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Capítulo 3 

 

O local e as TICs no ensino de Língua Inglesa: 
varadouros trilhados e os sentidos compostos pela 

pesquisa narrativa na Amazônia 

José Mauro Souza Uchôa 

 

 

 

1. Introdução 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) expandiram as 

possibilidades de ensino-aprendizagem vivenciadas em sala de aula. Elas 

possibilitam a otimização do tempo, a ampliação dos ambientes pela 

portabilidade remota, a flexibilização dos horários de estudos, o 

compartilhamento de informação, a produção compartilhada etc. (Moran, 

2007). Diante dessas possibilidades, as TICs permitem que novas 

estratégias de ensino-aprendizagem sejam experimentadas. Porém, 

estudos revelam que a maioria dos professores não faz uso adequado das 

novas tecnologias na sala de aula, por não ter desenvolvido, durante a 

formação inicial, os letramentos necessários (Buzato, 2009). Isso ocorre 

porque os cursos de formação de professores parecem ignorar as 

possibilidades pedagógicas que as TICs oferecem. 

As práticas pedagógicas, em alguns cursos de formação de 

professores de línguas, continuam divorciadas das práticas de letramento 

e dos gêneros discursivos como instrumentos de estudo (Dolz; Schneuwly, 

2004; Paiva, 2013). É preciso que as práticas de linguagem das ambiências 

digitais sejam compreendidas sistematicamente nos mais diversos 

contextos de ensino para que as estratégias pedagógicas sejam repensadas 

diante dos avanços das TICs em todos os campos de atividade, 

principalmente no contexto da Educação Básica. 
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Com o objetivo de oportunizar a construção de estratégias 

pedagógicas coerentes com as necessidades dos professores em formação 

inicial, este estudo apresenta pressupostos teóricos e metodológicos que 

orientam minha prática docente em um curso de Letras/Inglês no 

extremo-ocidental da Amazônia. Trata-se da releitura e reescrita de uma 

experiência de ensino e aprendizagem vivenciada nesse contexto de 

ensino, narradas na tese que defendi no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. 

Ao recontar essa vivência, dialogo com teóricos que discutem o uso 

das TICs no ensino de Língua Inglesa (LI). Recorro à Linguística Sistêmico-

Funcional para fundamentar a visão de linguagem, de língua e de contexto, 

bem como delineio a concepção de ensino-aprendizagem inerente à 

vivência. Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Pesquisa 

Narrativa, componho sentidos para a prática docente em um contexto de 

ensino caracterizado pelo uso demasiado das estruturas linguísticas em 

detrimento do desenvolvimento dos letramentos necessários ao uso da 

Língua Inglesa nas interações comunicativas.  

Neste estudo reconheço que as TICs são instrumentos de acesso a 

diferentes gêneros orais e escritos. Elas possibilitam o desenvolvimento da 

competência linguística do professor de LI e inserem os aprendizes numa 

perspectiva global de acesso a diferentes práticas identitárias e 

interculturais (Rojo, 2013). As reflexões revelam os desafios que emergem 

durante a formação inicial do professor de ILE e as estratégias adotadas 

para superá-los. Por fim, o estudo sugere que as TICs sejam 

implementadas com maior representatividade no currículo acadêmico 

para promover o desenvolvimento dos letramentos digitais e estimular a 

criação de estratégias de ensino-aprendizagem coerentes com as 

demandas locais. 

 

2. As TICs nos contextos de ensino: do local para o global 

 

Os princípios da economia dominante impõem a troca e o fluxo 

quase que instantâneo de informações, capital e bens culturais às mais 

remotas comunidades do globo. Nas palavras de Hall, em virtude dos 
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processos de globalização, “o mundo está se tornando plano” (Hall, 2002, 

p. 9), possibilitando que a ideia de padronização se expanda 

progressivamente pelos meios de comunicação de massa. Nessa 

perspectiva, parece não haver mais fronteiras no mundo, embora os 

sujeitos sejam heterogêneos e detentores de identidades múltiplas: de 

gênero, etnia, classe social etc. 

Embora haja o reconhecimento de que as identidades são múltiplas 

e em constante estado de fluxo, persistem os princípios da economia 

dominante que impõem imperativamente práticas sociais para todos os 

contextos, como se eles fossem únicos (Bonh, 2005; Rajagopalan, 2003). 

De certo, os efeitos da economia global instauram as modificações mais 

impactantes em todos os campos das atividades humanas, impondo a 

transformação pela imposição de valores e costumes, alterando as práticas 

sociais das comunidades locais (Bauman, 2003). Porém, em tempos 

marcados pela homogeneização de valores socioculturais, em um mundo 

em que a globalização padroniza a produção de saberes e os dissemina na 

tentativa de homogeneizar ideologias, não se devem ignorar os aspectos 

histórico e socioculturais dos contextos locais de ensino (Holliday, 2001). 

Os bens culturais locais e globais devem adentrar o ambiente 

escolar. Considerando que as TICs são elementos propulsores para a 

construção de estratégias de ensino, elas possibilitam que as temáticas 

locais sejam trazidas para o âmbito da sala de aula fazendo analogismo 

com outros contextos de ensino, permitindo o acesso a outras práticas 

culturais e identitárias, promovendo a construção de saberes globais a 

partir dos saberes locais. 

Assim sendo, não é plausível adotar o discurso da exclusão 

ocasionada pelo isolamento geográfico em consequência da inoperância 

técnica predominante na maioria das escolas amazônicas. Esquivar-se da 

promoção de uma formação de professores que desenvolva os diversos 

letramentos das ambiências digitais por falta de estratégias adequadas ao 

contexto é pensar a formação de professores de maneira simplista. Não 

importa a localização geográfica. Durante a formação inicial do professor, 

deve-se oportunizar o desenvolvimento de práticas de ensino que 

valorizem o uso dos recursos tecnológicos digitais. Não se deve abrir mão 

desse desafio por mero desconhecimento ou por considerar inadequado à 

maioria das escolas da região. É preciso inovar e buscar sempre novas 
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estratégias de ensino-aprendizagem que atendam as necessidades dos 

sujeitos contemporâneos. 

A dinâmica da globalização, com as sociedades conectadas em rede 

através de portais localizados em nuvens de dados, altera modos de vida e 

exige a incorporação dos multiletramentos nas práticas educativas (Rojo, 

2013). O uso das TICs deve ser incentivado na formação inicial do 

professor no sentido de promover o debate para a construção de 

estratégias de ensino e aprendizagem que vão ao encontro das práticas de 

linguagem que os alunos, nativos digitais, trazem para a escola. É papel da 

escola absorver esses saberes espontâneos e promover a socioconstrução 

de saberes científicos (Suzndy, 2006). 

As TIC não devem ser mais objeto de ensino na formação dos 

professores de LI, mas parte do processo. Para tanto, é necessário 

oportunizar a vivência em práticas interativas em que as ferramentas 

tecnológicas promovam uma ampliação dos espaços da sala de aula. Nessa 

perspectiva, diante do advento das TICs como recurso de acesso e 

produção de estratégias de ensino e aprendizagem, o professor em 

formação inicial que irá ensinar para uma geração digital precisa vivenciar 

o uso das tecnologias para ampliar as suas ações pedagógicas (Leffa, 

2006). 

As TICs oferecem empoderamento para solucionar problemas do 

cotidiano nos contextos mais diferenciados e remotos. Assim sendo, faz-se 

necessário incorporar novas estratégias de ensino como elemento 

motivador e propulsor das práticas docentes. No ambiente escolar, não é 

prudente desconsiderar as múltiplas práticas discursivas existentes no 

mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo da circulação das 

informações, do compartilhamento remoto e da convergência de mídias 

(Castells, 2011). 

Nesse processo dinâmico, saber utilizar as TICs com proveito na 

formação educacional é uma necessidade que se impõe. Não importa a 

localização geográfica, seja nos grandes centros urbanos ou nas mais 

longínquas comunidades ribeirinhas, como é o caso da maioria das 

comunidades da Amazônia, pensar no global sugere a incorporação do 

local. Refletindo a partir desse lugar, a prática docente tem nos ensinado a 

conceber o contexto local de ensino como elemento primordial na 

proposição e construção de estratégias de ensino apropriadas à região.  
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3. As concepções de linguagem e ensino-aprendizagem 

 

Este estudo compartilha a visão de linguagem e língua 

preceituada por Halliday (1978), Halliday e Hasan (1989) e seus 

seguidores, tais como Martin e Rose (2008) e Eggins (2004), alicerçados 

no arcabouço teórico da Linguística Sistêmico-Funcional por meio das 

concepções acerca de texto, contexto, gênero e registro. Essas abordagens 

teóricas subjazem ao uso da Língua Inglesa como linguagem humana e 

como língua estrangeira ensinada e aprendida no contexto da Amazônia 

brasileira. 

Nessa abordagem teórica, as linguagens como sistema de 

comunicação entre os humanos se baseiam em um sistema diversificado 

de regras orientadas por símbolos escritos e sons socialmente 

convencionados. Para que a vida humana em sociedade se estabeleça, é 

necessário que a linguagem seja um elo entre os indivíduos e que as 

expressões grafo-fonológicas originadas a partir desse número finito de 

elementos sejam compartilhadas (Halliday, 1978; Halliday; Hasan, 1989). 

Línguas naturais como a Portuguesa, a Espanhola, a Inglesa, dentre tantas 

outras em uso no planeta, são exemplos de manifestações de linguagem 

compartilhadas pelos humanos. As linguagens são práticas sociais que 

materializam ideologias concebidas em contextos específicos. Os 

contextos de cultura desenvolvem práticas de linguagem que são 

estruturadas e organizadas em gêneros, e estes, por sua vez, materializam-

se linguisticamente em textos orais, escritos ou multimodais. 

O gênero é semiótico, porém abstrato. Cada contexto de situação 

específica elabora os seus registros de gênero apropriados para 

determinados contextos de situação. Os gêneros, por sua vez, 

apresentam linguagens que se materializam linguisticamente em textos. 

Todo texto traz consigo uma visão de mundo, e nem sempre explicita as 

condições de produção e intenção de comunicação dos sujeitos. Pode-se 

inferir a qual gênero um texto pertence pelo reconhecimento das 

características que são comuns a determinados textos pela configuração 

contextual, ou seja, pelo conjunto específico de padrões linguísticos que 

realizam o campo, as relações e o modo do discurso (Martin; Rose, 2008; 

Eggins, 2004). 
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Há sempre questões hermenêuticas a serem descortinadas em um 

determinado texto. As relações estabelecidas e as condições de 

interpretação e interação que os textos possibilitam proporcionam a 

compreensão e participação dos interlocutores nas práticas de linguagem, 

estabelecendo relações diferenciadas entre os participantes. 

Compreendendo inicialmente como os textos se materializam, sejam orais 

ou escritos, as relações entre os interlocutores se estabelecem de maneira 

mais harmônica quando se compreende o campo ou a temática que 

norteia as relações. 

A Língua Inglesa, como uma linguagem que medeia a maioria das 

relações em cursos de formação de professores de LI – pelo menos deveria 

ser assim – pode se tornar mais significativa e proveitosa quando os 

registros dos gêneros apresentarem campo e participantes relacionados 

com os contextos de cultura dos aprendizes envolvidos nas práticas de 

interação. Nossa tese é que, quando os campos ou temáticas dos registros 

dos gêneros são relacionadas às questões locais, os aprendizes se engajam 

de maneira mais produtiva nas práticas de linguagem inerentes ao uso de 

LI. Nessa perspectiva, Vian Jr. (2011, p. 114) complementa: 

Há ainda que se considerar a necessidade da formação de um profissional 

crítico que possa posicionar-se em relação à sua realidade e que esteja apto 

a agir de forma a suprir as necessidades de seu contexto, suas próprias 

necessidades pessoais, as necessidades de seus alunos, as necessidades do 

contexto mais amplo, o papel da língua estrangeira nos contextos em que 

os alunos atuam ou pretendem atuar e, acima de tudo, seu posicionamento 

político, para que possa posicionar-se frente à sua realidade. 

No contexto da formação do professor de ILE, o convívio com 

diferentes gêneros possibilita a apropriação de linguagens específicas das 

situações de comunicação com as quais os sujeitos irão se deparar no 

ambiente social em que convivem. O contexto social local apresentando 

como pano de fundo, como algo que acompanha os textos, torna as 

relações de uma determinada interação muito mais significativas para os 

participantes. Assim, tem-se a oportunidade de valorizar os saberes que os 

alunos levam para o ambiente de aprendizagem. 
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Nesse sentido, sugere-se que os sujeitos envolvidos nas práticas de 

linguagem sejam capazes de captar qual a função da linguagem 

predominante na interação, ou no texto abordado em sala de aula. Dentre 

as diferentes capacidades de linguagem que são exigidas, podemos citar 

aquelas relacionadas às funções sociais, geográficas e históricas. Todas 

elas estão intrinsecamente relacionadas com o contexto local no qual os 

aprendizes estão envolvidos. Ao desenvolver essas capacidades de 

linguagem, cujas principais características giram em torno de analisar 

como se efetiva uma prática comunicativa dentro do sistema da Língua 

Inglesa, professor e alunos internalizam estratégias de interação de 

maneira mais efetiva. 

A adoção dos gêneros como instrumentos de ensino pode subsidiar 

a participação efetiva dos sujeitos nas práticas de linguagem socialmente 

convencionadas no contexto de cultura dos interlocutores. Na formação 

inicial do professor, deve ficar evidente que, durante o exercício da 

docência, ele irá oportunizar a operação de diversas práticas de 

linguagem, bem como ser participante delas. 

Com o advento das TICs em todos os campos da atividade humana, 

a formação inicial do professor de LI deve oportunizar o uso dos gêneros 

que emergem com elas, ou seja, os denominados gêneros digitais, 

propiciando o desenvolvimento de diferentes capacidades de linguagem e, 

consequentemente, de letramentos nos aprendizes. 

Com a expansão da Web 2.0, caracterizada pela interação 

simultânea, pela produção compartilhada e remota, pelas convergências 

de mídias etc., novos gêneros surgem ou são reconfigurados. Dado o 

aumento da demanda por interações nas ambiências digitais, a vida 

contemporânea impõe aos sujeitos o domínio de novas linguagens e de 

novos letramentos para o convívio social nas diversas práticas de 

linguagem. 

Diante dessa nova realidade que também se impõe no contexto de 

ensino da Amazônia, faz-se necessário apropriar-se das linguagens que os 

gêneros das ambiências digitais reconfiguram. Professor e aluno precisam 

saber reconhecer as funções sociais de cada gênero, bem como se faz 

necessário identificar quais configurações textuais um determinado 

gênero possui, construindo conhecimento sobre os modos de produção, o 
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contexto de circulação e as características das configurações das 

estruturas linguísticas que os textos dos gêneros apresentam. 

As TIC cumprem uma função primordial na produção e no 

compartilhamento de novos saberes porque elas ampliam as 

possibilidades de interação e, consequentemente, reivindicam novas 

estratégias e novos letramentos na sua apropriação. Quanto maior for o 

repertório de gênero oportunizado em um determinado contexto de 

ensino, maiores serão as práticas de linguagem revisitadas. Assim, amplia-

se o desempenho na produção e a compreensão das características dos 

aspectos argumentativos, descritivos, injuntivos, expositivos e narrativos 

inerentes à materialidade linguística dos textos e dos contextos que 

adentram o ambiente de ensino-aprendizagem de ILE. 

Diante da concepção de linguagem como prática social delineada 

até então, faz-se oportuno dialogar com uma teoria que compreenda o 

ensino e a aprendizagem como um processo dialógico (ensino-

aprendizagem) constituído na interação pelas diferentes manifestações de 

linguagem. Vygotsky (1998) teoriza que o desenvolvimento é resultado de 

práticas de aprendizagem mediadas pela linguagem. O desenvolvimento se 

efetiva com a aprendizagem construída por processos semióticos na 

interação social. Para essa abordagem de aprendizagem e 

desenvolvimento, os aspectos da cultura local devem ser ponto de partida 

para se chegar a conhecimentos mais complexos, que precisam de 

mediação simbólica. 

Nesse sentido, para este contexto de ensino, é importante efetuar a 

mediação semiótica recorrendo aos elementos ou signos que são inerentes 

ao local e que são compartilhados pelos aprendizes desta região 

amazônica. Eles são indispensáveis na construção de conceitos mais 

complexos ou científicos. O rio e a floresta, por exemplo, estão 

intrinsecamente relacionados ao comando da vida e, de alguma maneira, 

simbolizados na grande maioria das atividades humanas da região. Com 

base neles se constitui um mundo de significações compartilhadas pelos 

povos que habitam tanto o ambiente citadino, que progressivamente 

invade os ecossistemas da floresta, quanto aqueles que estão diretamente 

inseridos nas pacatas colocações às margens dos rios. 

As concepções de linguagem, de ensino e aprendizagem aqui 

apresentadas estão intrinsecamente imbricadas. As interações são 
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mediadas pelas linguagens e os comportamentos são constituídos na 

alteridade, nas relações sociais. A inserção dos elementos semióticos que 

existem no contexto social em que os sujeitos coabitam devem adentrar a 

sala de aula para mediar as relações. No processo de transformação e 

construção do conhecimento, os participantes de uma vivência podem 

alcançar resultados promissores quando constroem interagindo, 

estabelecendo relações de alteridade, observando os elementos 

semióticos que estão à sua volta, ressignificando-os, aprendendo uns com 

os outros. 

 

4. Varadouros da Pesquisa Narrativa 

 
O contexto geográfico deste estudo é a região extremo-ocidental da 

Amazônia brasileira. Nesse lugar, caracterizado pela sua 

sociobiodiversidade, há rios, paranás e lagos que margeiam planícies de 

médias altitudes. Nessas paisagens, o homem amazônico faz emergir 

seringais, pequenas comunidades ribeirinhas, municípios e cidades. Com 

diversas tribos indígenas, população ribeirinha e uma realidade que se 

diversifica a cada dia, temos questões extremamente complexas e 

desafiadoras para serem compreendidas.  

Loureiro (1994) constata que o homem amazônico aprendeu a 

viver atrelado aos rios e às florestas. Para compreender a linguagem 

desses ecossistemas transitórios, os povos das floretas desenvolvem 

estratégias de adaptação e interpretação que entrelaçam signos e 

imaginário locais. Nesse contexto, rios e florestas estão intrinsecamente 

ligados à geopolítica, à história e à cultura das populações que margeiam 

os rios, que funcionam como hidrovia por onde circula o fluxo produtivo. 

No período chuvoso, as águas dos rios inundam as florestas de 

várzea, rompem varadouros, espécie de caminhos por onde a vida na 

floresta se renova, e alteram os ciclos de vida dos ecossistemas. Os 

varadouros que venho trilhando ao longo da docência possibilitam levar 

para o âmbito da sala de aula os aspectos geográficos e socioculturais do 

contexto local (Holliday, 2001). 



70  •  José Mauro Souza Uchôa 

Nas subseções seguintes, apresento com mais especificações o 

contexto da pesquisa e a abordagem metodológica, os procedimentos 

adotados e os participantes de uma vivência de sala de aula da graduação. 

 

4.1 O contexto da pesquisa e a abordagem metodológica 

Nessa região, desde 1989, foi inaugurado o Curso de Licenciatura 

em Letras Inglês (CLLI) na cidade de Cruzeiro do Sul, hoje Campus 

Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac). Com base nesse contexto, 

apresento sentidos que venho construindo no processo de formação 

inicial de professores de LI. Desde então, venho refletindo sobre minha 

prática docente, ao passo que insiro as TICs no processo. Em Uchôa 

(2014), relatei sobre os procedimentos adotados durante uma vivência 

conjunta com professores em formação inicial e continuada a respeito do 

processo de didatização de gêneros digitais e orais difundidos pela prática 

de podcasting. 

Neste estudo, ao reler as narrativas produzidas pelos participantes, 

ressignifico os sentidos compostos naquela vivência. Deste lugar, reflito 

como ribeirinho, filho de seringueiros e agricultores, professor-

pesquisador, ou seja, como sujeito em constante transformação e com 

diferentes identidades no âmbito do CLLI. Pelas minhas narrativas 

produzidas ao longo da prática docente, fluem minhas identidades 

líquidas (Bauman, 2003), constituídas ao longo das relações de alteridade 

nos trajetos das diásporas (Hall, 2003). Todas essas manifestações 

identitárias adentram a sala de aula do professor de LI que, por sua vez, 

leva sua cultura e experiências de vida para o espaço de construção do 

conhecimento, carregando consigo práticas de linguagem que se 

relacionam dialogicamente com o contexto social (Holliday, 2001). 

Ao contar e recontar as histórias que vivencio no âmbito do CLLI, 

estou ancorado nos princípios da Pesquisa Narrativa. Para essa 

abordagem, o próprio pesquisador é fonte de dados e apresenta suas 

reflexões e experiências com a prática pedagógica, que compõem sentido 

para as vivências levadas a efeito no âmbito da sala de aula (Clandinin; 

Connelly, 2000, 2004; Ely; Vinz; Anzul; Downing, 2001; Mello, 2005, 

2012). 
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4.2 Os participantes envolvidos na vivência 

Na condição de professor de LI deste contexto, caracterizado pelo 

isolamento geográfico e pela dificuldade de acesso aos recursos 

didáticos em Língua Inglesa, tenho recorrido às TICs como recurso 

didático sem deixar de lado toda essa sociobiodiversidade que constitui 

as identidades dos alunos e professores de LI. A prática docente revela 

que os professores formados saem da graduação sem os devidos 

conhecimentos linguísticos e discursivos apropriados à efetiva interação 

comunicativa oralizada. Esses profissionais demandam saberes 

necessários à contextualização discursiva orientados por uma 

perspectiva teórica e de ensino que norteie a prática docente, bem como 

a adoção de práticas de linguagem capazes de desenvolver os 

letramentos digitais e estimular a vivência de estratégias de ensino que 

valorizem o contexto local e levem em consideração as aspirações dos 

professores em formação (QUEIROZ, 2012). 

Com o objetivo de superar desafios inerentes à formação inicial do 

professor de LI, tive a oportunidade de experimentar outros 

procedimentos de ensino-aprendizagem junto com os acadêmicos que 

constituíam a Turma 2009 do CLLI, 37 graduados na disciplina Língua 

Inglesa VII, cuja ementa tinha como foco exclusivo nas estruturas 

linguísticas da língua-alvo. 

Participaram dessa vivência os seguintes alunos-professores, 

apresentados em ordem alfabética: Carine, Charlene, Cléa, Cleyton, Daniel, 

Douglas, Edilane, Eliane, Fabiana, Fabrícia, Fátima, Genilene, Jaqueline, 

Jeferson, João, Leomarcos, Liziane, Luciene, Luiz Fernando, Marcondes, 

Mayara, Merly, Naltilio, Natiele, Paulo, Raimone, Raniele, Raquel, Regirlei, 

Renata, Sidernilson, Simone, Sirleide, Socorro, Thais e Thaline. As tarefas 

foram realizadas em grupos, sendo cada temática receptora de, no 

mínimo, cinco e, no máximo, sete acadêmicos. Além das tarefas, eles 

também produziram narrativas reflexivas sobre o processo. Aqui, 

identifico com os nomes dos participantes as narrativas que aparecem na 

seção Sentidos compostos a respeito das temáticas. A inserção de trechos 

dessas composições oportuniza ao leitor tomar posicionamentos 

diferentes dos meus ou em consonância com eles, permitindo novas 

indagações e percepções sobre o ensino de LI deste contexto, a exemplo 
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desta releitura. Na vivência, eu participo como o professor da disciplina 

ministrada, orientando o processo de construção do conhecimento 

coletivo. Assim sendo, as reflexões também revelam a minha inserção 

nesse processo como participante. 

 

4.3 Procedimentos da vivência 

Diante de uma ementa de disciplina exclusivamente voltada para as 

estruturas linguísticas da Língua Inglesa, pude conjecturar novos 

procedimentos de ensino, colocando as TIC como recurso e os gêneros 

possíveis de serem difundidos pela prática de podcasting como 

instrumentos para a construção de tarefas para desenvolvimento das 

habilidades de compreensão e produção oral. 

Assim, estava estabelecido o cenário para uma prática de ensino 

transgressiva, sugerida por Bohn (2003), ou subversiva, a exemplo de 

Mello (2005, 2012). Para eles, ser subversivo ou transgressor significa 

alterar procedimentos tradicionalmente seguidos no âmbito da 

academia. 

Na ocasião, as escolhas que vinha fazendo na vida acadêmica 

sinalizavam para o uso de podcast. Eles permitiriam inovar, transgredir e 

subverter o currículo posto, cristalizado no CLLI. De certo, o advento do 

podcast tem permitido diversas possibilidades pedagógicas na educação 

inicial e continuada de professores de LI (UCHÔA, 2010, 2014; 

CRISTOVÃO; CABRAL, 2013).  

O podcast pode ser didatizado, ou seja, transformado em 

instrumento de ensino de LI. Para a vivência com o procedimento de 

didatização de podcast,caracterizado pela produção de tarefas para o 

aprimoramento das habilidades de compreensão e produção oral, a partir 

de diferentes gêneros, procedeu-se conforme sugere Field (2008). Para 

esse autor, a produção de uma tarefa precisa ser sensível ao contexto 

(UCHÔA, 2014; VIAN JR.; COOPER; UCHÔA, 2015).  

Na oportunidade, os participantes foram estimulados a se engajar 

na produção de tarefas que abordassem a Amazônia e promovessem à 

prática da oralidade. Com o reconhecimento e a apropriação das 

configurações textuais dos registros de gêneros orais possíveis de serem 

ancorados pela prática de podcasting, os participantes produziram tarefas 
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tendo por base temáticas (campo) intimamente ligadas à cultura local. 

Todos esses campos se apresentaram materializados oralmente. São eles: 

1) o homem amazônico e suas estratégias de readaptação ao contexto; 2) 

as possibilidades de desenvolvimento sustentável pela prática do 

extrativismo; 3) o ecoturismo como estratégia para alavancar a economia 

local; 4) as enchentes fluviais e pluviais que afetam naturalmente à região; 

5) os problemas de saúde e a luta contra o mosquito da malária e a doença 

transmitida por ele; além dos 6) problemas sociais que afetam nossas 

aldeias indígenas. 

As tarefas foram produzidas em grupos de alunos a partir de uma 

plataforma de edição compartilhada disponível na Internet, possibilitando 

o trabalho colaborativo. 

Nesse exercício, ao reler e reescrever sobre as experiências vividas 

com a Turma 2009, elegi retomar e discutir a relevância dos temas locais e 

o uso das TIC no processo de formação inicial do professor de ILE, matéria 

da próxima seção. 

 

5. Sentidos compostos a respeito das temáticas 

 

A vivência foi marcada pela pluralidade de perspectivas teóricas e 

de posicionamentos pessoais. Em face dos dados gerados, optei por 

apresentar trechos de narrativas que relatam uma vivência no ensino-

aprendizagem de LI com ênfase em temáticas locais. As interações 

dialógicas entre os participantes possibilitam construir sentidos 

múltiplos. As vozes materializadas neste estudo permitem direcionar 

novos olhares e novas interpretações. Esse exercício possibilita repensar o 

cotidiano escolar. Inicialmente, apresento os sentidos compostos pela 

fluidez, pela perspectiva positiva. Em sequência, compartilho os sentidos 

que marcam as dificuldades inerentes ao processo.  

 

5.1 Trânsito e fluidez nos varadouros das paisagens locais 

Na sala de aula, recorre-se constantemente à mediação simbólica. 

Professores e alunos imitam a vida que se passa lá fora. Ensinar norteado 

pelos aspectos culturais locais significa permitir que as experiências 

vividas adentrem o ambiente escolar para mediar as interações. Quando o 
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campo das interações retrata o panorama histórico-sociocultural local, as 

relações interativas fluem porque os participantes se envolvem nas 

práticas interativas com conhecimento de causa. A narrativa que segue 

revela que a acadêmica adotou diversas estratégias de busca on-line, teve 

contato com outros gêneros e comparou seu campo de pesquisa com 

temáticas similares, enriquecendo sua pesquisa e, consequentemente, 

seus letramentos nessa temática.  

Nos próximos dias todos os componentes do grupo se encarregaram de 

encontrar um vídeo adequado para que pudéssemos começar o trabalho. 

Eu encontrei vários vídeos sobre extrativismo, mas a maioria era em 

português e outros abordavam sobre o assunto, porém com o conteúdo 

muito extenso, e precisava encontrar um vídeo em que focasse sobre o 

extrativismo de nossa região que abordasse ou sobre o extrativismo ou 

sobre o desenvolvimento sustentável. Utilizei buscas em sites como 

YouTube, CNN, VOA News, The Economist, cheguei até a escrever um tweet 

no Twitter pedindo que alguém me enviasse algum vídeo que falasse sobre 

o tema. Um amigo até me enviou um vídeo sobre a extração de ferro, mas 

era muito extenso e o áudio estava sem legenda, a qual precisaríamos 

muito. Além do mais, extração de ferro não é uma atividade local. Continuei 

a procura e salvei vários vídeos sobre a extração da borracha em que 

mostravam alguns soldados da borracha para que pudéssemos discutir em 

grupo se serviria. No dia 21/04/13 uma das componentes do grupo, entrou 

em contato comigo pelo Facebook e me enviou um vídeo que tinha 

encontrado sobre o Açaí e outro sobre Desenvolvimento Sustentável. Ao vê-

los, fiquei aliviada, pois realmente tinha gostado dos vídeos e que 

poderíamos trabalhar com um dos dois. (Raimone). 

Por intermédio das temáticas locais, tive a oportunidade de ver o 

progresso dos alunos-professores compartilhando estratégias de 

compreensão e de produção oral colaborativamente. Raras foram as vezes 

em que presenciei tanta motivação da Turma 2009. Um ponto 

considerando positivo foi oportunizar a construção de saberes na língua-

alvo a partir dos conhecimentos já adquiridos na língua materna. 

Um ponto positivo na elaboração deste trabalho foi conhecer melhor sobre 

os sintomas da malária e conhecer algumas dicas de como prevenir e 

também com as dicas do professor, tivemos uma base de como fazer uma 
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boa aula com temas da atualidade, com assuntos que vivenciamos em 

nosso dia a dia. […] uma doença tão comum no nosso meio, mas que 

precisamos saber mais sobre esse tema em Língua Inglesa. Tao importante 

para os nossos alunos esse assunto, importante era também aprender a 

fazer tarefas para ensino de listening e speaking. (Daniel). 

Como já foi ressaltado, as temáticas englobavam o uso de elementos 

semióticos locais subjacentes à cultura amazônica, possíveis de serem 

abarcados por diferentes registros de gênero. Diante dessa escolha, cada 

participante se envolveu e trouxe para o ambiente da didatização suas 

crenças, bagagem cultural e estratégias de aprendizagem para desenvolver 

as tarefas. Ao adotar esse procedimento, o campo do gênero abordado 

possibilitou que outros conhecimentos fossem construídos pela interação 

entre os participantes, ampliando as informações sobre a temática 

(campo) da malária. A próxima narrativa demonstra o reconhecimento da 

configuração textual do registro de um gênero que é comum na vida dos 

acadêmicos locais, a notícia. 

O trabalho tinha como foco principal desenvolver a habilidade de listening, 

o professor Mauro nos deu o tema Fluvial and Pluvial Flooding […], ficando 

a nosso critério a escolha do gênero a ser trabalhado. Optamos, então, por 

trabalhar com uma notícia, em forma de vídeo, porém nosso tema era 

regional, e a notícia era de uma cidade da Austrália, assim nos vimos em 

uma difícil situação, mas logo foi resolvida, pois decidimos fazer uma 

relação entre aquela notícia e algumas de nossa região, que tivessem algo 

em comum, já que enchentes é um problema de nível global, não 

encontramos muitos problemas em fazer esta relação. Assim, passamos 

para a elaboração do trabalho em si. (Raquel). 

Pelo conhecimento prévio da temática, embora o texto se 

apresentasse materializado oralmente em Língua Inglesa, a participante 

utilizou-se dos conhecimentos do campo malária em língua materna para 

ampliar seus conhecimentos linguísticos e discursivos a respeito do tema 

em questão. 

Sobre essa experiência com temáticas locais, os participantes são 

categóricos em mencionar que a aprendizagem ocorre com maior fluidez 

quando o ponto de partida é algo que já se conhece. Motivador para os 
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participantes era o fato de que, com base em questões locais, podem-se 

trilhar outros varadouros para transitar. Havia uma sensação de conquista 

medida pelo engajamento e pela percepção de que a construção do 

conhecimento é uma prática social e demanda conhecimentos prévios. O 

fato de ser parte do processo torna mais fácil identificar os caminhos que 

levam à emancipação. No tocante à aprendizagem de uma língua 

estrangeira, ter conhecimentos prévios em um determinado tema favorece 

a participação interativa de maneira mais efetiva. 

 

5.2 No meio dos varadouros havia troncos e barrancos 

Naturalmente, ao trilhar os varadouros desta experiência na 

Amazônia, deparamo-nos com percalços naturais comuns a uma vivência 

atribuída como subversiva e inovadora. Nessa vivência, nem todas as 

temáticas enunciadas em Língua Inglesa eram de fácil compreensão. Em 

muitas situações, a competência linguística para tais práticas era 

insuficiente. Embora as temáticas fossem locais, a deficiência de 

conhecimentos morfossintáticos e discursivos da Língua Inglesa 

dificultava o processo. Nós, os participantes, tínhamos de abstrair os 

efeitos de sentidos postos nos textos para podermos didatizar com maior 

clareza. Como orientador desse processo de aprendizagem, por vezes 

senti-me inseguro diante das dificuldades de compreensão oral que se 

impunham. 

Com a ajuda das minhas colegas, consegui ouvi o vídeo várias vezes e 

extrair da notícia palavras-chaves que auxiliariam os alunos na construção 

do seu próprio texto (notícia)[…]. Como não nativos, não é uma tarefa fácil. 

Para ensinarmos inglês primeiro precisamos ouvir/conhecê-lo 

(compreensão oral- listening e leitura - reading). Seja em sua forma culta ou 

coloquial, faz-se necessário um contato constante com a língua para 

incorporá-la e trabalhá-la com confiança no âmbito da sala de aula. O 

trabalho em grupo facilitou muito na elaboração de tarefas mais claras e 

objetivas. (Natiele). 

O trecho da narrativa acima me leva a perceber que a deficiência de 

compreensão linguística oportunizou a busca por novas estratégias de 

aprendizagem. Diante das adversidades, principalmente da deficiência 
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linguística, há, nesse relato, a expectativa de progredir, de aprimorar as 

estratégias de ensino-aprendizagem. Essa vivência foi uma oportunidade 

para os participantes refletirem sobre os usos da língua. O relato acima 

revela uma professora em formação inicial preocupada com sua educação 

linguística. Há nessa narrativa o despertar para um novo paradigma de 

ensino de LI. Constata-se a necessidade de imersão na língua de maneira 

mais sistemática, ou seja, não apenas centrada nos conhecimentos das 

estruturas linguísticas, mas inclusive nas questões discursivas, sobre o uso 

do idioma inglês em diferentes situações de comunicação. Fica a convicção 

de que as habilidades de compreensão e produção oral devem ser 

experimentadas e introduzidas na prática docente como alternativas ao 

ensino das estruturas linguísticas, tão enraizado na cultura docente local. 

O sentido para as adversidades é que os participantes superaram os 

desafios diante delas. 

As concepções de linguagem e ensino-aprendizagem delineadas 

neste estudo e norteadoras da vivência (Uchôa, 2014) dão conta de 

orientar o processo de produção de tarefas, porém, na prática, havia uma 

grande dificuldade, por parte dos participantes, para realizar as ações. 

Nos primeiros encontros com cada grupo, a abordagem teórica foi 

apresentada, muitas informações foram averiguadas, debatidas, 

compartilhadas, porém grande parte do processo prático, do produto 

final, apresentava-se para os participantes de forma obscura. Na reflexão 

que segue, fica evidente a necessidade de sair do campo da teoria para a 

prática. 

em nossa primeira reunião com o professor tentamos esboçar alguma 

coisa, porém nada ficou definido, e muitas informações ainda estavam 

bastante obscuras em nossas mentes. Nossas energias deveriam se 

concentrar no tema proposto para que pudéssemos desenvolver o trabalho. 

(Leomarcos). 

As primeiras reuniões com os grupos foram dedicadas a 

compreender com maior amplitude discursiva e linguística as temáticas 

sobre o contexto local da Amazônia. O que parecia fácil inicialmente, na 

vivência demandava letramentos que precisavam ser desenvolvidos. A 

sensação de que tudo fluía logo espraiava em obstáculos, troncos e 
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barrancos. O excerto a seguir revela que mesmo diante das adversidades a 

vivência permitiu pôr em prática os preceitos das concepções teóricas. 

O que tenho a dizer de mais a este trabalho, é que desenvolver as atividades 

não foi fácil, mas como aluna de licenciatura, aprendi que temos que saber 

lidar com diferentes gêneros do discurso, pois estamos em contato com 

diferentes realidades. Assim, saberemos nos orientar e nos comportar 

conforme a situação. (Socorro). 

Pude perceber que muitas barreiras foram eliminadas dos 

varadouros quando se compreendeu que os gêneros não estavam sendo 

tomados como objeto de estudo e, sim, como instrumentos mediadores 

para a construção de novos conhecimentos. A ideia principal não era 

ensinar a produzir determinados gêneros, saberes que esses professores 

em formação inicial já vinham construindo na academia, mas sim 

identificar aqueles que circulam no mundo real e que englobam os 

aspectos da cultura local para promover a compreensão e a produção 

oral. 

 

6. Considerações finais 

 

Reescrever é substancial na Pesquisa Narrativa. Ao passo que 

revisito as reflexões produzidas outrora, penso que ensinar tendo por base 

questões que retratam nossas vidas no contexto da Amazônia tem sido 

uma prática desafiadora, porém significativa. Essa iniciativa possibilitou 

maior engajamento com as questões sociais locais, envolvendo os alunos-

professores com a construção de saberes necessários à prática docente, 

por exemplo, o desenvolvimento do letramento digital e da competência 

linguística em diferentes contextos de uso da língua. 

Ao reler as narrativas produzidas pelos participantes, componho 

outros sentidos e constato que a escolha por temáticas locais possibilitou 

estimular o pensamento crítico dos participantes, assumindo, assim, uma 

opção política de formação sócioconstrutivista. O reencontro com as 

produções dos alunos e com as minhas próprias reflexões motivou-me a 

atravessar novamente percursos ainda submersos, a identificar práticas 

ainda não experimentadas por mim no contexto de ensino. 
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Entre os sentidos compostos, destaco as mudanças que a pesquisa 

oportunizou para a efetiva transformação social do contexto onde ela se 

ambientou. Se essa mudança fosse uma particularidade exclusiva da 

minha pessoa, pouca relevância social teria, mas a vivência alterou 

progressivamente os modelos didáticos adotados na minha prática 

docente e, com efeito, os dos demais participantes envolvidos e até mesmo 

os dos colegas de trabalho com os quais compartilho dúvidas e estratégias 

de ensino-aprendizagem envolvendo as TICs. 

Esse processo dialógico me estimula a continuar construindo 

sentidos para a prática docente em um contexto onde as TICs emergem 

timidamente, mas já alteram profundamente as práticas de linguagem. O 

fato de me inscrever, hoje, no campo da Linguística Aplicada como 

professor-pesquisador apenas expressa uma pequena parcela dessa 

transformação. Oportuno é perceber que, como formador de professores 

de ILE deste contexto, essa vivência possibilitou a atuação engajada em 

um processo crítico e reflexivo que deve perfazer a prática do professor de 

ILE cotidianamente. Diante da necessidade de comunicação efetiva em 

Língua Inglesa, as TIC devem ser implementadas com maior 

representatividade no currículo acadêmico dos cursos de licenciatura para 

promover cada vez mais o desenvolvimento dos letramentos digitais e 

estimular a criação de estratégias de ensino-aprendizagem coerentes com 

as demandas locais. 

Os sentidos que compus são inferências, são as minhas impressões 

sobre uma vivência coletiva, são sempre expressão da minha 

compreensão, mas ajudam no relacionamento com meus pares, com meus 

alunos. No trilhar dos varadouros das Linguagens e Educação na 

Amazônia, as narrativas me levaram a inferir sobre temas que minhas 

crenças e múltiplas identidades contribuíram para elucidar. Experiências 

assim alteram a paisagem estabelecida, instauram a subversão das 

práticas de sala de aula cristalizadas, promovem a inovação na formação 

do professor de ILE. 
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