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Capítulo 2 

 

Integração da Web no ensino de línguas: práticas 
pedagógicas presenciais e a distância                           

no curso de Letras 

Valeska Virgínia Soares Souza 
Cláudia Almeida Rodrigues Murta 

 

 

 

1. Introdução 

 

A escola contemporânea convive com as tecnologias digitais em 

razão de a grande maioria dos professores e alunos terem acesso a 

smartphones, computadores e internet. Apesar da lentidão dos programas 

governamentais e privados de inclusão digital nas escolas, o que tem 

dificultado a eficácia no uso dessas tecnologias na sala de aula, há um 

crescente esforço por parte dos professores no sentido de integrar as 

tecnologias digitais em suas aulas. Pensando nisso, e concordando com a 

afirmativa de Demo (2010) de que não é possível educar os estudantes de 

hoje com escolas de ontem, é que nasceram nossas inquietações sobre 

práticas pedagógicas inovadoras. Tentamos vislumbrar o horizonte de 

possibilidades que Gee (1992) denomina de experiências bem projetadas 

– aquelas que promovem aprendizagens significativas, incorporadas à 

vivência dos alunos e manifestadas por diferentes linguagens dando 

sentido aos conceitos, aos objetos e ao próprio mundo, como práticas de 

integração da Web na sala de aula de línguas. 

Com o advento das tecnologias digitais, especialmente com o 

desenvolvimento dos recursos da Web 2.0, a aprendizagem de línguas 

passou a ser uma questão de percepção do que o universo da Web pode 

propiciar. Inúmeras ferramentas digitais podem proporcionar ao 

estudante experiências situadas de aprendizagem, mesmo que essas 

ferramentas não tenham sido forjadas para esse fim; podem, por isso, 
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servir de recursos educativos significativos para o desenvolvimento da 

autonomia do aluno. 

Nesse sentido, acreditamos que os professores necessitam conhecer 

e reconhecer o processo de normalização (Bax, 2003) das ferramentas 

digitais na vida do aluno e buscar alternativas pedagógicas que integrem 

essas ferramentas no processo de ensino e aprendizagem. Mas, para tanto, 

o conhecimento de tal processo e de tais ferramentas deve fazer parte de 

sua formação. 

Infelizmente, a noção de formação vinculada à demanda do mundo 

do trabalho imposta pelo processo de globalização tem uma concepção na 

qual a produtividade e o pragmatismo norteiam o significado da educação. 

Nesse sentido, a educação acaba sendo confundida com informação e 

instrução, com preparação para o trabalho, distanciando-se de seu 

significado mais amplo, que é o de humanização e de formação para a 

cidadania (Kuenzer, 1999). Outro aspecto negligenciado na formação sob 

esse modelo é o de uma formação integrada com a realidade, enxergando 

essa realidade de forma crítica. 

Entendemos que, para o desenvolvimento de uma formação 

humanista e crítica, não se pode desvincular o homem de seu tempo. 

Portanto, não podemos deixar de ressaltar que é imprescindível um 

currículo preocupado com o desenvolvimento de habilidades tecnológicas 

e de abordagens da cultura digital nos cursos de formação de professores. 

Como professoras formadoras em cursos de Letras/Português e 

Letras/Inglês nas modalidades a distância e presencial, sempre nos 

preocupamos com uma formação que estivesse alinhada com o contexto 

atual. Nesse sentido, propusemos sequências didáticas e redigimos guias 

didáticos em coautoria (Murta; Souza, 2014; Souza; Murta, 2014) com o 

objetivo de preparar o futuro professor para lidar com o mundo 

perpassado por tecnologias digitais e com a ubiquidade da Internet. Enfim, 

procuramos promover atividades nas quais os licenciandos em Letras 

pudessem desenvolver sua autonomia e a agência em práticas discursivas 

mediadas pelas tecnologias digitais.  

Nossa proposta de textualização para este capítulo é primeiramente 

apresentar uma revisão bibliográfica acerca do contexto da Web e de 

estudos que refletem a integração de tecnologias digitais à educação, e, na 

sequência, relatar nossas experiências profissionais com os recursos 
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tecnológicos disponíveis no meio digital, que, percebidos como 

ferramentas propiciadoras de aprendizagem, foram incorporados em 

nossas rotinas como professoras formadoras. 

Como procedimento metodológico, seguimos as premissas da 

“textografia” embasadas em Swales (1998). O autor inaugurou a referida 

metodologia, na qual ele analisou textos, formas textuais e sistemas de 

texto na obra Other foors, other voices (Swales, 1998), em uma sequência 

de identificação das comunidades discursivas coexistentes em um 

pequeno prédio universitário, com levantamento de valores, objetivos, 

condições materiais, ritmos de trabalho e horizontes de expectativa dessas 

comunidades, fazendo uma posterior seleção e análise das atividades 

embasadas em gêneros. Ele se intitulou um “textógrafo” que percorreu o 

prédio de três andares buscando textos em suas formas, em pedaços de 

papel, e encontrando culturas e formas de vida. 

O que pretendemos foi transferir esse percurso do “textógrafo” 

para o nosso contexto. Buscamos nossas experiências como 

professoras em cursos de Letras presenciais e a distância e em práticas 

pedagógicas integradoras de tecnologias digitais que foram 

propiciadas pelas comunidades discursivas em que estávamos 

inseridas, o que certamente influenciou nossas propostas didáticas 

individuais, mas deixando abertura para peculiaridades. Como 

“textógrafas”, percorrendo nossos planos de aula, nossas sequências 

didáticas e nossos guias didáticos publicados, tentamos encontrar 

sentido naquilo que fizemos e nos possíveis desdobramentos desse 

caminho de integração tecnológica digital. 

 

2. Refletindo sobre o contexto da Web 

 

Partimos do pressuposto de que a Web permite atualização, 

informação, experiências de aprendizagem e colaboração em qualquer 

lugar e a qualquer hora. O ciberespaço possibilita diversas formas de 

práticas sociais que emergem, evoluem e se transformam. Essas práticas 

estão vinculadas a novas (redimensionadas) formas e funções dos textos 

com os quais temos contato. São práticas discursivas no/do mundo digital 

observadas com a emergência do contexto tecnológico digital. 
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O momento tecnológico que estamos vivendo teve suas condições 

iniciais bem marcadas por pensamentos e eventos do século passado. 

Como relata Lévy (1993), em 1945, Vannevar Bush já previa o que seria 

possibilitado pelo ambiente on-line, em sua idealização de um dispositivo, 

denominado Memex, para mecanizar a classificação e a seleção por 

associação paralelamente à indexação clássica. Concomitantemente com a 

primeira versão da Internet – iniciada nos anos 1960, nos Estados Unidos, 

por meio de uma rede do Departamento de Defesa, a ARPAnet (Teeler; 

Gray, 2000) –, Theodor Nelson (Edwards, 1997) vislumbra uma imensa 

rede acessível em tempo real, que denomina de Xanadu. Entre projeções e 

realizações, comunicar-se utilizando uma máquina destinada ao 

processamento de dados passa a ser factível. Assim, desde a primeira 

tentativa de comunicação mediada por computadores, em 1969, as 

mudanças têm sido tão rápidas que a academia, em geral, considera que, 

após a implantação da Web, ela se apresenta em diferentes fases, 

denominadas gerações. Primo (2008) atesta que, apesar de a Internet ter 

sido criada e usada por militares e professores na década de 60 do século 

XX, foi apenas na década de 90 que ela atingiu o grande público, 

popularizando os serviços de e-mail, listas de discussão, chats por meio do 

navegador Mosaic e da navegação gráfica World Wide Web (www), o que 

“conferiu maior força à Internet, tendo em vista a facilidade de acesso à 

sua estrutura hipermidiática” (PRIMO, 2008, p. 58). 

Primo (2008, p. 58) esclarece que a primeira geração da Web (Web 

1.0) caracterizou-se pela “agilidade na recuperação de informações”, pela 

facilidade de “publicação e disponibilização de dados na rede”. A geração 

Web 1.0 é conhecida como a primeira fase da rede, com um ambiente de 

conteúdo mais estático, composto por aplicativos fechados, geralmente 

arquitetados por profissionais da área – webmasters. As ferramentas dessa 

considerada primeira geração da Web viabilizaram modelos de ensino e 

trocas de mensagens e ainda facilitaram a interação de grupos. Passou a 

ser possível salvar automaticamente as mensagens e experimentar 

novidades relacionadas à navegação e à comunicação on-line. Essas 

ferramentas, síncronas e assíncronas, como e-mails, fóruns de discussão e 

chats, encontram-se mais consolidadas neste novo milênio. Para o ensino 

de línguas, por exemplo, Godwin-Jones (2003) aponta que o e-mail é uma 

ferramenta viável para o modelo tandem de ensino e para a troca de 
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mensagens em outras modalidades de ensino. Os fóruns de discussão 

favorecem a interação de um grupo, mantendo todas as mensagens 

automaticamente salvas. Os aprendizes podem, ainda, experimentar o uso 

da língua em salas de chat, em textos ou em espaços de realidade virtual. 

Desde 2004, uma nova geração de serviços e aplicações para a 

Internet passa a ser considerada. A denominada Web 2.0 (O’Reilly, 2005) é 

vista como uma rede social que permite aos seus usuários ao redor do 

mundo interagir, trocar informações, arquivos de vídeos, imagens e sons. É 

a fase da ubiquidade, de estar always on, que se caracteriza pelo processo 

de “miniaturização dos equipamentos e com a interligação de diversas 

redes de comunicação que passam a ser acessíveis dos lugares mais 

remotos (internet, telefonia celular, wi-fi, etc.)” (Primo, 2008, p. 60). 

O’Reilly (2005) sublinha o fato de que a Web 2.0 não é algo novo, mas uma 

utilização da plataforma da Web e de todo o seu potencial em uma 

perspectiva filosófica de criação e socialização de conteúdos e de 

conhecimento. A Web 2.0 atua como um tipo de software social e oferece 

diversas ferramentas digitais, como blogs, wikis, podcasting, entre outras 

tecnologias emergentes. Essas ferramentas podem ser transformadoras, já 

que mudam a forma pela qual as pessoas interagem com a Internet, dando 

aos navegadores o poder de publicar. É importante ressaltar que o rótulo 

2.0 é muito menos importante do que os conceitos, os projetos e as 

práticas que essa geração compreende. 

De acordo com Primo (2008), essa segunda geração de serviços tem 

como “objetivo potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização da informação, além de ampliar os espaços de interação entre 

os produtores” (p. 63). Esses processos são pensados desde o seu 

planejamento, o que é denominado de “arquitetura de participação”. Para 

Chiang, Huang e Huang (2009), a Web 2.0 constitui nova era, na qual os 

usuários da Internet deixam de apenas buscar informações direcionadas 

por objetivos e contexto e passam a criar, a colaborar, a socializar e a 

reorganizar o conteúdo da Web para aqueles usuários que continuam 

apenas buscando. Apesar de novos aplicativos terem surgido da geração 

Web 1.0 para a geração Web 2.0, é o modo como esses aplicativos são 

utilizados que determina a geração. Como apontam Delich, Kelly e 

Mcintosh (2008), mesmo que as gerações sejam descritas em termos de 

tecnologia, o mais marcante é que os usuários passam a ser criadores de 
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conteúdos web ativos. Valorizam-se, na Web 2.0, “as práticas cooperativas, 

os diálogos e negociações e as contínuas problematizações”, o que Primo 

denomina de interação mútua (Primo, 2008, p. 64). De acordo com o autor, 

o modelo informacional dessa configuração Web é a lógica sistêmica da 

conexão de microrredes, o que fortalece as bordas da rede e difere do 

modelo transmissionista centralizado da geração anterior. 

Com a configuração Web 2.0, uma grande quantidade de pessoas 

geograficamente dispersas, de culturas e línguas diferentes passaram a 

poder interagir em projetos comuns, estabelecendo o que Lévy (1998) 

denomina de “inteligência coletiva”. Fuchs et al. (2010) definem esse 

modelo da Web como um sistema tecno-social que melhora a cognição 

humana para a comunicação e cooperação. 

Em termos de linguagem de programação e de automatização da 

rede, Berners-Lee e Hendler (2001) antecipam a revolução tecnológica 

denominada por eles de Web Semântica, que, posteriormente, em um 

artigo do New York Times, passou a ser considerada uma terceira geração 

da rede, a Web 3.0 ou World Wide Database, expressões empregadas por 

John Markoff (2006). Trata-se da organização inteligente do que está 

disponível na Web e da tendência para a convergência de várias 

tecnologias na mesma plataforma. Suas aplicações seriam para tentar 

resolver o problema cultural, econômico e científico gerado pelo 

crescimento desordenado da rede. “Nunca a humanidade dispôs de tanta 

informação e ao mesmo tempo nunca foi tão difícil e problemático 

encontrar informação relevante” (Marcondes; Campos, 2008, p. 109). 

Várias possibilidades emergem dessas ferramentas e podem 

colaborar para a área da Educação. A Internet, tomada como ambiente 

internacional de prática de letramentos, apresenta uma nova situação ao 

campo da Comunicação, oferecendo um espaço dinâmico e atrativo para o 

processo de ensino e aprendizagem e para a prática de pesquisa. Contudo, 

devemos atentar para os problemas advindos da amplitude de alcance da 

Web e de sua dinamicidade, visto que se constitui em um “hiperambiente” 

que abriga todas as ferramentas que utilizamos. A abrangência da Web em 

nossas vidas pessoais e profissionais suscita cuidados com a nova 

sociabilidade que se desenvolve no ciberespaço, como a questão da 

autoria, do anonimato, do cyberbullying, dentre outras. Além disso, novas 

ferramentas vêm surgindo, de maneira que não conseguimos ficar 
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totalmente atualizados; em um curto espaço de tempo, outros tipos de 

sites que ainda não existem estarão disponíveis. É necessário compreender 

que nem todas as tecnologias possibilitadas pela Web 1.0, 2.0 ou 3.0 serão 

integradas ao currículo ou normalizadas nas práticas pedagógicas dos 

professores, e é para esse processo de integração e normalização de 

tecnologias digitais que voltamos nosso olhar na seção a seguir. 

  

3. Integração e normalização de tecnologias digitais para o ensino de 

línguas 

  

Podemos considerar que Warschauer (2000) foi um dos pioneiros 

na busca de compreender como as tecnologias digitais têm sido utilizadas 

para o processo de ensino e aprendizagem de línguas. O autor discorre 

acerca da aprendizagem de línguas mediada por computador com base em 

questões pedagógicas e identifica três fases cronológicas desse uso: (1) 

behaviorista: o computador era utilizado como mera ferramenta que 

estava substituindo outras tecnologias comuns na escola, como o livro e o 

caderno, mas exercendo a mesma função; (2) comunicativa: o computador 

é utilizado como um tutor, como estímulo e ainda como uma ferramenta, 

ampliando seu espaço com diferentes recursos, mas ainda de maneira 

desconectada do currículo, contribuindo com elementos marginais; (3) 

integrativa: CD-ROMs multimídia e a comunicação mediada por 

computador passam a integrar a sala de aula de línguas em abordagens 

por tarefas ou por projetos, mas ainda com alguns problemas com a 

qualidade dos programas disponíveis e a falta de conhecimento dos 

professores para a integração dos recursos tecnológicos digitais. 

Bax (2003) pontua que o relato interpretativo de Warschauer 

(2000) constitui a melhor revisão sobre aprendizagem de línguas mediada 

por computador na época, mas tece críticas acerca da inconsistência de 

datas apresentadas para cada fase, da falta de clareza dos critérios 

adotados pelo autor para definir cada período e ainda da falácia de se 

considerar a tecnologia por si só como a solução de problemas 

educacionais. Bax ressalta que a cronologia estabelecida por Warschauer é 

imprecisa, pois as fronteiras entre uma fase e outra são tênues, visto que 
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há lugares em que a fase integrativa ainda não se estabeleceu e outros em 

que a tecnologia já está tão integrada que se tornou invisível. 

No intuito de oferecer uma análise alternativa, o pesquisador 

propõe três abordagens, partindo de critérios que abarcam aspectos 

teóricos, softwares utilizados, o papel do professor e das próprias 

tecnologias digitais no contexto escolar. A primeira fase é intitulada 

restritiva, quando as tecnologias são consideradas opcionais ou extras. Na 

segunda fase, aberta, há uma evolução no oferecimento de estudos sobre a 

língua, mas ainda não há integração, visto que o foco ainda está nos 

laboratórios, fora da sala de aula. A terceira fase, denominada integrada, 

propõe que tais tecnologias sejam instrumentos facilitadores presentes 

em sala de aula e que permeiam o currículo. Nessa fase, o processo de 

integração chega a um estágio chamado de “normalização”, em que os 

computadores e outras tecnologias digitais passam a fazer parte do 

cotidiano de docentes e discentes de línguas como parte integrante de 

cada aula, como uma caneta ou um livro. As tecnologias digitais, nessa fase 

que ainda estaria por vir, passariam a ficar invisíveis, incorporadas às 

práticas escolares diárias. 

Posteriormente, em Chambers e Bax (2006), algumas questões são 

abordadas mais amplamente no que se refere ao processo de 

normalização em curso. Os autores defendem que os espaços para 

atividades que integrem tecnologias digitais não deveriam estar separados 

das salas de aula regulares e sim organizados de forma a que os alunos 

pudessem alternar entre tarefas com e sem recursos digitais. Para que os 

professores naturalizem o uso de tecnologias digitais em seu cotidiano 

escolar, deverão ter tempo adicional para planejamento para que possam 

se tornar mais confiantes para usar computadores e outros recursos 

digitais de uma forma mais colaborativa e menos intimidadora, menos “de 

cima para baixo”, e, ainda, com mais assistência técnica e suporte 

pedagógico. A instituição também deverá passar por alterações: seus 

diferentes membros deverão atentar para um processo de integração 

rumo à normalização, alterando suas concepções que não devem se 

restringir a atentar para falácias técnicas como as únicas causadoras da 

não integração tecnológica, mas considerar os fatores múltiplos e 

interconectados em cada contexto educacional. 
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As soluções, bem como os problemas relacionados à aprendizagem 

mediada por computadores, são, por isso, ecológicas e não só tecnológicas. 

Uma solução ecológica seria aquela que leva em conta todos os elementos 

envolvidos no contexto, considerando o ambiente de sala de aula em 

relação com o contexto social mais amplo, e as inter-relações dinâmicas 

existentes entre todos esses elementos. Devemos levar em conta o 

imbricamento existente entre os agentes e o contexto no qual estão 

inseridos e ter a consciência de que a adoção de uma tecnologia não 

resolverá os problemas de ensino pura e simplesmente. Precisamos ver o 

ensino sob a lente de sua ecologia. 

Nesse sentido, entendemos que faltam nos currículos de formação 

inicial disciplinas que tratem especificamente dos multiletramentos, das 

tecnologias aplicadas à educação. Apesar de os referenciais pedagógicos 

preconizarem a inserção das tecnologias em sala de aula, elas ainda não se 

normalizaram nesse contexto, visto que os professores ainda as usam com 

estranhamento e os alunos com certo fetiche. Por isso, as tecnologias 

digitais devem ser adequadamente incorporadas ao currículo, 

vislumbrando a possibilidade de uso de materiais de autoria e 

customizados pelos próprios docentes da instituição.  

Compreendemos que a normalização acontece quando as 

tecnologias digitais utilizadas na sala de aula se tornam invisíveis. 

Contudo, como bem apontam Souza e Moraes Filho (2012), para chegar a 

um estágio de invisibilidade, faz-se necessário colocar essas tecnologias 

em evidência, promover o debate sobre suas limitações e possibilidades e 

propiciar oportunidades para sua utilização de forma contextualizada. 

Nessa linha, Bax (2011) aponta que a habilidade de aprendizagem e 

solução de problemas de uma pessoa pode ser expandida à medida que 

recebe o tipo de assistência ou instrução adequada. Assim, a visibilidade 

constitui-se em um passo importante para atingirmos a invisibilidade. 

Na obra de 2011, ao revisitar a proposta de “normalização”, 

compreendendo, assim como Lévy e Stockwell (2006, p. 110), que 

“aqueles trabalhando com tecnologia na aprendizagem de língua buscam 

um embasamento sólido para decisões tomadas e direções seguidas”, o 

autor aponta para temas neovygotskianos úteis para fundamentar a teoria 

que propõe: aprendizagem e desenvolvimento são embasados e 

construídos culturalmente e não apenas influenciados pela cultura, são 
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processo sociais e não individuais, e desenvolvidos comunicativamente. 

Aprender de forma assistida é algo comum para o desenvolvimento 

mental do ser humano. Partindo do princípio de que é nas relações com o 

meio e com o outro mediadas pela linguagem que ocorre o 

desenvolvimento sociocognitivo dos indivíduos, entendemos que práticas 

pedagógicas mediadas por tecnologias constituem uma premissa 

necessária à formação do professor de línguas. 

Na última década, alguns temas vêm sendo recorrentemente 

discutidos em conferências e outros eventos em que especialistas se 

reúnem para pensar a integração de tecnologias digitais à sala de aula de 

línguas. Primeiramente, a ideia de letramento está mudando, por isso é 

importante atentar para o conceito de “multiletramentos”. Em segundo 

lugar, a sala de aula conectada oferece aos professores mais escolha do que 

em qualquer outro momento sócio-histórico, mas eles podem se sentir 

sobrecarregados com as tarefas que tal contexto demanda. Ainda, faz-se 

necessário imaginar como os professores podem começar a se empoderar 

para a utilização de ferramentas da Web para construir sua própria rede 

de aprendizagem profissional. Finalmente, não é possível esquecer que a 

pedagogia deve sempre vir antes da tecnologia, portanto cada ferramenta 

deve ser analisada criteriosamente para se compreender a sua utilidade 

para o processo de aprendizagem. 

Para o processo de ensino e aprendizagem de línguas na 

modalidade a distância, alguns autores propõem outras premissas a serem 

consideradas. Doughty e Long (2003) consideram que o melhor ambiente 

de educação a distância no contexto de línguas deveria: a) propor a tarefa 

e não o texto como unidade de análise; b) promover a aprendizagem 

através de ações; c) prover insumo rico e variado, atentando para a 

utilização de textos autênticos que possam ser elaborados; d) encorajar a 

aprendizagem indutiva e fornecer correção direta; e) focalizar de maneira 

equilibrada significado e forma; f) respeitar o desenvolvimento individual 

dos aprendizes, customizando o processo de instrução; e, ainda, g) 

proporcionar experiências cooperativas e colaborativas. 

Com essa tendência que se impõe a cada dia, a da Educação a 

Distância (EaD), a estrutura curricular dos cursos de formação de 

professores deverá abordar mais séria e profundamente o assunto, 

oferecendo disciplinas que, além de promoverem o letramento digital do 



 

Integração da Web no ensino de línguas  •  47 

aluno-professor, o habilitem a trabalhar no ensino a distância, conhecendo 

as modalidades ou gerações da EaD, suas ferramentas de ensino e 

aprendizagem, os ambientes virtuais de aprendizagem, as atribuições do 

professor etc. Espera-se, com isso, que os futuros professores atribuam, 

eles mesmos, mais credibilidade ao ensino a distância, disseminando essa 

modalidade e criando um perfil para o profissional da educação que esteja 

preparado para trabalhar nessa nova realidade. Nosso papel, como 

pesquisadores dos cursos de pós-graduação de universidades de todo o 

país, pode ser este, o de ajudar a fomentar a EaD como uma alternativa 

possível para a implementação de um projeto de educação para todos, de 

qualidade, para que, um dia, “aquele que está lá no horizonte”, como 

poetiza Eduardo Galeano, permita que alcancemos a justiça social neste 

país. 

 

4. Experiências com tecnologias digitais na modalidade a distância 

 

Muitas são as definições de Educação a Distância, mas há um 

consenso mínimo em torno da ideia de que ela é a modalidade de 

educação em que as atividades de ensino e aprendizagem são geralmente 

desenvolvidas sem que alunos e professores estejam presentes no mesmo 

lugar e na mesma hora (Moore; Kearsley, 2007). O contexto das propostas 

pedagógicas que apresentamos na sequência refere-se ao Plano Nacional 

de Formação da Educação Básica Pública (Parfor), programa com vistas a 

atender a demanda por formação de professores em exercício que 

atuavam sem habilitação adequada. Por mais que as experiências que 

vivenciamos nesse contexto tenham sido relacionadas ao curso de 

Letras/Inglês, acreditamos que as propostas podem ser adaptadas para 

qualquer outra área do curso de Letras. Dentre as várias ferramentas da 

Web, optamos por discorrer sobre Wikis, Vídeos, Glossário e Quizzes. 

 

4.1 Wikis: produção colaborativa de textos 
A produção textual escrita é uma das tarefas mais importantes para 

o desenvolvimento das habilidades discursivas do educando, 

especialmente do professor em formação, que em sua atividade 

profissional terá como responsabilidade oportunizar o desenvolvimento 

do letramento de seus alunos, encontrando estratégias para o 
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desenvolvimento das capacidades e habilidades linguísticas dos 

educandos. Pensando nisso, propusemos várias atividades de produção 

colaborativa de textos, especialmente com base na leitura de textos 

teóricos, incentivando a co(e)laboração entre os professores em formação 

como um enfoque pedagógico importante para o desenvolvimento do 

diálogo e da autonomia. 

Práticas colaborativas de produção escrita sempre existiram no 

contexto escolar e acadêmico. Mas, com o advento das tecnologias digitais 

e das ferramentas da Web 2.0, novas formas e espaços de comunicação, 

bem como novas configurações não apenas para leitura, mas, 

principalmente, para a escrita, se desenvolveram, ampliando as 

possibilidades de interação entre pares. Pensando nisso, propusemos 

atividades de produção colaborativa de textos utilizando a ferramenta 

Wiki, do Moodle, para a escrita de sínteses, resumos e resenhas sobre 

textos teóricos no curso de Letras/Inglês na modalidade EaD. 

Essa atividade constitui-se em um importante recurso de 

entendimento e reflexão sobre os textos teóricos e, principalmente, em 

um exercício discursivo significativo de textualização dos gêneros 

propostos. Ela ainda se alinha aos preceitos da segunda geração da Web, 

que são a colaboração e a agência em favor do desenvolvimento de uma 

inteligência coletiva (Levy, 1998), e está ancorada nas recomendações de 

Doughty e Long (2003) para a EaD: a proposição de tarefa no sentido de 

promover a aprendizagem através de ações por meio de experiências 

colaborativas. 

 

4.2 Vídeos: criação de aulas para microensino 
A criação de videoaulas, que denominamos de microensino, foi uma 

das tarefas propostas nessa sequência didática. De acordo com Murta e 

Souza (2014, p. 48), “o microensino é uma técnica ou procedimento de 

formação de professores tendo como pressuposto básico a ideia de que, 

através da redução de complexidade dos fatores envolvidos no ensino – 

tempo, número de alunos, conteúdo de aula – aumenta-se a eficiência do 

treinamento”. Tal treinamento é então efetuado por intermédio de aulas 

curtas (de cinco a trinta minutos), que levam o futuro professor a adquirir, 

praticar e/ou desenvolver as habilidades técnicas necessárias ao ato de 

ensinar. 
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Orientamos os professores em formação para que elaborassem um 

roteiro para a gravação que fosse baseado na metodologia de seu plano de 

aula, que simulassem uma situação de sala de aula. Após a filmagem, que 

utilizassem um editor de vídeos, como o Moviemaker, para a edição da 

gravação, e, depois de editado, que o vídeo fosse hospedado em um site, 

como o YouTube, para facilitar a veiculação das videoaulas no Moodle. 

Disponibilizamos tutoriais no ambiente para que os discentes de Letras 

tivessem conhecimento das ferramentas sugeridas e os motivamos para 

que tentassem utilizá-las. Sugerimos, ainda, que os recursos tecnológicos 

utilizados na gravação fossem aqueles aos quais os alunos/professores 

tivessem acesso, como o celular e o computador. Estabelecemos alguns 

critérios para a análise dos microensinos no ambiente Moodle pela turma, 

que foram: 1. justificativa do tema; 2. objetivos da aula; 3. organização do 

conteúdo; 4. uso de exemplos; 5. utilização de recursos; 6. interação com o 

grupo; 7. clareza; 8. fechamento; 9. controle do tempo (Murta; Souza, 

2014). Com base nesses critérios, os professores em formação 

desenvolveram a coavaliação de seus trabalhos. Lembramos que o mais 

importante era o desenvolvimento das etapas previstas na aula e os 

objetivos pedagógicos estabelecidos. Contudo, eles deveriam atentar-se 

para o fato de que a sala de aula é um sistema complexo e, por isso, 

imprevisível. Nesse sentido, deveriam ter sensibilidade e flexibilidade para 

reinventar sua prática mediante o surgimento de problemas e de acordo 

com as necessidades dos alunos. 

Essa atividade revelou-se como um momento lúdico e de maior 

envolvimento e criatividade na formação dos professores. Constituiu-se 

em uma oportunidade de os professores em formação normalizarem 

em sala de aula (Bax, 2003, 2011) ferramentas digitais que já estão 

naturalizadas em seu cotidiano, como o celular, propiciando o 

desenvolvimento de seu multiletramento pelo fato de terem utilizado 

diferentes linguagens e mídias. Configurou ainda um momento de 

desenvolvimento de experiências bem projetadas (Gee, 1992) e 

significativas, pois os alunos tiveram a oportunidade de analisar e 

testar criteriosamente conteúdos e ferramentas compreendendo as 

possibilidades que as várias mídias podem ter para o processo de 

aprendizagem. 
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4.3 Glossário: colaboração e retroalimentação no ambiente 
virtual 
A metalinguagem, o tipo de linguagem cujo propósito é descrever 

ou falar da própria linguagem ou de qualquer outra, e o jargão, 

terminologia técnica comum a um grupo específico, são compreendidos 

como conceitos importantes em um curso de Letras. Os licenciandos 

podem ser informados por intermédio de bons dicionários e sites de 

consulta, mas acreditamos que a construção colaborativa de um glossário 

poderá constituir-se mais engajante e significativa. Essa atividade tende a 

propiciar a emergência da inteligência coletiva, que, como bem aponta 

Lévy (1998), revela a contribuição dos indivíduos em suas especificidades. 

Nossa proposta de construção de glossário (Souza; Murta, 2014) 

através de ferramenta disponibilizada no ambiente Moodle permeou o 

todo da disciplina em diferentes unidades de estudo. Para iniciar, 

levantamos a reflexão sobre a estrutura de um glossário e como este 

poderia contribuir para a formação dos licenciandos. Elencamos os 

critérios de participação na atividade e oferecemos uma lista de termos 

que poderiam servir como ponto de partida para a seleção do termo que 

iriam definir. Além da palavra ou expressão, seguida de sua definição, a 

ferramenta permite que sejam acrescidos comentários no termo definido 

por outro estudante. Em uma instância, pedimos que os estudantes 

acrescentassem exemplos de uso do termo, e, em outra, que tecessem 

críticas construtivas de como a definição poderia ser melhorada. Seria 

possível, ainda, como fizemos em outras experiências, pedir que o 

comentário fosse a tradução do termo, ou mesmo uma representação 

imagética. 

Ao final, os alunos tinham uma compilação útil de termos que 

aprenderam de forma colaborativa. A cada nova unidade temática, eles 

foram incentivados a postar novos termos e a tecer novos comentários, de 

forma que estavam retroalimentando o sistema que eles próprios criaram. 

Essa compilação podia ser consultada e também convertida em arquivo 

PDF para impressão, caso desejassem. Faz-se necessário dizer que nossa 

experiência ocorreu via Moodle, mas há ferramentas gratuitas disponíveis 

para que glossários sejam produzidos, como o Glossary Maker 

(Wordsmith, 2018). 
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4.4 Quizzes: feedback pontual 
Por mais que a Web, especialmente em sua segunda e terceira 

gerações, constitua-se em um espaço para interação e colaboração, é 

importante considerar o desenvolvimento individual do aprendiz de 

línguas e garantir que ele tenha oportunidade de construir conhecimento 

em seu próprio ritmo. Para Doughty e Long (2003), como apontado 

previamente, encorajar a aprendizagem indutiva e fornecer correção 

direta fazem parte de um design apropriado para a educação a distância na 

área de línguas. A utilização de quizzes, tarefas fechadas com correção 

automática, que produzimos apoiados em diferentes temas que 

compunham o currículo delineado, garantiram essa possibilidade. 

Diferentemente do contexto presencial em que o professor pode corrigir 

seus alunos assim que a dúvida surge, contribuindo para a sua não 

perpetuação, as ferramentas em plataformas para EaD tendem para a 

assincronicidade, o que pode contribuir menos nesse aspecto. 

O design de quizzes no Moodle demanda dedicação de tempo por 

parte do professor formador, mas a partir do momento em que um quiz 

está completo, fica fácil sua (re)utilização. Há muitas opções de 

formatação, como questões de associar, de múltipla escolha, de colocar em 

sequência, de respostas curtas, dentre outras. É interessante atentar para 

a alternativa de que a resposta correta não precisa necessariamente ser 

apresentada ao estudante, pois o designer pode fornecer feedback e 

propor que o usuário tente outra vez. Além disso, é possível dar um 

feedback explicativo e detalhado tanto no caso de acertos quanto de erros, 

para que se entenda o porquê de cada resposta. 

Uma forma de ampliar o protagonismo dos licenciandos em Letras 

seria propor atividades em que eles mesmos pudessem gerar seus quizzes, 

o que pode ser feito com a utilização de plataformas como o Moodle, assim 

como por meio de sites gratuitos na Web, como o Online Quiz Generator, 

que apresenta versões em diferentes línguas, inclusive português (Easy 

LMS, 2019). Com esse tipo de produção, podemos ampliar nossas ações de 

download de quizzes criados por outros usuários da Web, ação típica do 

período da Web 1.0, e nos tornarmos criadores de conteúdo Web para 

compartilhar com outros usuários, perfil comum da Web 2.0 (Delich; Kelly; 

Mcintosh, 2008). 
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5. Experiências com tecnologias digitais na modalidade presencial 

 

Para Snyder (2000), as práticas sociais e formas de comunicação 

têm sido radicalmente afetadas pelas tecnologias digitais e pela revolução 

da informação e, por conseguinte, torna-se impossível ignorar as 

implicações do uso dessas tecnologias para as práticas de letramento 

escolar também na modalidade de educação presencial. Admitindo que o 

crescente aparato de ferramentas tecnológicas da atualidade demanda do 

indivíduo o conhecimento de comportamentos e raciocínios específicos, 

integrar tecnologias digitais à nossa prática no curso de Letras como 

professoras formadoras mostra-se essencial. Consideramos que o 

conhecimento das ferramentas, dos artefatos e dos protocolos de 

interação social é fundamental para a agência de nossos alunos na 

sociedade contemporânea, permeada pelas interfaces digitais, e 

apresentamos na sequência vivências com mapas conceituais, Facebook, 

Voki e e-books. 

 

5.1 Mapa conceitual: representações significativas 
Os conceitos construídos ao longo da escolarização não podem ser 

representações mentais isoladas. Eles precisam ser organizados em um 

todo estruturado por inter-relações complexas que formam uma rede de 

significados articulados entre si. Os mapas conceituais são considerados 

pelos estudiosos (Novak, 2000) como metodologias eficazes para a 

construção de aprendizagem significativa (Gee, 1992) e uma forma 

customizada do processo de instrução (Doughty; Long, 2003). Novak 

(2000, p. 32) define o mapa conceitual como: 

uma ferramenta de representação do conhecimento, sendo um suporte 

para o trabalho em diferentes campos do conhecimento, tendo como 

principal objetivo facilitar a aprendizagem, já que são diagramas que 

organizam conceitos ou ideias de um saber de forma hierárquica e as 

relações entre esses conceitos. 

Propusemos aos professores em formação o desenvolvimento de 

mapas utilizando uma ferramenta digital on-line disponível 

gratuitamente. A ferramenta elencada foi a Cacoo.com, devido à sua 
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acessibilidade e multimodalidade de linguagens. O objetivo da 

construção dos mapas era a síntese de conteúdos teóricos da Linguística, 

no sentido de serem mais facilmente apreendidos, relacionando 

conceitos de diferentes textos. Mapas foram desenvolvidos e postados 

em grupos em uma rede social para que toda a turma os avaliasse e 

discutisse, aprofundando a compreensão sobre os temas abordados. 

Mais uma vez, percebemos nessa prática o desenvolvimento da 

inteligência coletiva (Lévy, 1998) e dos multiletramentos dos 

professores em formação. 

Optamos pela utilização de uma ferramenta digital on-line para a 

construção dos mapas nas aulas presenciais por admitirmos o inter-

relacionamento entre os espaços on-line e off-line. Assim como Pierre 

Lévy (2003), acreditamos na permeabilidade entre esses contextos e em 

suas características transfronteiriças. Por isso, entendemos que práticas 

do on-line podem ser naturalizadas no off-line e vice-versa. E à medida 

que dermos visibilidade a essas práticas, elas tornar-se-ão invisíveis 

(Souza; Moraes Filho, 2012) no contexto educacional. 

 

5.2 Facebook: rede colaborativa de conhecimento 
No intuito de utilizar a arquitetura 2.0 como ambiente para 

contínua produção e apropriação criativa por meio da interação e do 

compartilhamento, pensamos em utilizar um site de rede social em nossas 

disciplinas. Percebemos que o Facebook tem impactado as várias esferas 

da vida social, dentre as quais os relacionamentos sociais, as transações 

comerciais, a mobilização em prol de causas e também a educação. A rede 

social mais acessada no mundo é quase unanimidade entre os mais jovens 

e se tornou um lócus de acesso à informação, entretenimento, interação e 

com grande potencial para a aprendizagem. A rede Facebook tem sido 

utilizada por professores e alunos, como comprovam Green e Bailey 

(2010), pesquisadores envolvidos com o uso da tecnologia no contexto 

educacional norte-americano, assim como Braga e Murta (20123), no 

contexto brasileiro. 

Devido à popularidade, acessibilidade e naturalização dessa rede 

em todas as esferas sociais, pensamos que seu uso também poderia ser 

normalizado (Bax, 2003) no contexto acadêmico e, por isso, propusemos a 

criação de grupos fechados para que pudéssemos ampliar a interação com 
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os professores em formação para que esse espaço pudesse também ser um 

contexto de aprendizagem. Nos grupos teríamos liberdade de interagir por 

meio de diferentes modalidades de linguagem e ferramentas, como chat, 

postagens de diferentes tipos de textos e mídias na timeline, criação de 

eventos e demais funcionalidades da rede, pois o Facebook converge várias 

tecnologias em sua plataforma, característica das aplicações da Web 3.0, 

como atesta Markoff (2006).  

A utilização da plataforma poderia potencializar o desenvolvimento 

dos multiletramentos e a aprendizagem de línguas, bem como serviria de 

espaço para a veiculação das produções desenvolvidas nas disciplinas, 

para a troca de materiais e também para contato mais imediato. 

Sabemos que os artefatos sociotécnicos são apropriados de 

diferentes maneiras por diferentes grupos, de acordo com suas 

necessidades e afinidades, e que as comunidades de aprendizagem se 

desenvolvem a partir da interação entre seus membros de maneira 

emergente, mas acreditamos que a presença do professor e seu feedback 

constante são essenciais para dinamizar tais comunidades para que elas 

não se desfaçam. Por isso, sugerimos que os professores formadores, ao 

criarem grupos no Facebook, os retroalimentassem constantemente, 

motivando a participação e o envolvimento dos discentes com suas ações 

na rede. 

 

5.3 Voki: inovação para uso da linguagem 
O fato de a linguagem mediar as relações dos licenciandos com o 

meio e com o outro e assim propiciar o desenvolvimento sociocognitivo 

nos leva a buscar ferramentas inovadoras que propiciem utilização da 

linguagem de maneira que seria muito difícil nas interações presenciais. 

Uma ferramenta disponível na Web – Voki (Voki, 2019) – nos permite 

produzir um avatar, digitar um texto e escolher uma língua e uma voz 

(relacionada a sotaques distintos) específicas para que a ferramenta faça a 

leitura do texto digitado. Possibilita, ainda, a gravação da voz do usuário, 

via microfone ou celular, para ser incorporada ao avatar produzido. A 

novidade que essa ferramenta oferece, possibilitada pela 

hipertextualidade do meio digital, é a pluritextualidade observada na 

interface: texto escrito, imagem, animação e som. 
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Atividades propostas com essa ferramenta oportunizam a interação 

dos usuários com a pluritextualidade, e os aprendizes podem atentar para 

a multiplicidade de formas em que a linguagem se apresenta. Ainda, para 

os licenciandos do curso de Letras, considerar que não há apenas uma 

representação de uma língua, que há variantes linguísticas igualmente 

válidas, o que a seleção de vozes (sotaques) permite, constitui uma 

importante questão para reflexão. Finalmente, há a possibilidade de se 

incluir estudantes com diferentes necessidades especiais, como no caso de 

uma utilização da ferramenta que permitiu que uma “estudante surda 

participasse de todas as etapas do processo de aprendizagem, 

especialmente devido à representação gráfica do que estava sendo dito 

pelo avatar e a interface imagética da ferramenta” (Vilaça; Souza, 2015, p. 

13). 

 

5.4 E-book: autoria e audiência na Web 
Uma das competências que devem ser exploradas com os 

licenciandos do curso de Letras ao longo de sua formação refere-se à 

produção textual. É comum que, no meio escolar, a autoria aconteça de 

maneira pouco significativa, nos termos de Gee (1992), pelo fato de não 

haver clareza do contexto em que aquele tipo de texto seria útil nas 

comunidades discursivas das quais fazemos parte cotidianamente. 

Geralmente, a produção textual segue os modelos previstos em avaliações 

de desempenho escolar, e são lidas apenas pelo professor para atribuição 

de notas. Consequentemente, é gerado um problema de audiência, pois o 

professor é o único leitor e, mesmo assim, só faz a leitura com intuito de 

correção para posterior feedback. 

A ferramenta da Web em que confiamos para tornar a produção 

escrita mais significativa e para ressignificar o papel da autoria e da 

audiência nesse processo é o e-book, livro em suporte eletrônico 

concebido originalmente ou mesmo vertido para a mídia digital e 

disponibilizado na internet. Por mais que haja inúmeras opções de 

plataformas gratuitas na Web para gerar e-books, preferimos discorrer 

sobre o Bookr, uma ferramenta fácil de usar, especialmente por não 

requerer cadastro ou confirmação de e-mail. Além de inserção de texto, 

demanda a inserção de imagens, que podem ser selecionadas entre 

aquelas disponíveis no Flickr (site para armazenamento de imagens). Caso 
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o usuário queira utilizar suas próprias fotos, será necessário criar uma 

conta no Flickr. Para propostas pedagógicas lançando mão dessa 

ferramenta, abordamos diferentes possibilidades, como releitura de textos 

literários, produção textual relacionada aos temas das unidades didáticas, 

e mesmo reflexão sobre o processo de aprendizagem e formação em curso. 

Uma das vantagens do uso da ferramenta é que ela pode ser uma 

alternativa de integração de animação às apresentações dos estudantes, 

no lugar do uso de programas como o Powerpoint. Outro ponto 

interessante é que a produção poderá ser facilmente compartilhada não 

apenas com o professor, mas com os colegas, estimulando assim atividades 

colaborativas. O mais importante, no entanto, é que a partir do momento 

em que a produção textual está na Web, a possibilidade de audiência é 

ampliada exponencialmente, o que tornará o processo de autoria muito 

mais significativo. 

 

6. Considerações finais 

 

Na era digital, as novas relações entre conhecimento e trabalho 

exigem capacidade de iniciativa e de inovação e, mais do que nunca, de 

“aprender a aprender”. Isso implica que a utilização efetiva das tecnologias 

digitais de informação e da comunicação na escola é uma condição 

essencial para a inserção mais completa do cidadão na sociedade 

brasileira. Não há como deixar de se utilizar ferramentas digitais que 

propiciem a aprendizagem, especialmente aquelas que são flexíveis para 

diversos contextos. 

As tecnologias digitais podem ajudar a ampliar a capacidade dos 

aprendizes de elaborar textos, pesquisar sobre um assunto, emitir sua 

opinião e debater com outros usuários em redes de colaboração. 

Entretanto, o objetivo da inserção das tecnologias digitais na prática 

pedagógica não é fazer com que os alunos aprendam informática, mas sim 

que aprendam melhor todas as disciplinas por meio do uso do 

computador e da internet. Para o currículo do curso de Letras, é 

importante que a inclusão tecnológica não se limite a uma disciplina que 

aborde o tema, mas permeie todas as disciplinas oferecidas. Em suma, é 

importante destacar que o uso das tecnologias não deve ter um fim em si 
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mesmo; as tecnologias são como extensões (McLuhan, 1974) de nosso 

corpo e podem nos ajudar a desempenhar melhor nossas práticas sociais, 

nossas aprendizagens.  

Em nossa vivência, observamos como o que propomos foi 

marcado pela integração de tecnologias digitais, independente de as 

práticas pedagógicas terem sido aplicadas no contexto presencial ou a 

distância. Lévy (2009) defende que as técnicas utilizadas na EaD vão ser 

cada vez mais utilizadas na educação presencial, e não somente as 

experiências do presencial serão transpostas para aquelas a distância. 

Consideramos que essa via de mão dupla já perpassa nossa prática 

pedagógica como formadoras de professores na área de Letras, e 

esperamos que as experiências que proporcionamos ao longo das 

disciplinas que ministramos tenham sido significativas o suficiente para 

que nossos alunos se apropriem das tecnologias digitais para sua vida 

profissional. 
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