorrem os processos 
de comunicação. As TDIC estão presentes no meu cotidiano através do 
celular, computador, aparelho de som, TV, internet, etc. 
 

 

De maneira geral, todos os professores compreendem bem o sentido das TDIC e 

acreditamos que esse conceito teve uma melhor formação após as discussões e apresentações 

dos conteúdos trabalhados na oficina. As respostas dos participantes estão alinhadas com o 

nosso ponto de vista quando dizem que as TDIC são possibilidades dadas de forma criativa, 

utilizadas com as ferramentas digitais nos processos e produção do conhecimento em 

determinada área de concentração.  

Notoriamente, as TDIC estão presentes nas diversas atividades dentro e fora da sala de 

aula, com o objetivo de propiciar aos usuários ou aos estudantes uma melhor aprendizagem 

dada através da experiência mediante alguns objetivos propostos. No ensino/aprendizagem de 

língua inglesa, elas estão presentes na maioria das aulas que realizam atividades referentes às 

habilidades linguísticas. E, conforme a segunda pergunta da entrevista são várias as opções e 

possibilidades de recursos e/ou usos das TDIC. 
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Questão 2: Você utiliza os recursos digitais em suas práticas pedagógicas? De que 
maneira essa utilização colabora com o processo de ensino/aprendizagem de língua 
inglesa? 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Sim, por meio de sites ou aplicativos, como o Youtube, Duolinguo, vídeos 

aulas, entre outras. Ajudam a explicar e trabalhar melhor os conteúdos. 
 

02 Renata Sim. Os recursos áudios-visuais são ferramentas eficazes para a 
aprendizagem, é a maneira de mostrar a língua em seus mais diversos usos 
[...] a aprendizagem pode ser bem maior se um clipe for exibido e, em 
seguida, discutido, do que apenas descrito verbalmente sem o apoio de 
alguma das TDIC. 
 

03 Luciano Sim. Utilizo a internet para sites de pesquisas, Youtube para músicas e 
documentários, através de downloads. Também utilizamos redes sociais 
como Whatsapp para comunicação em grupos de salas. 
 

04 Guilherme Utilizo sim, sempre! Faço exibição de vídeos, fazendo perguntas aos 
alunos sobre os mesmos; uso de softwares interativos com perguntas e 
respostas. Uso músicas, filmes, e às vezes utilizamos a Internet para fazer 
pesquisas.  
 

05 Mateus Hoje em dia é quase impossível não utilizá-las. [...] Às vezes, uso imagens 
retiradas da internet para mostrar e trabalhar vocabulário, com uso do 
notebook; uso vídeos e sons também para realizar atividades; uso o 
datashow para projetar textos e realizar a leitura juntamente com os 
alunos, etc. Em geral, os alunos reagem de maneira positiva. 
 

06 Mariana Sim. Pois as TDIC têm proporcionado melhor aprendizagem nas aulas e as 
atividades áudio visuais prendem mais a atenção dos alunos. Elas causam 
impacto nas aulas, aulas expositivas, por exemplo, no PowerPoint, ou 
assistir um vídeo sobre um determinado assunto que contemple o conteúdo, 
estimula o interesse do aluno e consequentemente favorece a sua 
aprendizagem, pois as aulas ficam mais interativas. 
 

07 Michel Sim, eu estou sempre procurando levar uma música, um vídeo, 
apresentações em PowerPoint e muitas vezes, permito a utilização de 
celulares em minhas aulas para que eles possam utilizar um dicionário 
offline para facilitar os exercícios de leitura, compreensão e tradução 
de textos. Claro, que isso não é possível em todas as series, mas 
geralmente, no Ensino Médio, isso pode funcionar muito bem. Percebo que 
quando uso algum dos recursos tecnológicos em minhas aulas, os alunos 
gostam muito e prestam bem mais atenção. 
 

08 Ana Sim. Uso por exemplo como receptor de atividades (e-mail, Whatsapp, 
Messenger). 
 

09 Rodrigo Sim. Uso especialmente para estudar, planejar e ministrar aulas. Elas 
ajudam no sentido de facilitar as buscas e pesquisas realizadas na internet, 
das trocas de mensagens online com outras pessoas, na apresentação de 
conteúdos midiáticos através de slides utilizando o datashow; ou quando eu 
trabalho um vídeo ou uma música em sala de aula.  
 

10 Gisele Às vezes.  Nas aulas que envolvem música, na criação de grupos de 
Whatsapp, na exposição de conteúdos através de slides, etc. 
 

 

Mediante as respostas dos nossos participantes, vimos que existem muitas formas de 
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se usar as tecnologias digitais em sala de aula. Durante as práticas pedagógicas, o uso das 

TDIC é feito a partir de aplicativos, vídeos, áudio e demais recursos tecnológicos que 

colaboram para o processo de ensino/aprendizagem. Os professores acreditam que esses 

recursos são ferramentas eficazes, pois, através da internet, poderão fazer planos de aula, 

pesquisas didático-pedagógicas e download de áudio e vídeos para serem trabalhados nas 

aulas. Uma maneira positiva e bastante dinâmica no uso desses recursos é a utilização de 

músicas, vídeos ou aplicativos que tendem a propiciar maior interação por parte dos alunos e 

uma melhor imersão na cultura estrangeira.  

Acreditamos que, se usados de forma adequada, os dispositivos móveis e os 

aplicativos ajudarão a preparar os alunos para suas futuras carreiras. Além disso, a integração 

da tecnologia na sala de aula é uma maneira eficaz de se conectar com alunos dos mais 

diversos tipos de aprendizagem, oferecendo-lhes oportunidade de melhorar a interação com 

seus colegas e professores, incentivando a colaboração. O uso das tecnologias digitais 

também oferece aos professores e outros membros do corpo docente a oportunidade de 

desenvolver as habilidades de cidadania digital de seus alunos, trabalhando assim o 

letramento não só digital, mas crítico (KENSKI, 2012).  

No contexto de nossa pesquisa, percebemos um maior destaque para os recursos 

tecnológicos do datashow e de aparelhos de vídeo e áudio. Isto está evidente na resposta do 

participante Matheus, para o qual os recursos tornam as atividades mais atrativas para os 

alunos, possibilitando o engajamento com interesse. O professor Michel também tem se 

esforçado para tornar suas aulas atrativas e dinâmicas; para isso, tem feito uso dos recursos 

tecnológicos, seja através de música, de áudio ou vídeo, tem percebido que os alunos 

demonstram maiores interesses. Além disso, tem permitido que seus alunos façam uso de um 

dicionário offline através de seus aparelhos de celulares, como forma colaborativa para ajudar 

exercícios de tradução e compreensão de textos. Nem todos os alunos têm um dicionário 

impresso, porém, a maioria dispõe de um celular; então, acreditamos que essa didática é 

favorável, tendo em vista que agregar esse recurso às necessidades das atividades de sala de 

aula poderá ser algo produtivo desde que sejam trabalhadas previamente questões de 

letramentos e conscientização em relação à utilização das TDIC.  

Além disso, os demais professores acreditam que as TDIC proporcionam melhor 

aprendizado, captam maior atenção por partes dos alunos e facilitam as pesquisas e as 

ministrações das aulas. Somos levados a crer que essa realidade está diretamente articulada 

com as múltiplasesferas sociais, isto é, as tecnologias digitais são eficientes na sala de aula 

justamente porque impactaram de maneira expressiva a nossa vivência em outros contextos.  
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Com a existência da variedade de dispositivos, recursos e ferramentas, estamos construindo e 

vivenciando novos modos de interação com culturas e línguas diferentes.  

Em contexto educacional, existem também várias abordagens voltadas para a 

utilização desses recursos, a depender dos objetivos pré-elaborados por cada professor 

mediante os conteúdos didáticos. Relacionada a isso, a próxima pergunta tem o objetivo 

perceber quais são as abordagens adotadas em relação à utilização dos recursos digitais em 

sala de aula: 
 

Questão 3: Qual a abordagem (ou método) que você adota em relação ao uso dos 
recursos tecnológicos em suas aulas?  

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Costumo utilizar para reforçar a explicação e para trabalhar exercícios 

diversos. 
 

02 Renata Realização de exercícios que envolvem as habilidades linguísticas. 
 

03 Luciano Realização de exercícios extras para sair da mesmice do livro didático. 
 

04 Guilherme Abordagem colaborativa no processo de ensino e aprendizagem da 
língua inglesa. É uma abordagem lúdica, dinâmica, pois os alunos se 
mostram bastante interessados usando o computador com jogos interativos 
relacionados aos assuntos estudados. 
 

05 Mateus Creio que o objetivo principal seja uma abordagem colaborativa para 
ajudar a assimilação dos conteúdos didáticos, levando os alunos a 
trabalharem as quatro habilidades da língua inglesa, além de uma imersão 
na cultura da língua. 
 

06 Mariana O uso desses recursos em sala de aula precisa de uma abordagem 
colaborativa, focando nos objetivos da aula, ajudando não só a mim, mas 
especialmente ajudando aos meus alunos no processo de aprendizagem dos 
conteúdos trabalhos.  
 

07 Michel A melhor abordagem é quando você planeja o uso das tecnologias 
digitais para colaborar no ensino e no aprendizado da disciplina que você 
está ministrando. A abordagem colaborativa focada nos objetivos dos 
conteúdos didáticos.  
 

08 Ana Para ajudar na compreensão dos conteúdos e tornar as aulas mais 
atrativas. 
 

09 Rodrigo A abordagem que utilizo é sempre a colaborativa; pois a utilização 
desses recursos me ajuda muito em minha prática docente e percebo que os 
alunos ficam mais interessados nas aulas. 
 

10 Gisele Para ajudar na transmissão dos conteúdos que envolvem as quatro 
habilidades da língua, dinamizar as aulas e ajudar os alunos a 
compreenderem melhor os conteúdos. 

 

Na maioria das respostas, a abordagem colaborativa ganha destaque em se tratando da 

utilização dos recursos digitais nas aulas de língua inglesa. Os professores revelaram que 

costumam usar as tecnologias digitais em sala de aula para reforçar as explicações dos 

conteúdos trabalhados e realizar atividades didáticas que envolvem as habilidades de 
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listening, speaking, writing e reading, basicamente, para sair da “mesmice” do livro didático 

ou para inovar, realizando atividades lúdicas, dinâmicas, a fim de realizar atividades 

divertidas, atrativas e prendendo a atenção dos alunos. Isso está claro na resposta da 

participante Mariana, para a qual, os recursos atuam de maneira colaborativa e atuam na 

direção de facilitar o ensino/aprendizagem de todos os agentes envolvidos no processo. 

De acordo com Santos (2012), em contexto nacional, no entanto, a implementação de 

determinados recursos tecnológico-digitais é uma ação difícil de ser realizada em muitas 

instituições. As escolas estão em dúvida sobre o uso de certos dispositivos móveis, supondo 

que eles são mais um fardo do que uma ferramenta de aprendizado estratégico ou até mesmo a 

infraestrutura escolar não é capaz de suportar adequadamente estas tecnologias (SANTOS, 

2012). Entendemos que, nesses casos de resistência, exista uma situação de perda para alunos, 

professores e todos os envolvidos. Além disso, reconhecemos que o apoio financeiro 

insuficiente por parte do governo também pode inibir a adoção dessas tecnologias, no sentido 

de não somente prover os recursos, mas trabalhar na capacitação dos profissionais envolvidos 

para garantir uma abordagem adequada no ensino/aprendizagem.  

Apesar desses empecilhos, vimos que os professores acreditam na eficácia do uso das 

tecnologias digitais em sala de aula, enfrentando escolhas sobre como preparar os currículos e 

instruir os alunos. Nesse pensamento, a pergunta subsequente se propõe a entender quais as 

principais tecnologias digitais que os docentes utilizam (e como utilizam) nas aulas: 
 

Questão 4: Quais as principais tecnologias digitais que você utiliza nas aulas de língua 
inglesa? E de que maneira você faz uso desses recursos? 

 
 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Datashow, vídeos, filmes, música, aplicativos, etc. Para ajudar a melhor 

assimilação dos conteúdos trabalhados.  

02 Renata Música, vídeos, áudios, datashow, computadores... Utilizo para melhorar 
as aulas e ajudar no processo de aprendizagem.  

03 Luciano Vídeos que baixo da internet, música, datashow, filmes, etc. Servem como 
exercícios extras. Acho bastante importante utilizar, pois sinto que nas 
minhas aulas, quando utilizamos estes recursos, as aulas se tornam mais 
atrativas e descontraídas.  

04 Guilherme Além das bibliotecas virtuais e sites de busca, costumo utilizar áudio e 
vídeo, além de slides apresentados em datashow, e meu computador, 
claro. Utilizo para ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos de língua inglesa. 

05 Mateus Meu computador, datashow, aparelho de som, às vezes pesquisas na 
internet e uso de aplicativos nos celulares dos alunos para desenvolver 
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alguns exercícios de pesquisa. 

06 Mariana Notebook, som, datashow, etc. Sempre utilizo para ajudar nas tarefas de 
sala de aula. 

07 Michel Equipamentos de áudio e vídeo, além do computador e do datashow para 
apresentação de slides. Esses recursos são sempre utilizados para ajudar nas 
práticas de sala de aula, facilitando o trabalho do professor e ajudando os 
alunos na aprendizagem dos conteúdos. 

08 Ana Computador, datashow, aparelho de som... para me ajudar na prática 
docente. 

09 Rodrigo Computador, datashow, som, vídeos, pesquisas na internet, etc. Sempre 
com o propósito de ajudar e melhorar o processo de ensino e aprendizagem 
da disciplina de língua inglesa. 

10 Gisele Notebook, datashow, celulares, aparelhos de som, filmes, música, e às 
vezes o acesso a Internet para realização de pesquisas. Utilizo alguns em 
sala de aula e outros, porém, às vezes não temos recursos suficientes na 
escola e os alunos utilizam em casa para realização de trabalhos e outras 
pesquisas.  

 

O uso de recursos como notebooks, datashow, aparelho de som e demais tecnologias 

digitais como vídeos, filmes, música, aplicativos, etc. são alguns dos principais recursos 

utilizados pelos professores com o intuito de melhorar a assimilação dos conteúdos didáticos 

por partes dos alunos, além de dinamizar as aulas, ajudando no processo de 

ensino/aprendizagem. O participante Luciano revela que, através de materiais encontrados em 

plataformas da internet, consegue produzir atividades extras, além de trazer uma maior 

dinamicidade para a sala de aula. Outros professores consideram que o acesso a bibliotecas 

virtuais e sites de busca ajuda no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de língua 

inglesa, além de facilitar o trabalho do professor.  

No entanto, um dos participantes alega que, às vezes, não se dispõe de recursos 

suficientes para todos os alunos realizarem atividades e trabalhos de pesquisa. Além do 

problema de infraestrutura citado pelo professor, a utilização eficaz dos recursos tecnológicos 

digitais em sala de aula demanda de uma série de conhecimentos teóricos e operacionais, 

conforme nos lembra Kenski (2012). Nesse sentido, a questão seguinte buscou saber a opinião 

dos professores em relação a que conhecimentos são indispensáveis para a utilização dessas 

tecnologias na promoção de um melhor ensino/aprendizagem de língua inglesa:  
 

Questão 5: Quais conhecimentos você acredita serem necessários para que o professor 
possa utilizar os recursos digitais de forma a promover um melhor ensino/aprendizagem 
da língua inglesa? 
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Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Primeiramente, acredito que é necessário entendermos que as tecnologias 

digitais agem como uma excelente opção de ferramenta para uma melhor 
aprendizagem. No entanto, acredito que também é necessário que se 
tenham conhecimento de vários letramentos, como o letramento digital, 
crítico, etc. 

02 Renata [...] o mais importante é como usá-las com foco na aprendizagem dos 
alunos. Assim, a metodologia é muito mais importante. Não é porque um 
professor tem alguma dificuldade em lidar com computador, por exemplo, 
que isso já poderá refletir negativamente na aprendizagem dos alunos. [...] 

03 Luciano Seria ideal que todo professor tivesse conhecimento acerca das 
tecnologias, ao menos o básico, porém o necessário era que todos 
professores pudessem fazer cursos de aperfeiçoamentos. 

04 Guilherme O professor deve aprender a operar o computador de forma satisfatória, 
conhecendo os softwares mais usados na prática pedagógica, bem como 
aprender a usar outros recursos de áudio e vídeo. 

05 Mateus [...] é necessário que o professor saiba como tais recursos podem lhe ser 
úteis, [...] é necessário saber como manusear os aparelhos. Em resumo, 
saber o que fazer e como fazer! 

06 Mariana Acredito que o professor deve pensar logo na metodologia, como ele vai 
usar os conhecimentos didáticos com o manuseio das tecnologias digitais. 
O professor deve buscar novos conhecimentos e aperfeiçoar o uso desses 
meios tecnológicos em sala de aula. O professor como mediador da 
aprendizagem deve qualificar-se para adquirir as competências 
necessárias para o processo de ensino. 

07 Michel Seria necessário o professor participar de algum curso de capacitação e 
formação. Não basta apenas dispor desses recursos, mas é necessário que o 
profissional docente saiba como utilizá-los [...] a fim de contribuir para a 
aprendizagem. Infelizmente, não conheço nenhum curso ofertado 
gratuitamente para os professores, por isso, muitas vezes, eles preferem 
não utilizar por simplesmente não saber como operar tais recursos ou 
ferramentas. 

08 Ana Orientação quanto ao acesso, quanto à criação, quanto à manutenção. 
Ou seja, conhecimentos técnicos e também pedagógicos. 

09 Rodrigo Dois conhecimentos são fundamentais: o teórico e o prático. [...] é 
fundamental saber operar esses recursos para atender aos objetivos 
previstos nos conteúdos didáticos. 

10 Gisele Conhecimento sobre informática, de manuseio dos aparelhos, etc. 

 

Uma coisa é usar as tecnologias digitais em sala de aula, outra completamente 

diferente é saber, de fato, usá-las de maneira adequada, responsável e colaborativa para o 

processo de ensino/aprendizagem. A respeito disso, os professores reafirmam que as 

tecnologias digitais são excelentes opções de ferramentas para uma melhor aprendizagem, 

porém, é necessário que se tenham conhecimento de vários letramentos, como o letramento 
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digital, crítico, além do conhecimento de operacionalização e de como fazer uso desses 

recursos com foco na aprendizagem. Dessa forma, a metodologia utilizada pelo professor é 

muito importante. A participação em cursos de capacitação ajuda os professores a entenderem 

como tais recursos podem ser úteis, entendendo o que têm à disposição e como usá-los de 

maneira eficaz.  

O participante Michel expõe a necessidade de cursos de capacitação; e que algumas 

vezes, os professores preferem não utilizar os equipamentos tecnológicos em sala de aula por 

não saber como manipulá-los. A falta de capacitações é realmente um empecilho. As 

instituições educacionais precisam de um sistema de educação que incentive e estimule os 

estudantes, proporcionando-lhes o aprendizado de que precisam para desenvolver seu 

potencial. Isso significa fornecer um currículo de aprendizado prático e profissional, 

juntamente com o estudo teórico, como defende Kenski (2012).  

A autora também sustenta que as habilidades contemporâneas são um conjunto de 

competências digitais que alunos e professores precisam desenvolver para ter sucesso no 

mundo das tecnologias digitais. Essas competências serão fundamentais para o futuro das 

crianças e adolescentes. Entre elas estão, o pensamento crítico, resolução de problemas, 

colaboração, liderança, adaptabilidade, empreendedorismo, comunicação oral, escrita eficaz, 

acesso e análise de informações, criatividade, trabalho em equipe, entre muitas outras 

(KENSKI, 2012). No entanto, será que a utilização desses recursos realmente colabora para o 

ensino/aprendizagem? Pensando nisso, surge a próxima questão do nosso momento 

investigatório:  

Questão 6: Em sua opinião, de que maneira o uso das tecnologias digitais colabora 
efetivamente com o ensino/aprendizagem da língua inglesa? Se sim, explique como, se 
não, justifique. 
 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose [...] acredito que é preciso dominar o conteúdo que será repassado em 

sala de aula por meio das TDIC [...] o uso da TDIC não significa que o 
aluno irá gostar ou adquirir conhecimento, ele pode sim achar interessante, 
mas não se interessar pelo conteúdo. Porém, os alunos gostam de aulas 
diferentes, que não sejam monótonas, mesmo acreditando que isso também 
pode acontecer com o uso de recursos tecnológicos. 

02 Renata [...] as aulas de Inglês que ministro sempre foi as que tiveram mais o uso de 
músicas, de videoclipes, de filmes [...]. Isso definitivamente os motiva, 
porque é algo da realidade deles. O simples fato de entender a música 
que abre uma série que eles (os alunos) gostam, ou a trilha sonora de 
um filme, uma música muito popular, já é estimulante. 

03 Luciano [...] O uso das tecnologias é uma alternativa, justamente por estarem em 
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contato direto com a língua inglesa, inclusive fora da escola. 

04 Guilherme Sim, eu acredito que pode colaborar porque as possibilidades de pesquisa 
são maiores, sem contar com a rapidez e precisão como determinados 
assuntos são encontrados. Além disso, os alunos podem estar em 
contato direto com a língua inglesa e uma nova cultura. 

05 Mateus [...] As tecnologias digitais são algo que faz parte do cotidiano do aluno, 
[...] Os recursos digitais permitem também certa dinamicidade [...]. Na 
internet, podem ser encontrados diversos tipos de atividades que podem 
ser realizadas nos próprios aparelhos dos alunos, e há a vantagem de se 
poder adequar os níveis delas, algo que, como sabemos, interfere no grau 
de motivação dos aprendizes. [...] o fato é que o uso de tecnologia em si 
mesmo não é o que pode melhorar a qualidade ou a motivação [...]. 
Dessa forma, a qualidade da aprendizagem pode ser beneficiada pela 
variedade de atividades que os meios tecnológicos possibilitam. [...] as 
tecnologias podem [...] tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 
atraente e dinâmico. 

06 Mariana [...] tenho percebido que elas causam impacto nas aulas de Inglês. Os 
alunos gostam de uma aula diferente do habitual [...]. Trabalhar com 
algo que esteja presente em seu dia a dia é sempre motivador, por 
exemplo, as séries de TV e as músicas. [...] 

07 Michel [...] Os alunos gostam de música, de filmes, de animações, eles estão 
cansados de aulas tradicionais, de ter que aprender ou decorar formas 
gramaticais, traduzir por traduzir, etc. [...] 

08 Ana Com a utilização das tecnologias os alunos terão mais motivação e se 
sentirão mais sujeitos da aprendizagem, não sendo meros 
telespectadores de aulas de cunho tradicional. 

09 Rodrigo [...] As tecnologias digitais colaboram quando precisamos trabalhar 
exercícios que envolvam as quatro habilidades lingüísticas. Não que o 
livro didático não seja importante! Em minha opinião, o livro didático 
continua sendo o principal instrumento didático, porém, em inglês, é muito 
importante você trabalhar áudios, vídeos, pesquisas na internet, ouvir 
uma música, uma conversação, e isso é complicado ser feito sem os 
recursos digitais, porém, não é fácil utilizar todos essas funcionalidades, 
pois não dispomos de todos esses aparatos tecnológicos todas às vezes.   

10 Gisele [...] a maioria dos alunos gosta e está antenado com as tecnologias [...]. 
Então, a importância de o professor adquirir habilidades e técnicas 
referentes à inclusão de tecnologias digitais deve-se ao fato de que esses 
meios estão mais contextualizados com a realidade em que o aluno vive e, 
com certeza, vai ser um fator de motivação para despertar o interesse de 
aprender. [...] não basta apenas ter as ferramentas, se não se sabe 
utilizá-las. [...] Os professores capazes de tirar proveito dos benefícios que 
a tecnologia pode trazer aos processos de ensino e aprendizagem são 
capazes de atuar de maneira mais atraente e inovadora junto aos seus 
alunos. [...] recursos como tablets, lousas digitais, celulares, aplicativos 
e acesso à internet, permitem que as aulas de muitos professores 
ganhem vida nova, podendo apresentar os conteúdos aos seus alunos por 
meio de plataformas atraentes e mais próximas dos seus hábitos. [...] a 
adoção de novas tecnologias na sala de aula não significa excluir outras 
formas, como, por exemplo, as tradicionais aulas expositivas [...] agora o 
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professor não é mais visto como o único detentor do conhecimento e 
transmissor do saber, mas é visto como mediador, e isso se torna um fator 
determinante para que o professor se posicione de forma menos resistente 
frente ao uso das tecnologias. [...] 

 

Como vimos, a maioria dos professores acreditam que, antes de tudo, é preciso ter 

domínio dos conteúdos que serão repassados por meio das tecnologias digitais, pois o uso 

dessas ferramentas não significa com precisão que o aluno irá gostar ou adquirir 

conhecimento relevante por causa delas. A diferença está basicamente na interação ou em que 

esses recursos poderão, especificamente, proporcionar aos estudantes. No entanto, o uso 

dessas tecnologias é uma alternativa para imergir os alunos à cultura e à língua que eles estão 

estudando. Por exemplo, os recursos digitais permitem dinamicidade, podendo ser algo 

benéfico para as práticas pedagógicas, ou através do acesso à internet, vários tipos de 

atividades poderão ser encontrados, facilitando os planejamentos dos professores e os 

exercícios didáticos.  

Alguns professores também acreditam que o uso eficaz dos recursos tecnológicos 

colabora no processo de ensino/aprendizagem porque os alunos costumam demonstrar 

interesse pelas tecnologias, além de reviver situações que eles estão acostumados no dia a dia, 

seja através de uma música, uma cena de um seriado ou um filme, além dos inúmeros 

aplicativos existentes para ajudá-los na aquisição de um novo idioma.  Para o participante 

Rodrigo, o livro didático continua sendo a ferramenta norteadora do ensino/aprendizagem em 

sala de aulas, mas acrescentam que as tecnologias digitais são imprescindíveis na prática das 

quatro habilidades linguísticas, seja no trabalho com áudios, vídeos, pesquisa na internet, 

músicas ou mesmo na conversação.  

De acordo com Rojo (2012), a combinação de tecnologias digitais com o ensino 

tradicional é um exemplo de como a introdução dessas tecnologias pode melhorar a 

experiência de aprendizado e criar novas possibilidades. Para Holden (2009), a tecnologia 

transforma a experiência de aprendizado e os estudantes têm acesso a uma incrível quantidade 

de novas oportunidades, desde aprender a programar até colaborar com colegas e professores. 

Acreditamos que a tecnologia digital capacita os alunos a serem mais criativos, além de 

estarem mais conectados, superando a forma como aprendemos nos dias atuais. Nesse 

contexto, existem diversos tipos de recursos digitais que poderão ser utilizados. A próxima 

pergunta visa especialmente demonstrar quais são os recursos que os professores conhecem e 

como eles os utilizam em suas atividades pedagógicas:  
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Questão 7: Você conhece algum recurso digital de grande qualidade pedagógica? 
Qual(s)? Você o(s) utiliza(m) em sua prática pedagógica? Se sim, explique como, se não, 
justifique. 
 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Sim, tablets, smartphones, websites, aplicativos... São alguns exemplos 

desses recursos que faço uso nas minhas aulas.  

02 Renata Sim. SmarTV, notebooks, projetores multimídia e o próprio smartphone 
dos estudantes e do professor. Tudo com o propósito de ajudar na 
transmissão e assimilação dos conteúdos. 

03 Luciano Sim. Internet, aplicativos e sites. Para ajudar nas tarefas didáticas. 

04 Guilherme Sim; as bibliotecas digitais, por exemplo. 

05 Mateus Sim, além das dezenas de aplicativos e sites, existem programas de 
computador, celular e IWB (quadros interativos) que são desenhados 
especificamente para o trabalho de ensino e aprendizagem. [...] Existem 
diversos recursos que possibilitam, por exemplo, a prática da escrita, 
gravação de áudio e vídeo, compartilhamento de informações, entre outros.  

06 Mariana Sim. Além dos equipamentos de áudio e vídeo, existem muitos recursos 
que podem ser utilizados, tais como: notebooks, computadores, projetor 
de mídia, TV, aparelho de som e o próprio celular dos alunos que hoje 
em dia utilizamos para realizar pesquisas e acesso a blogs educativos e até 
mesmo o blog da própria escola. 

07 Michel Sim. Hoje em dia existem muitos aplicativos, softwares, websites, canais 
no Youtube que podem ajudar os alunos a aprender todo tipo de conteúdo 
que eles estejam dispostos a aprender. Acredito, inclusive, que seja possível 
aprender uma nova língua por conta própria [...]. A internet ajuda muito 
nesses casos! Porém, é importante maturidade e conhecimento para saber 
utilizar esses recursos de forma eficaz. 

08 Ana Sim. Os aplicativos e os canais do Youtube com professores de Inglês 
dando dicas e ensinando conteúdos gramaticais. [...]. 

09 Rodrigo Sim. Conheço alguns sites e aplicativos que tem por objetivo ensinar inglês. 
Por exemplo, Duolingo, Babbel, Busuu e o famoso Google Translator.[...] 
às vezes, permito os alunos usarem dicionários online/offline e sempre levo 
vídeos baixados pelo Youtube e músicas para as aulas de Listening. Além 
de trabalhar com o áudio da música, eu sempre passo o videoclipe e algum 
outro vídeo que tenha como objetivo mostrar a cultura e curiosidades sobre 
os países de língua inglesa.  

10 Gisele Sim. Praticamente todos os recursos digitais podem trazer algum benefício 
para o ensino/aprendizagem, mas podemos destacar o uso de websites, rede 
sociais, aplicativos online, dentre outros agentes alternativos de 
comunicação.  

 

Consonante às respostas dadas pelos professores, os principais recursos que eles 

conhecem são: computadores, datashow, tablets, smartphones, websites (como as bibliotecas 

digitais), projetores de multimídia, internet e aplicativos. Além dessas ferramentas, foi 
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mencionada a existência de outros que possibilitam a prática da escrita e gravação de áudio e 

vídeo. Os famosos canais do Youtube também são citados pelos professores que acreditam 

que essa ferramenta ajuda os estudantes que querem aprender qualquer tipo de conteúdo 

didático ou até mesmo reforçar algum conteúdo gramatical que não ficou claro nas aulas.  

A eficácia da internet nesse contexto é fundamental, pois o acesso à rede colabora 

gradativamente no processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. Aplicativos 

como Duolingo, Babbel, Busuu e Google Translator também foram citados pelos professores. 

Um deles expressou que permite o uso de aplicativos de dicionário online/offline, além de 

baixar vídeos através do Youtube, músicas e clipes musicais para as aulas de listening. Isto 

nos leva a outra pergunta: quais são os principais pontos positivos no que se refere ao uso das 

tecnologias digitais nas aulas de língua inglesa? A questão seguinte revela a opinião dos 

nossos participantes em relação a essa discussão:  
 

Questão 8: Evidencie os principais aspectos que você considera positivos em sua 
experiência profissional com o uso das tecnologias e os recursos digitais nas aulas de 
língua inglesa: 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Os aspectos que considero mais positivos são os de interação entre aluno e 

a língua trabalhada, o contato direto através do speaking. Por exemplo, 
dias atrás decidimos que a avaliação bimestral iria ser uma música cantada 
(em inglês) pelos alunos - não estava em questão se cantariam bem ou mal, 
mas sim a pronúncia. Logo, a maioria ficou eufórica, procurando suas 
músicas prediletas, cantores, pedindo sugestões. Senti isso como um 
aspecto bastante positivo. Eles se mostraram felizes com esse contato com 
a língua inglesa. 

02 Renata Os pais adoram os vídeos que faço conversando com meus alunos, em 
Inglês; [...] outras pessoas passam a desejar aprender a se comunicar 
também. Isso tanto as motiva quanto a mim mesmo! 

03 Luciano Consigo perceber mais motivação nas aulas e mais descontração na hora do 
aprendizado. 

04 Guilherme - Rapidez e praticidade para preparar as aulas; 

- A possibilidade de aproximar os alunos a situações reais; 

- Memorização por meio de imagens (ampliar o vocabulário). 

05 Mateus A variedade de atividades possíveis; a maior facilidade de envolver os 
alunos; a dinamicidade. 

06 Mariana O uso do Datashow para apresentação de trabalhos sobre um determinado 
assunto. Seja a letra de uma música, uma receita ou sobre a cultura de 
outro país, é sempre importante apresentamos vídeos, áudio e textos 
midiáticos. [...] 
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07 Michel Os principais motivos são: aulas dinâmicas, interessantes, interativas. 

08 Ana Auxiliam no desenvolvimento de atividades e projetos como criação de 
vídeos, uso de um sistema para alimentação de notas e frequências, ou 
seja, facilidades no trabalho. 

09 Rodrigo Auxiliam muito na realização de atividades que envolvem as quatro 
habilidades de língua inglesa: Speaking; Reading, Listening e Writing.  

10 Gisele A tecnologia pode aproximar a realidade de professores e alunos; Os 
professores podem visualizar melhor as dificuldades de seus alunos; O 
nivelamento da turma pode se tornar mais simples com a tecnologia na 
sala de aula, dentre outros inúmeros benefícios. 

  

Segundo os professores, os principais aspectos positivos são a interação entre aluno e a 

língua inglesa; o contato direto com as habilidades linguísticas, como fala e audição; a 

motivação e descontração nos momentos de aprendizagens; a rapidez e a praticidade na 

preparação e planejamento das aulas; a possibilidade de aproximar os estudantes às situações 

reais; e o uso de recursos tecnológicos como datashow e aparelhos de áudio e vídeo para 

apresentação de conteúdos didáticos.  

Além disso, a utilização de músicas, vídeos e áudios trabalhados em sala de aula 

também são pontos positivos no que se refere à utilização das tecnologias digitais, 

colaborando com a efetivação de aulas dinâmicas, interessantes e interativas. Dessa forma, os 

Documentos Oficiais Nacionais, como os PCN, defendem a utilização dos recursos digitais 

em sala de aula, pois, permeia o cotidiano das pessoas, independente do espaço físico, 

fazendo com que os estudantes tenham imersão em outra cultura por meios dos recursos 

digitais. A utilização de diferentes linguagens, como verbal, musical, imagens, etc. também 

atendem a diferentes intenções e situações de comunicação e aprendizado. (BRASIL, 1998).  

No entanto, o uso das tecnologias digitais também pode acarretar aspectos negativos. 

Na opinião dos participantes de nossa pesquisa, esses pontos são: 
 

Questão 9: Evidencie os principais aspectos que você considera negativos em sua 
experiência profissional com o uso das tecnologias e os recursos digitais nas aulas de 
língua inglesa: 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Os aspectos negativos estão mais relacionados aos problemas técnicos 

ocorridos com esses recursos. Você planeja uma aula e quando “chega lá” o 
datashow ou computador, ou caixa de som, dá uma “pane”, surge um 
problema, coisas do tipo. Porém, também posso elencar como aspecto 
negativo a maneira de abordar um conteúdo com esses recursos, às vezes 
determinado conteúdo seria mais interessante se fosse repassado por vídeo 
e acabei passando somente por áudio, isso não soou legal, e então percebi 
que criou um clima não muito legal na sala. 
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02 Renata Quando falta internet ou o equipamento demora a ligar/funcionar, pois 

atrasa a aula. 
 

03 Luciano Para alguns, o uso das tecnologias, levam a distração e perca do foco do 
aprendizado de alguns conteúdos. 
 

04 Guilherme Olha, alguns alunos ainda têm dificuldade no manuseio de alguns 
recursos; e alguns alunos ainda não compreendem a finalidade pedagógica 
de determinados jogos, por exemplo. O objetivo não é apenas diversão. O 
aprendizado precisa estar em primeiro lugar. 
 

05 Mateus O mau funcionamento de equipamentos; a falta de conexão com a 
internet em momentos importantes. 
 

06 Mariana A falta de recursos, as escolas não dispõem de equipamentos necessários. 
Às vezes planejamos uma aula com o uso de algum meio tecnológico e não 
dar certo, ou não funcionam, ou estão com outro professor. Para utilizá-los 
na maioria das vezes é preciso agendar, ter que carregar todos os 
equipamentos literalmente nas “costas” e ter que montar tudo 
sozinho... Após isso, a aula já acabou e você não conseguiu fazer um terço 
do que tinha planejado (risos!). Isso é tenso demais! Preciso de uma sala de 
multimídia toda instalada e equipada com todos os recursos necessários! 
(risos!) 
 

07 Michel A falta de recursos nas escolas que não dispõem de equipamentos 
necessários. Nem sempre os recursos tecnológicos funcionam ou atendem 
as necessidades da turma. Muitas vezes, mesmo que o professor tenha tudo 
bem planejado os recursos falham ou acontece algum imprevisto. 
 

08 Ana A falta de recursos nas escolas; demanda muito tempo, pois precisa de 
manutenção e de montagem prévia a aula, visto que gasta bastante tempo se 
deixar para utilizar na hora; Considero negativo também o uso de 
aplicativos ou sites que dão a resposta sem empecilho nenhum para o aluno. 
 

09 Rodrigo A falta de recursos tecnológicos disponíveis para todos os alunos; 
A falta de acesso a uma conexão boa de Internet; 
A falta de uma sala de multimídia ou um laboratório de informática; 
A falta de consciência dos alunos em relação ao uso de recursos que dão a 
resposta pronta sem nenhum trabalho: Google tradutor, por exemplo. 
É muito chato ter que transportar notebook, som, datashow e demais 
equipamentos eletrônicos para a sala de aula todas as vezes que preciso 
utilizar. Além disso, até montar todos esses equipamentos e testá-los, já 
perdemos metade da aula. Isso tudo se torna um problema quando se tem 
apenas duas aulas semanais em cada turma. Se pelo menos a escola 
disponibilizasse uma sala de multimídia com tudo instalado e pronto para 
uso, seria bem mais eficaz. 
 

10 Gisele A falta de recursos digitais em sala de aula, assim como também a falta de 
uma formação acerca do uso desses recursos. 
 

 
Como percebemos, alguns dos aspectos negativos estão relacionados aos problemas 

técnicos, quando uma tecnologia não funciona da maneira esperada ou quando surge algum 

problema operacional. A falta de infraestrutura, de formação profissional, de recursos 

tecnológicos disponíveis para todos, de acesso a uma boa conexão de internet, de uma sala de 

multimídia ou um laboratório de informática, bem como a falta de consciência por parte dos 
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alunos em relação ao uso de alguns aplicativos que dão a resposta imediata (como o Google 

tradutor) são alguns dos entraves mencionados pelos professores.  

Um dos aspectos negativos é a ausência dos letramentos para aqueles que precisam 

fazer uso dos recursos tecnológicos. Dessa forma, nos baseamos e concordamos com Fajardo 

e Ortenzi (2008) quando diz que a questão do letramento digital é de fundamentação 

importância como prática social, pois tem papel fundamental na vida escolar nos dias atuais; 

necessitando que o professor trabalhe esse letramento com os alunos a fim de inseri-los na 

sociedade digital, não apenas ensinando a manusear esses recursos, mas compreender os usos. 

Coscarelli e Ribeiro (2011) também defendem a importância desse letramento, pois é 

necessário discuti-los na tentativa de testar práticas que colaborem para a formação de 

professores e alunos, além de saber aproveitar melhor as potencialidades das tecnologias.  

Entendemos que ser letrado é fundamental para que o indivíduo use a leitura e a 

escrita de acordo com as demandas sociais nas mais diversas plataformas existentes. Nesse 

sentido, a pergunta seguinte visa saber o que os professores entendem por ser letrado: 

 

Questão 10: Em sua opinião, o que é um ser letrado em contexto contemporâneo? 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Para mim, ser um letrado nesse contexto atual é saber interagir com as 

mais diversas formas de comunicação, por exemplo, saber utilizar os 
recursos tecnológicos exige de nós um letramento e acredito que seja o 
digital.  

02 Renata É ter conhecimento de mundo, saber ligar fatos, conhecer as 
características do discurso e dos diversos gêneros textuais, tanto falados 
como escritos. [...] 

03 Luciano Alguém capaz de se posicionar criticamente nos assuntos sociais e ser 
atualizado frente ao mundo globalizado. 

04 Guilherme Significa compreender o mundo em sua volta nos seus contextos sociais 
e históricos. 

05 Mateus É saber como usar os diferentes recursos que se tem à disposição de 
modo que venham a servir de meio para se alcançar determinados 
objetivos. 

06 Mariana Ser letrado é ter conhecimento de um conjunto de atividades sociais e 
culturais que desenvolvemos no nosso dia-a-dia. É saber fazer uso das 
práticas de leitura e escrita. 

07 Michel É entender as diversas formas de comunicação em nossa sociedade; não 
basta apenas saber ler e escrever, é necessário entender, interagir, assimilar 
e filtrar aquilo que se está lendo. Ser letrado é saber interagir com uma 
sociedade contemporânea e repleta das mais diversas formas de 
linguagem e comunicação. 
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08 Ana É saber compreender as diversas informações sobre determinados 

contextos. É saber utilizar os gêneros nos diversos contextos e situações. 

09 Rodrigo Ser letrado é participar ativamente das várias práticas sociais as quais 
estamos inseridos. A prática do letramento vem à medida que a prática 
social é inserida, ou seja, acontece um manejo da língua em seu contexto 
social. Ou seja, as pessoas letradas, além de ser alfabetizadas, conseguem 
prever o que vem depois e explicar o que aconteceu antes. Ser letrado 
efetivamente é entender como a língua funciona e por isso ser capaz de 
utilizá-la com mais propriedade e eficiência. 

10 Gisele É quando o individuo é visto em atividade desenvolvendo suas habilidades 
de escrita e leitura (por exemplo) com perfeição ou ao menos com bastante 
facilidade, e é capaz de associar diversos assuntos distintos. 

 

A maioria dos professores entende que ser letrado é possuir o desenvolvimento do uso 

competente da leitura e escrita nas práticas sociais, ou seja, organizar discursos, interpretação, 

compreensão e reflexão dos mais diversos tipos de textos em diferentes plataformas. O 

letramento capacita as pessoas a utilizarem a escrita e a leitura em diversos contextos, 

podendo também ser considerado como o estado que uma pessoa ou um grupo social alcança 

depois de se familiarizar com a escrita e a leitura, possuindo uma maior experiência para 

desenvolver as práticas do seu uso nos diversos contextos sociais.  

De acordo com Soares (2010), um indivíduo letrado é capaz de se informar por meio 

de jornais, interagir, seguir receitas, criar discursos, interpretar textos, entre outros. É o 

desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e 

eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e escolares em que precisamos ou queremos 

ler ou escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para diferentes 

objetivos, em interação com diferentes interlocutores, para diferentes funções (SOARES, 

2010). 

Para utilizar eficazmente as tecnologias digitais é fundamental ser letrado, e acima de 

tudo, ser letrado digitalmente. De acordo com Ribeiro e Novais (2013), o termo letramento 

digital é um dos vários tipos de letramento que uma pessoa pode apresentar. Ele é aplicado ao 

domínio das tecnologias digitais, mais precisamente a apropriação que um sujeito faz das 

ferramentas de comunicação disponibilizadas graças aos recursos tecnológicos. Para as 

autoras, ser letrado digitalmente implica saber se comunicar em diferentes situações, com 

propósitos variados, nesses ambientes, para fins pessoais ou profissionais. Uma situação seria 

a troca eletrônica de mensagens, via e-mail, SMS ou Whatsapp.  

Portanto, a busca de informações na internet também implica saber encontrar textos e 

compreendê-los, o que pressupõe selecionar as informações pertinentes e avaliar sua 
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credibilidade. Para o participante Rodrigo, o letramento exige do falante plena consciência 

sobre o funcionamento da língua, estando intimamente ligados às diversas práticas sociais, 

nas quais o usuário consegue comunicar-se com propriedade e eficiência. Esse pensamento 

vem concordar com o que pensam os estudiosos que fundamentam nossa pesquisa. Porém, 

precisamos refletir e ter criticidade para saber se essas informações realmente condizem com 

a realidade dos professores.  

Contudo, o acesso aos ambientes digitais e às suas práticas não é uniforme em todos os 

lugares, para todas as pessoas. Há diversos níveis de inserção de indivíduos e comunidades, já 

que tudo depende de um intricado complexo de políticas de infraestrutura, com altos 

investimentos, políticas de educação, informação e cultura, além do consumo de dispositivos 

de variados preços, conforme o poder aquisitivo das pessoas. Coscarelli e Ribeiro (2005) 

frisam que a exclusão digital é um tema amplamente discutido por pesquisadores, 

especialmente em países como o Brasil, com desigualdade na distribuição de renda e no 

acesso à educação. 

As autoras apontam ainda que no âmbito da educação, as questões referentes ao 

letramento digital vêm sendo discutidas, inclusive na tentativa de se pesquisarem e testarem 

práticas que ajudem na formação das pessoas e em seu melhor aproveitamento das tecnologias 

digitais, além de considerarem indispensável à prática dos vários tipos de letramentos nas 

esferas educacionais, ou seja, os multiletramentos. Atrelada a este aspecto, a questão seguinte 

objetiva entender a opinião dos professores sobre a importância dos multiletramentos 

trabalhados nas aulas de língua inglesa, enfatizando o letramento digital e crítico. 

 

Questão 11: Qual sua opinião sobre a importância de se trabalhar os multiletramentos, 
(especialmente o letramento digital e o letramento crítico) nas aulas de língua inglesa? 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose É importante que se trabalhe os multiletramentos, em especial o digital 

e critico nas aulas de língua inglesa, uma vez que eles podem proporcionar 
maior relação com as práticas sociais dessa língua, tirando do aluno o 
pensamento de artificialismo entre ele e a língua estudada. 
 

02 Renata Extremamente necessário para auxiliar professores com as ferramentas 
de ensino. 
 

03 Luciano É algo que deve ser mais estimulado e dado mais ênfase. 
 

04 Guilherme Não é possível construir conhecimento atrelado a uma única linha de 
pensamento; para construir conhecimento é necessário trabalhar com a 
diversidade, o que ajuda a despertar o senso crítico das pessoas. 
 

05 Mateus Como vivemos uma época em que os meios digitais estão cada vez mais 
presentes, possibilitando amplo acesso a comunicação e informação, é 
necessário que o ensino de língua inglesa englobe o trabalho com esses 
meios, assim como muitos outros com os quais os alunos possam se 
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deparar. Por outro lado, esse aspecto também faz necessária a orientação 
acerca de como pensar as informações recebidas, que é onde entra a 
importância do letramento crítico. 
 

06 Mariana Vivemos em uma sociedade globalizada e a educação precisa adequar-se 
aos avanços tecnológicos, pois eles podem contribuir no processo de 
ensino-aprendizagem. Os multiletramentos podem ser utilizados em sala de 
aula e levar os alunos a uma melhor compreensão e desenvolvimento das 
habilidades de Listening, Speaking, Reading e Writing. 
 

07 Michel Esses letramentos são muito importantes [...], porém, não acho que seja 
algo fácil trabalhá-los no Ensino Fundamental onde a maioria dos 
adolescentes nem mesmo sabem o que eles significam. Creio que poderão 
ser trabalhadas questões relacionadas ao letramento crítico, no sentido de 
conscientização sobre conteúdos que existem na internet ou sobre uso de 
aplicativos. O letramento digital poderá ser trabalhado quando o 
professor estiver fazendo uso de recursos tecnológicos em suas aulas, 
explicando qual a função de certos recursos e ferramentas que ele esteja 
utilizando. Os multiletramentos poderão ser trabalhados melhor no 
Ensino Médio, mas, precisa que o professor também tenha conhecimento 
adequado nessa área para saber transmiti-los. 
 

08 Ana Todos eles são bastante importantes, pois trabalhar multiletramentos é 
capacitar os alunos para as diversas situações existentes nos tempos atuais; 
com o letramento crítico é possível conscientizar os alunos sobre como 
se devem utilizar os diversos recursos de maneira devida. Já em relação a 
se trabalhar o letramento digital, é muito importante, pois assim surge a 
aprendizagem dos docentes e discentes sobre o domínio e uso da TIC.  
 

09 Rodrigo Trabalhar os vários letramentos na sala de aula é muito importante; ou seja, 
trabalhar os multiletramentos, pois diante da multiplicidade de 
linguagens, mídias e tecnologias... É muito importante entender e fazer 
ser entendida algumas questões relacionadas aos domínios de áudio, 
vídeo, entender uma imagem, edição e diagramação, entre outras 
competências. Em contexto atual, é necessária novas práticas de leitura, 
escrita e análise crítica, por isso, a necessidade dos multiletramentos. 
 

10 Gisele Não tenho muito conhecimento sobre os vários tipos de letramentos, ou 
seja, os multiletramentos, mas tudo que envolve formas de letramentos é 
sempre muito importante. Atualmente, muitas coisas na vida das pessoas 
têm mudado com o avanço tecnológico, no entanto, nem todos conseguem 
acompanhar essas mudanças ou fazer uso das tecnologias para o próprio 
aprendizado. É essencial que as escolas formem cidadãos que saibam 
transitar entre os meios eletrônicos, sem, contudo aceitar passivamente 
tudo que eles transmitem; daí se torna essencial a prática dos diversos 
letramentos nos dias de hoje. 
 

 
A maioria dos professores revela que é fundamental trabalhar os multiletramentos, em 

especial, o digital e crítico porque eles podem proporcionar maior relação com as práticas 

sociais dessa língua, possibilitando que a língua inglesa seja menos artificial no contexto de 

aprendizagem. Um dos professores se articula a esse pensamento dizendo que é necessária a 

orientação acerca de como pensar sobre as informações recebidas em contextos digitais, e 

para que isso se estabeleça é fundamental o letramento crítico. O profissional conclui que, 
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apesar das dificuldades em se trabalhar o letramento crítico no Ensino Fundamental II, esse 

impasse poderá ser positivo no Ensino Médio, em que é possível trabalhar questões 

relacionadas à conscientização sobre determinados conteúdos disponíveis na internet ou sobre 

a escolha e uso de alguns aplicativos.  

Percebemos que alguns professores entendem que o trabalho com os multiletramentos 

é essencial, pois capacita os alunos para as diversas situações existentes nos tempos atuais. 

Por exemplo, com o letramento crítico é possível conscientizar os alunos sobre como se 

devem utilizar os diversos recursos digitais de maneira positiva e colaborativa. Sobre isso, um 

dos participantes da pesquisa mencionou a importância da compreensão de questões 

relacionadas aos domínios de áudio, vídeo, além de perceber o que está por trás de uma 

imagem, bem como questões relacionadas com edição, diagramação, entre outras 

competências, sendo necessárias práticas de leitura, escrita e análise crítica. 

Segundo Rojo (2012) os multiletramentos nos propiciam pensar, entre outras coisas, 

como as tecnologias da informação, os hipertextos e hipermídias podem mudar o que se 

entende, na escola, por ensinar e aprender. Nesse sentido, o conceito de multiletramentos 

avança em relação ao de letramento que, segundo ela, “não faz senão apontar para a 

multiplicidade e variedade das práticas letradas.” (ROJO, 2012, p. 52).  

A autora apresenta também as características e o funcionamento dos multiletramentos, 

justificando a necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos e, além disso, apresenta, 

esquematicamente, como fazer essa pedagogia. Para ela, essa pedagogia, resumidamente, 

parte da afirmação de que o mundo contemporâneo é caracterizado pela multiplicidade 

cultural que se expressa e se comunica por meio de textos multissemióticos (impressos ou 

digitais), ou seja, textos que se constituem por meio de uma multiplicidade de linguagens 

(fotos, vídeos e gráficos, linguagem verbal oral ou escrita, sonoridades) que fazem significar 

estes textos. Essa multimodalidade, multissemiose ou multiplicidade de linguagens exige 

multiletramentos, quer dizer, exige, nos dizeres de Rojo (2012, p. 57), “capacidades e práticas 

de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar.” Em 

outras palavras: exige novos letramentos, novas práticas e habilidades: digital, visual, sonora. 

Exige múltiplos letramentos. 

O pensamento dos autores mencionados acima vem de encontro com alguns 

participantes, pois, não é possível apenas trabalhar com os multiletramentos nos anos do 

Ensino Médio. É necessário, antes de tudo, saber o que são os multiletramentos e como eles 

devem ser trabalhados. Nesse sentido, os professores precisam preparar os alunos para o 

mundo contemporâneo multiletrado, atendendo às necessidades em relação à leitura, à escrita, 
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à diversidade cultural, provenientes do surgimento e expansão das tecnologias digitais. 

Assim, trabalhar com multiletramentos envolve, comumente, o uso de novas 

tecnologias de comunicação e informação e caracteriza-se como um trabalho que parte das 

culturas de referência do alunato e de gêneros, mídias e linguagens conhecidas, para buscar 

um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático, que envolva agência de textos/discursos 

que ampliem o repertório cultural na direção de outros letramentos, valorizados ou 

desvalorizados, implicando a imersão nos letramentos críticos (ROJO, 2012).  

Para concluir, a última questão da entrevista traz o pensamento e a reflexão dos 

participantes em relação à oficina, bem como suas respectivas e possíveis expectativas para 

próximas ações pedagógicas: 
 

Questão 12: Por fim, expresse opinião sobre sua participação nessa oficina? Comente 
sobre os conteúdos ministrados e o que poderá mudar em sua prática pedagógica após 
isso? 

 

Nº  Entrevistado (a) Resposta 
01 Rose Em poucas horas aprendi coisas que acho que levaria uma graduação inteira 

para aprender. [...] Gostaria de colocar tudo em prática na minha ação 
docente, porém, não depende apenas de mim. [...]  

02 Renata Tem tecnologia ai que eu nem sabia que existia! Muito bom ter parado 
para refletir sobre minha prática, reavaliando e avaliando o que venho 
fazendo e o que preciso mudar/incrementar. [...] 

03 Luciano Gratificante... Aprendi tanta coisa! As perguntas feitas nos levaram a 
refletir acerca de nossa pratica docente, avaliando como estamos 
fazendo e o que precisamos melhorar. [...] Gostei da maneira como foram 
passados os conteúdos, as dicas dos aplicativos, dos sites... Se tudo isso 
pudesse ser real na minha escola, seria um sonho! (risos!) 

04 Guilherme [...] Aprendi tantas coisas sobre as tecnologias. São tantos aplicativos e 
sites que eu nem sabia que existiam. A discussão sobre os letramentos 
digitais e críticos foram muito interessantes. [...] 

05 Mateus [...] Eu não imaginava que havia tanta coisa disponível por ai. A oficina 
também me ajudou refletir um pouco mais sobre a inclusão das 
tecnologias digitais na sala de aula de língua inglesa. [...]  

06 Mariana [...] Isso tudo também nos leva a uma reflexão sobre o nosso fazer 
pedagógico e os conhecimentos adquiridos durante nossa formação 
acadêmica, social e experiências em sala de aula.   

07 Michel [...] É uma pena não dispormos de cursos de formação ou de momentos 
assim em nossa região. [...] Me fez pensar e refletir sobre questões em 
relação a minha prática docente e aos recursos tecnológicos que eu poderei 
utilizar para melhorar minha prática docente. [...] Gostaria de utilizar 
todos esses recursos que vimos aqui, pena que de acordo com a 
realidade das nossas escolas, exista muito problema de infraestrutura e 
a escassez dos recursos tecnológicos ainda é muito grande. 
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08 Ana A oficina foi ótima. [...] achei bastante importante saber como são usadas 

as TIC e a necessidade das escolas se adaptarem os novos recursos 
tecnológicos. 

09 Rodrigo Quero agradecer [...] a chance de aprender e compartilhar minhas 
concepções, crenças e experiências. Gostei muito da oficina porque aprendi 
demais! Saio daqui motivado para testar todos esses recursos que eu 
nem sabia que existia tantos assim. Seria um sonho se minha escola 
tivesse todos os equipamentos! 

10 Gisele [...] Gostaria de colocar em práticas todas essas dicas, porém, a 
infraestrutura nas escolas ainda é o maior dos empecilhos. [...] Espero 
contribuir com algum fator importante, pois tenho muita vontade de 
aprimorar minha prática docente e sou consciente que essa formação é 
infinita. Às vezes percebo que ainda tenho pouca experiência apesar dos 
anos trabalhados, mais que aos poucos irei adquiri-las. Obrigada! 

 

Como vimos, os participantes ressaltaram o aprendizado obtido e que gostariam de 

colocar em prática tudo que foi apresentado, discutido, e que as questões por nós levantadas 

os levaram a refletir acerca de suas praticas docentes, ao mesmo tempo em que puderam 

avaliar o que e como estão desenvolvendo as atividades que necessitam das tecnologias 

digitais, e, acima de tudo, refletiram sobre as possibilidades de melhorias em suas práticas 

pedagógicas. Infelizmente, devido o tempo, não tivemos a chance de verificar se as práticas 

dos professores participantes mudaram depois desse momento de partilha de informações e 

experiências. Talvez essa seja uma possibilidade de discussão para uma próxima pesquisa.  

 Reafirmaram também a necessidade de outros encontros; que sentem a necessidade de 

cursos de formação e capacitação ofertados para os professores de língua inglesa e que estão 

conscientes que as escolas precisam se adaptar aos novos contextos educativos que fazem uso 

dos recursos digitais. Todavia, mais uma vez, citaram a necessidade que as instituições de 

ensino público têm em relação aos problemas de infraestrutura e escassez dos recursos 

tecnológicos.  

Por fim, também consideramos o momento da oficina algo único e importante para 

obtenção dos dados de nossa pesquisa. É gratificante saber que depois de um árduo trabalho, 

conseguimos realizar e desenvolver uma atividade que pudesse levar alguns colegas de 

profissão à pelo menos refletirem e discutirem as questões, problemas e situações que nos 

propomos a pesquisar em nossa dissertação. Terminamos frisando que estamos conscientes 

que esse é apenas o começo de uma pesquisa que ainda poderá ter muitos desdobramentos e 

aperfeiçoamentos, e que estamos dispostos a dar continuidade nos próximos momentos de 

nossos estudos e futuras pesquisas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso de investigação em torno do campo sobre o ensino de língua inglesa 

permeado pelas tecnologias digitais foi realizado com base descritiva - fundamentada na linha 

micro-etnográfica - utilizando a abordagem qualitativa de análise dos dados, tendo como 

aparato teórico norteadores às teorias e estudos sobre as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), os Multiletramentos e o Ensino de Língua Inglesa no Brasil.  

Tivemos como questões de pesquisa: i) como os professores de língua inglesa na 

educação básica de uma escola pública utilizam as tecnologias digitais em suas práticas 

pedagógicas? ii) quais e com que objetivos as tecnologias digitais são usadas pelos 

professores? iii) de que maneira o uso das tecnologias digitais colabora efetivamente para o 

letramento crítico no processo de ensino/aprendizagem? e, iv) o que dizem os professores 

sobre o uso das tecnologias digitais após conhecimento das teorias? 

Diante disso, nossos objetivos estavam voltados para: i) analisar como os professores 

de língua inglesa na educação básica de uma escola pública utilizam as tecnologias digitais 

em suas práticas pedagógicas; ii) identificar quais e como são usadas as tecnologias digitais 

pelos professores; iii) compreender como o uso das tecnologias digitais colabora efetivamente 

para o letramento crítico no processo de ensino/aprendizagem; e, iv) conhecer a concepção 

dos professores em relação ao uso das tecnologias digitais. 

Ao serem estabelecidas, as questões e os objetivos nos ajudaram a escolher alguns 

instrumentos de pesquisa que favoreceram a análise dos dados. Para isso, contamos com a 

participação de professores de língua inglesa efetivados pelo Estado do Rio Grande do Norte 

e pertencentes ao quadro de servidores lotados na 14ª Diretoria Regional de Educação e 

Cultura (14ª/DIREC). 

Nossa pesquisa realizou-se em momentos significantes para a obtenção dos dados: 

Primeiro, utilizamos um questionário físico e online, sendo que através desse questionário 

conhecemos o contexto profissional dos professores participantes; realizamos um diagnóstico 

de seus conhecimentos tecnológicos; identificamos práticas de utilização das tecnologias 

digitais em sala de aula; avaliamos as representações quanto à utilização das tecnologias 

digitais em contexto educativo e, por último, conhecemos às expectativas dos professores em 

relação ao uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Nessa etapa, tivemos o feedback de 

14 professores de 12 municípios diferentes lotados no Estado do Rio Grande do Norte. 

No segundo momento, realizamos as observações em sala de aula de língua inglesa na 

educação básica, em uma escola pública estadual. Para isso, contamos com o apoio de dois 
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professores: um do Ensino Fundamental II e outro do Ensino Médio. Observamos 58 

horas/aulas no período de fevereiro a março do corrente ano. Para isso, lançamos mão de um 

roteiro e gravação em áudio e vídeo - procedimento esse que nos ajudou a levantar os dados, 

atentando aos objetivos e guiando os passos para as análises. Além disso, descrevemos os 

procedimentos pedagógicos mediante os conteúdos didáticos trabalhados pelos professores. 

 Encerrarmos o momento de coleta de dados ministrando uma oficina pedagógica 

destinada aos participantes de nossa pesquisa. Na ocasião, realizamos uma entrevista com os 

participantes no formato Grupo Focal. Nesse momento, apresentamos e discutimos conteúdos, 

estudos e propostas relacionadas às tecnologias e o letramento digital crítico no processo de 

ensino/aprendizagem de língua inglesa, viabilizando discussões a respeito das concepções dos 

professores sobre essa temática.  

Procuramos nos deter ao objeto desse estudo, objetivando responder aos 

questionamentos de nossa pesquisa. Sintetizamos aqui alguns resultados relevantes obtidos 

através da aplicação de nossos instrumentos: i) a utilização dos recursos digitais em sala de 

aula objetivou dinamizar as aulas, melhorando a exposição dos conteúdos, exercitando as 

habilidades linguísticas e motivando os alunos no processo de ensino/aprendizagem de língua 

inglesa; e ii) as principais tecnologias que prevaleceram durante as aulas observadas foram 

recursos de multimídia, tais como: datashow, computador, mídias de áudio, vídeo e 

apresentações em PowerPoint. O objetivo foi colaborar com o processo de 

ensino/aprendizagem, tornando-o dinâmico, motivador e imergindo os estudantes na língua 

em estudo através de exercícios com as habilidades linguísticas mediados pelas tecnologias 

digitais. No entanto, dificilmente os professores fizeram uso de tecnologias, como aplicativos, 

softwares e pesquisas online especificamente desenvolvidas para o processo de 

ensino/aprendizagem de língua inglesa.  iii) o uso das tecnologias digitais não contribui 

suficientemente para o letramento crítico aplicado ao domínio e apropriação que os sujeitos 

têm nessas tecnologias. A escola, cuja função é formar cidadãos para atuarem no mundo 

globalizado, necessita readequar sua posição de disseminadora do saber, pois, agora o 

conhecimento está ao alcance de todos com acesso às plataformas digitais. O professor 

precisa entender essa nova geração de nativos digitais que traz para o espaço escolar 

experiências produtivas com as TDIC. E, iv) a maioria dos professores acredita que o uso das 

tecnologias contribui significativamente para o ensino/aprendizagem da língua inglesa, pois 

dinamiza as aulas, motiva os alunos e propicia contato direto com o idioma.  

Percebemos que os problemas existentes na inserção dos recursos digitais na educação 

são influenciados por vários fatores: o pouco recurso destinado ao investimento de 
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tecnologias na educação; a questão de que a maioria das escolas públicas oferece estrutura 

tecnológica insuficiente; escassez de cursos de formação profissional direcionados à 

capacitação de professores; e resistência, por parte dos professores, em utilizar as tecnologias 

digitais. No entanto, é importante destacarmos que a educação precisa se adaptar a esse novo 

paradigma da educação moderna, pois a sociedade contemporânea e tecnológica exige 

pessoas com domínio e conhecimento nessas tecnologias. São muitos os desafios, por ocasião 

disso, podemos dividi-los em duas vertentes principais: garantir que as escolas tenham acesso 

a infraestrutura tecnológica de qualidade, e desenvolver o devido uso pedagógico dessas 

ferramentas; para isso, é necessário trabalhar o letramento digital e crítico.  

Defendemos a importância dos professores trazerem novidades para suas aulas. 

Acoplar o conteúdo didático ao som, imagem e movimento, por exemplo, pode deixar os 

estudantes envolvidos. Contudo, entendemos que a tecnologia, por si só, não é capaz de 

transformar a(s) prática(s) de um professor. No entanto, não defendemos que as aulas devam 

ser sempre ministradas com recursos tecnológicos. Porém, o contato com materiais autênticos 

como textos imagéticos, vídeos, músicas, aplicativos e o acesso a internet podem ser 

eficientes, pois permitem que os alunos percebam que o idioma em estudo não está distante 

nem é de impossível acesso. É necessário criticidade e objetividade em usar esses recursos.  

Entendemos que, o uso das tecnologias em favor da educação tem como objetivo 

auxiliar na busca da qualidade do processo educacional. As tecnologias provocam visíveis 

transformações nos métodos de ensinar e na forma do discurso escrito que apresentam 

considerável adaptação à realidade; o uso de aplicativos, softwares e demais recursos digitais, 

por exemplo. Aguilar (2017) argumenta que o uso de aplicativos é um elemento vantajoso, 

pois podem atender às necessidades e interesses pessoais. Em adição, Braga (2012) cita, além 

de aplicativos, inúmeros websites destinados ao ensino/aprendizagem de língua inglesa, 

conforme demonstramos e sugerimos anteriormente.   

Dessa forma, defendemos que o ensino de língua inglesa deverá ter como ponto inicial 

alguns fatores essenciais como o relacionamento do idioma com o que acontece na rotina 

diária dos alunos, de modo que possa satisfazer necessidades individuais e coletivas. No 

entanto, observamos que, para alguns professores, não existem preocupações pela formação 

social do aluno. Percebemos que nem sempre as discussões são em torno das atitudes dos 

estudantes em convívio social. Compreendemos que o ensino público é marcado por 

problemas como desigualdade social, econômica e cultural. Além disso, existem problemas 

advindos da utilização de metodologias inadequadas, desvalorização e despreparo por parte 

dos professores, tecnologias obsoletas à formação dos estudantes, falta de investimentos pelos 
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gestores, políticas públicas mal dirigidas pelas instâncias maiores, entre outros.  

Outra questão que devemos ressaltar é a resistência à aquisição de novos 

conhecimentos ou metodologias por parte de alguns professores. Entendemos que isso é um 

fator negativo no processo de formação cultural intelectual dos estudantes, especialmente na 

relação ensino/aprendizagem. Dessa forma, nos questionamos sobre como enfrentar os 

desafios e mostrar para os estudantes os caminhos da inclusão e participação social. Pensando 

nisso, acreditamos que as políticas públicas podem incentivar o uso dos recursos tecnológicos 

digitais nas salas de aula. Na esteira desse pensamento, a UNESCO acredita que o uso dessas 

tecnologias em sala de aula pode contribuir com o acesso universal da educação; ou seja, a 

equidade e a qualidade do processo de ensino/aprendizagem, além do desenvolvimento 

profissional dos professores e melhoria nos sistemas administrativos. 

Porém, vale ressaltar que capacitar professores e equipar as escolas com os recursos 

tecnológicos não significa que essas tecnologias serão utilizadas para uma melhor qualidade 

de ensino. Além disso, é preciso repensar sobre políticas que visam à superação da formação 

deficitária dos professores. É necessário que o professor saiba trabalhar essas novidades e que 

os alunos também sejam instruídos nesse sentido. Para que isso aconteça, o trabalho com os 

multiletramentos deve ser engajado.  

Ademais, durante o diagnóstico das aulas, observamos que os professores não 

trabalharam com frequência questões relacionadas ao multiletramento digital crítico, ou sobre 

o porquê do uso dos recursos tecnológicos em sala de aula, o que poderia ter sido feito a fim 

de despertar a consciência crítica dos alunos em relação ao uso das tecnologias e das diversas 

ferramentas que a maioria faz uso diariamente. Se os estudantes estiverem cientes de que a 

utilização da tecnologia é capaz de ampliar as possibilidades no processo de letramento os 

obstáculos enfrentados no caminho poderão diminuir. (COSCARELLI; RIBEIRO, 2011) 

No entanto, não percebemos expressão de uma criticidade sobre o uso das tecnologias, 

da inserção no mundo digital ou uma discussão acerca das diversas fontes de conteúdos 

acessados pelos estudantes nas plataformas digitais. Observamos raros (ou quase nenhum) 

exercícios que despertem questões relacionadas ao letramento digital crítico. O aluno ainda 

reflete pouco sobre problemas e questões inseridas nos contextos sociais. Essa criticidade 

poderá ser desenvolvida através da abordagem pedagógica que encoraja o aluno a pensar e 

explorar significados a partir de situações desafiadoras.  

Em relação às observações realizadas no Ensino Médio, notamos que os objetivos das 

aulas são voltados para a leitura, compreensão e interpretação de textos, vocabulário, 

gramática e escrita. O objetivo é preparar os alunos para os exames nacionais antes do 
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ingresso nos cursos acadêmicos. Percebemos que, apesar de certa coerência com o que rezam 

os documentos oficiais, ainda existe uma carência significativa por parte dos aprendizados. 

Nesse sentido, as OCEM norteadas pelos PCN refletem sobre a função educacional do ensino 

de língua inglesa para o Ensino Médio, reafirmando a importância da cidadania no processo 

de ensino/aprendizagem, discutindo a exclusão dos valores “globalizantes” e o sentimento de 

inclusão aliado ao conhecimento de línguas estrangeiras. Dessa forma, relacionamos esses 

achados a cada uma das nossas questões de pesquisa contemplando suas respectivas respostas. 

Refletimos que, nem sempre os direcionamentos e teorias retratam a realidade de 

maneira fidedigna. E, por isso, nos encontramos diante de uma contradição: teoricamente, a 

aprendizagem da língua inglesa possui grande significância na formação de um indivíduo, no 

entanto, a realidade tem se apresentado insuficiente e pouco eficaz. O reduzido número de 

aulas semanais se torna lesivo para um processo de ensino/aprendizagem eficiente. Além 

disso, aludimos problemas referentes à escassez de recursos didáticos extras; à formação 

escolar insuficiente, à adoção de metodologias e práticas ultrapassadas, etc. 

Diante do exposto, acreditamos que respondemos as questões de nossa pesquisa, além 

de alcançar de maneira favorável os objetivos propostos. Ademais, entendemos que esta 

pesquisa ainda está inacabada; contudo, conhecemos e refletimos sobre o ensino de língua 

inglesa com o uso das tecnologias digitais no contexto do campo investigado. 

Sugerimos, para pesquisas futuras, estudos similares em instituições diferentes para 

verificação se há a mesma tendência de abordagem docente em relação ao uso das tecnologias 

digitais nas aulas de língua inglesa. Acreditamos na existência de várias possibilidades de 

ampliação de Corpus com o foco em diferentes contextos, como também seriam relevantes 

pesquisas sobre as implicações de elementos digitais na aprendizagem de língua inglesa por 

parte dos alunos (seria interessante conhecer suas concepções e como utilizam essas 

tecnologias), além de questões relacionadas aos multiletramentos nas aulas de línguas.  

Através deste trabalho, esperamos contribuir para estudos voltados para as práticas 

pedagógicas de professores de língua inglesa, principalmente para o entendimento de como 

estão sendo utilizadas as tecnologias digitais e os multiletramentos. Não temos conhecimento 

sobre pesquisas que tenham desenvolvido uma mesma investigação nessa temática e contexto 

de pesquisa, de modo que este trabalho procurou colaborar com essa discussão. 
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APÊNDICE A 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
O (a) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da Pesquisa de Dissertação de Mestrado que 

tem como título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS E OS MULTILETRAMENTOS: UMA ANÁLISE SOBRE O ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

O objetivo principal é: Analisar as práticas pedagógicas de professores de Língua Inglesa da 

Educação Básica de uma Instituição Pública Estadual, com base na Multimodalidade e no 

Letramento Digital presentes na sala de aula. O referido trabalho é de autoria do mestrando 

Sanzio Mike Cortez de Medeiros e orientado pela Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da 

Silva (UERN).  

 

Serão feitas observações em sala de aula, que poderão ser gravadas e/ou filmadas se o (a) 

Sr.(a) concordar. Será utilizado também uma entrevista e questionário de sondagem sobre o 

tema acima proposto.  

 

Garantimos que a pesquisa não trará nenhuma forma de prejuízo, dano ou transtorno para 

aqueles que participarem. Todas as informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo 

e sua identidade não será revelada.  

 

Vale ressaltar que sua participação é voluntária e o (a) Sr. (a) poderá a qualquer momento 

deixar de participar deste, sem qualquer prejuízo ou dano.  

 

Comprometemo-nos a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados 

poderão ser utilizados através de artigos científicos e revistas especializadas e/ou encontros 

científicos e congressos, sempre resguardando sua identificação.  
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Todos os participantes poderão receber quaisquer esclarecimentos acerca da pesquisa e, 

ressaltando novamente, terão liberdade para não participarem quando assim não acharem mais 

conveniente.  

 

Contatos com o mestrando Sanzio Mike Cortez de Medeiros. 

Endereço: Rua Olívia Maria da Conceição, 101. Centro, Rafael Godeiro/RN. CEP: 59740-

000. E-mail: sanziomike@hotmail.com / Telefone: (84) 99835-5418.  

E com a professora orientadora, Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva 

(UERN/CAMEAM) em Pau dos Ferros/RN. E-mail: mariahzenaide@gmail.com 

 

Este termo está elaborado em duas vias, sendo uma para o sujeito participante da pesquisa e 

outro para o arquivo do pesquisador. 

 
 
Eu, _____________________________________________________________ tendo sido 
esclarecido (a) a respeito da pesquisa, aceito participar da mesma. 
 
 
 
Rafael Godeiro/RN, ______, ________________ de ________. 
 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

 
 

_______________________________________________ 
Sanzio Mike Cortez de Medeiros 

Mestrando/Pesquisador 
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APÊNDICE B 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 
 
 
QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA PESQUISA DE 
DISSERTAÇÃO: 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E OS 
MULTILETRAMENTOS: UMA ANÁLISE SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 
Mestrando: Sanzio Mike Cortez de Medeiros 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva 

 

 Esse instrumento de coleta de dados visa atingir os seguintes objetivos: 

 Conhecer o contexto profissional dos professores; 

 Realizar um diagnóstico de conhecimentos tecnológicos; 

 Identificar práticas de utilização das tecnologias digitais em sala de aula; 

 Avaliar as representações quanto à utilização das tecnologias digitais em contexto educativo; 

 Conhecer as expectativas dos professores em relação ao uso dos recursos tecnológicos em sala 

de aula. 
 

QUESTIONÁRIO: 

Orientação: a) por questões éticas, o verdadeiro nome do participante e o nome da 
instituição o qual ele trabalha deverá ser preservado; b) para as questões de múltiplas 
escolhas, o participante poderá marcar mais de uma alternativa.  

Nome fictício:_______________________________________________________________ 
Cidade:____________________________________________________________________ 
Instituição que trabalha:______________________________________________________ 
Indique qual é a sua Graduação:_______________________________________________ 
Nível de ensino onde atua:_____________________________________________________ 
Anos de experiência profissional como professor:_________________________________ 
Indique algum curso de pós-graduação que possua:_______________________________ 
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1) Com que freqüência você utiliza as tecnologias digitais: 
(      ) Quase nunca; 
(      ) Raramente;  
(      ) Frequentemente; 
(      ) Quase sempre;  
(      ) Sempre;  
 

2) Como foram obtidos os principais conhecimentos que possui em tecnologias digitais? 
(      ) Individualmente; 
(      ) Através de amigos ou familiares; 
(      ) Trocas de experiências entre professores; 
(      ) Em cursos de formação continuada; 
(      ) No curso de graduação; 
(      ) Em cursos de pós-graduação; 
(      ) Não tenho nenhuma preparação; 
(      ) Outro: ____________________________________________________________ 
 

3) Avalie os seus conhecimentos gerais em tecnologia digitais: 
(      ) Muito fracos;  
(      ) Fracos;  
(      ) Razoáveis;  
(      ) Bons;  
(      ) Muito bons; 
(      ) Excelentes; 
 
4) Quais recursos e/ou ferramentas utiliza em suas práticas cotidianas: 
(      ) Utiliza pastas e arquivos; 
(      ) Instala/desinstala aplicativos;  
(      ) Utiliza aplicativos de proteção (ex. antivírus, spam, etc.);  
(      ) Explora páginas web;  
(      ) Utiliza e-mail;  
(      ) Utiliza processador de texto (ex. Word);  
(      ) Utiliza folha de cálculo (ex. Excel);  
(      ) Utiliza apresentações em multimídia (ex. PowerPoint); 
(      ) Utiliza edição de imagens; 
(      ) Utiliza edição de arquivos de áudio e vídeo; 
(      ) Utiliza redes sociais; 
(      ) Utiliza plataformas de ensino a distância (EaD);  
(      ) Utiliza aplicativos de comunicação (ex. Skype, WhatsApp, etc.); 
(      ) Utiliza DataShow;  
(      ) Utiliza Scanner. 
(      ) Outros:________________________________________________________________ 
 
  



176 
 
5) Nos últimos 2 anos, frequentou cursos de formação na área das tecnologias digitais? 
(      ) Sim                   
(      ) Não 
 

6) Qual a relação que você tem com as tecnologias digitais? 
(      ) Consigo resolver a grande parte dos problemas com tecnologia;  
(      ) Acho fácil trabalhar com o computador;  
(      ) Sinto-me inseguro(a) a trabalhar com o computador;  
(      ) A tecnologia torna-me mais produtivo(a); 
(      ) Fico entusiasmado(a) sempre que conheço uma nova tecnologia; 
(      ) Para trabalhar com tecnologia são precisas muitas horas de formação.  
 

7) Em relação ao uso das tecnologias digitais em sua prática pedagógica, quais recursos 
e/ou ferramentas você utiliza? 
(      ) Criação de blogs e páginas web;  
(      ) Criação de recursos digitais;  
(      ) EaD - Ensino a distância;  
(      ) Folha de cálculo na gestão pedagógica;  
(      ) Lousa Digital;  
(      ) Recursos de áudio e vídeo;  
(      ) Planos de aulas com utilização de meios tecnológicos;  
(      ) Redes sociais na sala de aula; 
(      ) Seleção e avaliação de recursos digitais;  
(      ) Software educativo nos processos de ensino e aprendizagem;  
(      ) Tecnologia aplicada à educação especial;  
(      ) Tecnologia voltada ao sucesso educativo;  
(      ) Utilização da internet na sala de aula; 
(      ) WebQuest; 
(      ) Smartphones. 
 

8) Avalie seus conhecimentos em tecnologia digital aplicada a contextos educativos: 
(      ) Muito fracos;  
(      ) Fracos;  
(      ) Razoáveis;  
(      ) Bons;  
(      ) Muito bons; 
(      ) Excelentes; 
 
9) Em sua opinião, qual é o principal obstáculo para a integração da tecnologias digitais 
em contexto educativo? Justifique: 
(      ) Falta de equipamentos tecnológicos; 
(      ) Problemas na manutenção e reparação de equipamentos; 
(      ) Desconhecimento de boas práticas de utilização educativa da tecnologia; 
(      ) Ausência de recursos digitais/software educativo; 
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(      ) Falta de tempo para dedicar à tecnologia; 
(      ) Necessidade de formação técnica para dominar a tecnologia; 
(      ) Necessidade de formação teórica para utilização pedagógica da tecnologia. 
(      ) Outro: _________________________________________________________________ 
Justificativa: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10) Em sua opinião, qual o papel das tecnologias no ensino de língua inglesa? Justifique: 
(      ) As tecnologias digitais são importantes auxiliares dos professores;  
(      ) As tecnologias digitais motivam os alunos na aprendizagem;  
(      ) As tecnologias digitais contribuem para melhorar os níveis de concentração dos alunos; 
(      ) As tecnologias digitais adéquam-se à aprendizagem;  
(     ) As tecnologias digitais podem ajudar nas dificuldades de aprendizagem;  
(     ) As tecnologias digitais podem ajudar a combater o insucesso educativo;  
(     ) A integração educativa das tecnologias digitais exige acompanhamento técnico;  
(      )A integração educativa das tecnologias exige um bom acompanhamento pedagógico;  
(      ) A melhor utilização das tecnologias digitais na educação exige mais formação. 
Justificativa: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

11) Qual das estratégias abaixo você mais utiliza para o ensino de Língua Inglesa? 
OBS: responder em forma de escala numérica (1 a 6)de acordo com o que você mais usa em suas aulas 

(      ) Repetição de palavras e sons fonéticos;  
(      ) Leitura e interpretação de textos; 
(      ) Estudo de vocabulário para memorizar palavras novas; 
(      ) Atividades de audição e pronúncia; 
(      ) Comparação de palavras e sons da língua inglesa com a língua materna; 
(      ) Atividades de gramática, envolvendo aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos; 
(      ) Outras. Quais? __________________________________________________________ 
 

12) Das atividades abaixo, quais as que você prioriza nas aulas de Língua Inglesa? 
Justifique: 
OBS: responder em forma de escala numérica gradativa (1 a 5) enfatizando o que mais usa nas aulas. 

(      ) Realizar atividades com filmes, músicas e vídeos; 
(      ) Expor argumentos sobre um determinado tema proposto para a aula; 
(      ) Fazer exercícios de repetição e reconhecimento de palavras em textos; 
(    ) Realizar atividades utilizando Internet, Computadores, Websites (youtube, redes sociais, 
blogs, etc.). 
(      ) Usar aplicativos de chats através de Smartphones. 
(    ) Outros: _______________________________________________________________  
Justificativa: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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13) Quais dos recursos tecnológicos abaixo a sua escola dispõe? 
(      ) Computador; 
(      ) Projetor de multimídia (datashow); 
(      ) TV/vídeo;  
(      ) DVD; 
(      ) Aparelho de som; 
(   ) Acesso à Internet; 
(      ) Outros recursos (especifique):______________________________________________ 
 

14) Como se dá o acesso aos equipamentos tecnológicos em sua escola? 
(      ) Acesso livre em diferentes espaços; 
(      ) Acesso restrito à sala dos professores; 
(      ) Acesso apenas no laboratório de informática; 
(      ) Acesso mediante reserva; 
(      ) Não tem acesso direto a esses recursos (somente através de profissional especializado). 
 

 
Cordialmente, agradeço por sua atenção, disponibilidade, confiança e atenção em 

colaborar com minha pesquisa. 

 

Atenciosamente,   

 

 
Sanzio Mike Cortez de Medeiros 

Mestrando/Pesquisador 
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APÊNDICE C 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 
 
 

FICHA/ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 
 
 
PESQUISADOR: Sanzio Mike Cortez de Medeiros 
 
Ano/Série:__________________________________________________________________ 

Quantidade de aulas:_________________________________________________________ 

Data:______________________________________________________________________ 

Professor (a):_______________________________________________________________ 

Tema/Assunto da aula:_______________________________________________________ 

 
Recursos didáticos utilizados:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Recursos tecnológicos digitais utilizados:________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Descrição da metodologia ou abordagem utilizada:________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Descrição dos conteúdos didáticos trabalhados:___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Outras observações complementares:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 
 

HANDOUT DA OFICINA PEDAGÓGICA: 
 

“TECNOLOGIAS E LETRAMENTO DIGITAL NO PROCESSO DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA”. 

 
AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA PESQUISA DE DISSERTAÇÃO: 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E OS 
MULTILETRAMENTOS: UMA ANÁLISE SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 

Autor: Sanzio Mike Cortez de Medeiros 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva 
 

 

PROFESSOR MINISTRANTE 
Nome Sanzio Mike Cortez de Medeiros 
Email sanziomike@hotmail.com 

Instituição Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
 

 
 

TÍTULO DA ATIVIDADE 
Tecnologias e Letramento Digital no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa. 

 

CONTEXTO DE APLICAÇÃO 
Nível de Ensino Ensino Básico 
Área disciplinar Língua Inglesa 
Ano(s) Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano) 
Duração 12 horas/aula 
Local / Data Escola Estadual / 29.03.2019  
Horário e Carga Horária  07:00h às 11:30h / 13:00 às 17:30h / 18:30h às 21:30h = 12 h/a 

 

 

JUSTIFICATIVA 
Devido à introdução das tecnologias digitais no ambiente escolar, abre-se uma nova perspectiva para 
o ensino/aprendizagem. No entanto, nem todos conseguem acompanhar as mudanças ou fazer uso das 
tecnologias digitais de maneira colaborativa. Por isso, é essencial que os educadores formem 
cidadãos que saibam utilizar os meios eletrônicos, sem, contudo aceitar passivamente tudo que eles 
transmitem. Dessa forma, é relevante que haja uma discussão e reflexão sobre o uso desses recursos 
dentro das práticas pedagógicas dos professores de língua inglesa, bem como a prática do letramento 
digital nos dias atuais. É sobre a importância de tal letramento, das relações dos professores com as 
tecnologias e o uso que é feito delas em sala de aula que justificamos a importância dessa oficina 
pedagógica.  
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OBJETIVOS 

 Apresentar, discutir teorias e propostas relacionadas com as Tecnologias e o Letramento 
Digital inseridas no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa nos dias atuais;  

 Viabilizar discussões coletivas a respeito das concepções dos professores sobre essa 
temática. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 Conteúdo expositivo com apresentação oral, visual e auditiva;  

 Debates e discussões sobre a temática;  

 Realização e socialização das respostas da entrevista no estilo “roda de conversa”. 
 

 
 
 

CONTEÚDOS 
 O Ensino de Língua Inglesa regido pelos Documentos Oficiais Nacionais; 
 Tecnologias e Letramento Digital: conceitos importantes; 
 A realidade da escola frente às tecnologias digitais; 
 Os gêneros digitais e o ensino de língua inglesa; 
 Os 4 passos para usar as tecnologias digitais nas aulas de língua inglesa; 
 O papel do professor na era digital; 
 Apps & Websites para o ensino/aprendizagem de língua inglesa; 
 Usar ou não usar o celular em sala de aula? Eis a questão!; 
 Os multiletramentos; 
 Aplicação da entrevista em Grupo Focal. 

 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS 
 Datashow; aparelho de som; áudio; vídeo; smartphone e slides em PowerPoint. 

 

 

 
 

LOGÍSTICA DA ATIVIDADE 
A oficina será realizada através de três momentos, no turno matutino, vespertino e noturno. Iniciando-
se com uma dinâmica de acolhida e entrosamento, para facilitar o conhecimento mútuo e a interação 
entre os participantes. Em seguida, tem-se a reflexão do tema específico, que busca refletir a realidade 
e suas inter-relações com os níveis individual, grupal e coletivo do ensino/aprendizagem de língua 
inglesa com a utilização das tecnologias digitais. 
 

Utilizaremos aparelho multimídia para apresentar slides com conteúdos sobre a temática, vídeos e 
áudios que facilitarão a exposição oral por parte do ministrante, bem como a compreensão, 
aprendizagem e a troca de saberes que articulará os conteúdos, embasamento teórico e metodológico. 
 

No decorrer da oficina, os participantes compartilharão experiências da vida profissional, onde este 
cotidiano será inserido no contexto da realidade, bem como expressarão opiniões sobre a temática e as 
discussões de forma espontânea e dinâmica.  
 

A oficina será concluída com a entrevista realizada em Grupo Focal onde as questões serão lançadas 
pelo ministrante, abrindo oportunidade para todos os participantes expressarem ideias, crenças, 
conceitos e opiniões sobre as experiências didático-pedagógicas sobre o ensino de língua inglesa, 
procurando responder as questões contidas no curso da entrevista. Para uma melhor obtenção dos 
dados a serem coletados, a fala dos participantes serão gravados através de um aparelho de 
smartphone.   
 

Dessa forma, esperamos realizar uma atividade com momentos mútuos de partilha e aquisição de 
conhecimentos, sobretudo, colaborando para o desenvolvimento da nossa pesquisa.  
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Horário 

CH 12h/a 

PROGRAMAÇÃO OFICINA 

Tecnologias e Letramento Digital no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa 

ROTEIRO/CRONOGRAMA  

RECURSOS 

07:00h Apresentações pessoais Oralidade 

07:10h Apresentação da pesquisa de dissertação  

07:20h Apresentação dos objetivos da oficina Oralidade 

07:30h Momento de acolhida: dinâmica em grupo 

Os participantes serão convidados a falar sobre sua vida profissional e o que poderá ser 
feito com a utilização de materiais e recurso diferentes, como as tecnologias digitais, por 
exemplo.  

Oralidade 

07:30h CONTEÚDOS  

  O ensino de língua inglesa regido pelos documentos oficiais nacionais 
 Tecnologias e Letramento Digital: conceitos importantes 
 A realidade da escola frente às tecnologias digitais 

Datashow; 
slides em 

PowerPoint; 
áudio e vídeo. 

09:30h INTERVALO  

09:45h RETORNO – CONTEÚDOS  

  Os gêneros digitais e o ensino de língua inglesa 
 Os 4 passos para usar as tecnologias digitais nas aulas de língua inglesa 
 O papel do professor na era digital 

Datashow; 
slides em 

PowerPoint; 
áudio e vídeo. 

11:30h ENCERRAMENTO DO TURNO MATUTINO  

13:00h RETORNO NO TURNO VESPERTINO – CONTEÚDOS   

  Exibição de vídeo sobre a importância das TDIC em contextos educativos 
 Usar ou não usar o celular em sala de aula? Eis a questão! 
 Os multiletramentos 

 

Kit de 
multimídia 

15:30h INTERVALO  

15:45h RETORNO - CONTEÚDOS  

  Exibição de vídeo sobre a importância das TDIC em contextos educativos 
 Apps & Websites para o ensino/aprendizagem de língua inglesa 

 

Kit de 
multimídia 

17:30h ENCERRAMENTO DO TURNO VESPERTINO  

18:30h RETORNO NO TURNO NOTURNO - ENTREVISTA  

  Exibição de vídeo sobre a importância das TDIC em contextos educativos 
 Aplicação da entrevista em Grupo Focal. 

 

Smartphone 
para gravação. 

21:30h ENCERRAMENTO (Considerações Finais e Agradecimentos) Oralidade 
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Disponível em: http://www2.unifap.br/midias/files/2016/04/O-USO-DO-APARELHO-
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Vídeo: Evolução das tecnologias na educação 
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Vídeo: Como usar a tecnologia a favor do aprendizado em sala de aula 
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 REFERÊNCIAS DE WEBSITES E/OU APPS  

 Activities For ESL Students (http://a4esl.org)  

BBC Skills wise (http://www.bbc.co.uk/skillswise/english) 

Busuu (https://www.busuu.com/pt) 

Daily Grammar (http://www.dailygrammar.com/archive.shtml) 

Duolingo (https://pt.duolingo.com/) 

ELLLO (English Listening Lesson Library Online (http://www.elllo.org)  

English As 2nd Language (http://www.esl.about.com) 

English Central (http://englishcentral.com)  

English Grammar Lessons (http://www.english-grammar-lesons.com)  

EnglishClub.com (http://www.englishclub.com) 

ESL Gold (http://www.eslgold.com/reading.html)  

ESL Handouts (http://www.eslhandouts.com) 

ESL Yes (http://www.eslyes.com) 

Forvo (https://pt.forvo.com/)  

Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br) 

Many Things (http://www.manythings.org)  

Memrise (https://www.memrise.com/login/)  
My English Online (https://www.myenglishonline.com.br/home)  

Sounds of English (http://www.soundsofenglish.org)  

Teaching English (http://www.teachinenglish.org)  

The Internet TESL Journal (http://iteslj.org)  

Using English For Academic Purposes (http://www.uefap.co.uk)  

Voices of America (http://voanews.com/learningenglish/home)  

World English (http://www.world-english.org)  
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 REFERÊNCIAS DE CANAIS NO YOUTUBE  

 Ask Jackie: https://www.youtube.com/channel/UCsI67ypZHHVoatvxzLBiNvg/featured 

Cintia Sabino: https://www.youtube.com/channel/UCYLD2XEuOg-WfeqG78GfwZw 

Crown Academy of English: 
https://www.youtube.com/channel/UCSHhm94gQifhWmO5LhQk2XQ 

Elen Fernandes: https://www.youtube.com/channel/UCmp2bQaH9kBGOltHq9bXwVA 

English in Brazil Carina Fragozo: 
https://www.youtube.com/channel/UCcNm9fM9V5wf-0PZVmkM08g 

JúniorSilveira:https://www.youtube.com/channel/UC5wx-lr0xX13OcpuxrfCeHw 

Mairo Vergara: https://www.youtube.com/user/MairoVergara 

Mr. Teacher Paulo: https://www.youtube.com/channel/UC19hDT4twVO-
2553FiQmcXQ 

SmallAdvantages: https://www.youtube.com/channel/UCskEPRzGlsYHs_a5SJyCXag 

Teacher Allie: https://www.youtube.com/channel/UCd5O9IcjgIEVrhOAPCSTKGQ 

Tecla SAP Ulisses Carvalho: 
https://www.youtube.com/channel/UC17UIAl4Ipm7Qf4IBkmkjwQ 

Tim Explica: https://www.youtube.com/channel/UCGxIAAnrhkCy6H2DRz-t6Qw 
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APÊNDICE E 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 
 
 
ENTREVISTA EM GRUPO FOCAL COM OS PROFESSORES PARTICIPANTES 
DA PESQUISA DE DISSERTAÇÃO:  
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E OS 
MULTILETRAMENTOS: UMA ANÁLISE SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 
Autor: Sanzio Mike Cortez de Medeiros 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva 

 

 Esse instrumento de coleta de dados visa atingir os seguintes objetivos: 
 

 Verificaras concepções dos professores sobre o ensino de língua inglesa; 

 Identificar as principais práticas pedagógicas com a utilização das tecnologias digitais; 

 Conhecer as concepções dos professores em relação à importância do letramento digital e crítico; 

 Discutir as teorias e os conteúdos apresentados na oficina ofertada pelo pesquisador; 

 Constatar qual a opinião dos professores em relação à oficina ofertada pelo pesquisador; 
 

QUESTÕES: 

Orientação: Por questões éticas, o verdadeiro nome do participante e o nome da instituição 
o qual ele trabalha deverá ser preservado.  

Nome fictício: _______________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________________________________________ 

Instituição que trabalha: _____________________________________________________ 

Indique qual é a sua Graduação:_______________________________________________ 

Nível de ensino onde atua:_____________________________________________________ 

Anos de experiência profissional como professor:_________________________________ 

Curso de pós-graduação que possua:____________________________________________ 

Principal motivo em participar da oficina:_______________________________________ 
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1. O que você entende por TDIC? E de que forma as TDIC (Tecnologia Digital de 
Informação e Comunicação) estão presentes no seu cotidiano pessoal e 
profissional? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Você utiliza os recursos digitais em suas práticas pedagógicas? De que maneira 

essa utilização colabora com o processo de ensino/aprendizagem de língua 
inglesa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Qual a abordagem (ou método) que você adota em relação ao uso dos recursos 

tecnológicos em suas aulas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Quais as principais tecnologias digitais que você utiliza nas aulas de língua 

inglesa? E de que maneira você faz uso desses recursos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Quais conhecimentos você acredita serem necessários para que o professor possa 

utilizar os recursos digitais de forma a promover um melhor 
ensino/aprendizagem da língua inglesa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Em sua opinião, de que maneira o uso das tecnologias digitais colabora 

efetivamente com o ensino/aprendizagem da língua inglesa?Se sim, explique 
como, se não, justifique. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
7. Você conhece algum recurso digital de grande qualidade pedagógica? Qual(s)? 

Você o(s) utiliza(m) em sua prática pedagógica? Se sim, explique como, se não, 
justifique. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
8. Evidencie os principais aspectos que você considera positivos em sua experiência 

profissional com o uso das tecnologias e os recursos digitais nas aulas de língua 
inglesa: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
9. Evidencie os principais aspectos que você considera negativos em sua experiência 

profissional com o uso das tecnologias e os recursos digitais nas aulas de língua 
inglesa: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
10. Em sua opinião, o que é um ser letrado em contexto contemporâneo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
11. Qual sua opinião sobre a importância de se trabalhar os multiletramentos, 

(especialmente o letramento digital e o letramento crítico) nas aulas de língua 
inglesa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
12. Por fim, expresse opinião sobre sua participação nessa oficina? Comente sobre os 

conteúdos ministrados e o que poderá mudar em sua prática pedagógica após 
isso? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Cordialmente, agradeço por sua atenção, disponibilidade, confiança e atenção em 

colaborar com minha pesquisa. 

 

Atenciosamente,   

 
Sanzio Mike Cortez de Medeiros 

Mestrando/Pesquisador 


