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RESUMO 

 
Os “nativos digitais” (geração de crianças, adolescentes e jovens que desde cedo estão 

familiarizados com as novas tecnologias) têm se acostumado a obter informações em tempo 

real e a interagir com diversas mídias ao mesmo tempo. Em razão de estarem sempre  

conectados, contextualizar as práticas educativas nas contemporaneidades parece ser um 

interessante caminho para refletir o quanto o professor estaria instrumentalizado para isso. 

Esta dissertação, na perspectiva de encontrar caminhos alternativos para o ensino de línguas 

dos estudantes da geração digital, apresenta possibilidades de ensino da Língua Inglesa na 

educação básica com a utilização da WEBQUEST1 (ferramenta de pesquisa orientada na 

internet) como instrumento de articulação e orientação no processo de ensino de línguas 

Estrangeiras. Tem por objetivo, então, contribuir com a aprendizagem efetiva dos estudantes 

por meio de pesquisa orientada em ambiente virtual. Isso porque a postura do professor nos 

ambientes de ensino na educação básica parece ao pesquisador uma prática paradigmática a 

ser discutida em virtude de as necessidades de aprendizagens estarem aquém da formação de 

um sujeito em sua integralidade, o que dificultaria o professor agir e reagir em possibilidades 

formativas no sentido de promover o ensino de Língua em uma vertente diferente da 

morfológica, a discursiva. Nesse contexto, pressupõe-se que as TDIC´s (tecnologias digitais 

de informação e comunicação) poderiam vir a ser um instrumento alternativo com o propósito 

de possibilitar ao professor de linguagens mais opções de ampliação das possibilidades de 

ensino e com isso favorecer situações de aprendizagem a partir de uma pedagogia mais 

participativa, autônoma e emancipatória. 
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1Webquest - Metodologia de pesquisa orientada para a utilização da internet na educação (Bernie Dogde) 



 

 

ABSTRACT 

 
"Digital natives" (the generation of children, adolescents and young people who are familiar 

with new technologies from an early age) have become accustomed to obtaining information 

in real time and interacting with various media at the same time. Because they are always 

connected, contextualizing educational practices in contemporary times seems to be an 

interesting way to reflect how much the teacher would be instrumental in this. This 

dissertation, with a view to finding alternative ways of teaching the languages of the students 

of the digital generation, presents possibilities for teaching the English language in basic 

education with the use of WEBQUEST2 (a web-oriented research tool) as a tool for 

articulation and orientation in process of teaching foreign languages. It aims, therefore, to 

contribute to the effective learning of students through guided research in a virtual 

environment. This is because the teacher's posture in teaching environments in basic 

education seems to the researcher a paradigmatic practice to be discussed because the learning 

needs are below the formation of a subject in its entirety, which would make it difficult for the 

teacher to act and react in possibilities formative in the sense of promoting the teaching of 

Language in a different way from the morphological, the discursive. In this context, it is 

assumed that the TDICs (digital information and communication technologies) could become 

an alternative instrument with the purpose of enabling the language teacher more options to 

expand teaching possibilities and thus favor learning situations from a more participatory, 

autonomous and emancipatory pedagogy. 
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2 Research methodology oriented to the use of the internet in education (Bernie Dogde)
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INTRODUÇÃO 

 
A relação entre professor e estudante encontra-se conflituosa no que se refere ao 

aprendizado de Língua Inglesa (doravante LI) – uma língua estrangeira moderna, agora 

oficializada por meio da BNCC e priorizada em todo país por sua importância comercial, no 

mesmo plano do espanhol na América do Sul. Em outra vertente, a relação entre o estudante e 

a língua inglesa está intimamente ligada, conectada a um aprender mundializado quando 

observadas as possibilidades de imersão no idioma. Os obstáculos comunicacionais tão 

segregativos deparam-se com outros possibilidades socioculturais, políticas, geográficas e 

cibernéticas, todas potencializadas pela acessibilidade às Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC´s). 

Em meio a essa revolução tecnológica, a Instituição escola, conhecida em seu mais 

amplo conceito, encontra-se em desconformidade com as novas práticas sociais e por vezes 

não tem obtido êxito em dialogar com essa nova cultura. Consequentemente a utilização das 

TDIC´s (Tecnologias digitais de Informação e Comunicação) no processo de ensino- 

aprendizagem tem demandado novos comportamentos e acentuado o tom das discussões 

pedagógicas no esteio da escola. 

Diante dessas proposituras, levanta-se a questão sobre se baixo desempenho dos 

alunos no alcance dos objetivos de aprendizagem em Língua Inglesa no ensino fundamental 

estaria relacionado à baixa inclusão das Tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC´s) no ensino de língua Inglesa. 

Para pensar a perspectiva de encontro entre o que o alunos esperam e o que o professor 

tem a oferecer, esta dissertação objetiva evidenciar alternativas de aprendizagens em Língua 

Inglesa por meio das tecnologias digitais e, para tanto, apresenta estudos reflexivos e práticos 

sobre possibilidades de ensino da Língua Inglesa na educação básica, utilizando a 

WEBQUEST3 (ferramenta de pesquisa orientada na internet) como instrumento de articulação 

e orientação no processo de aprendizagem em metodologia interacionista. Nesta perspectiva 

pretende-se refletir sobre um caminho que poderia auxiliar este novo professor tecnológico a 

conectar-se aos conhecimentos trazidos pelos alunos, ao conhecimento científico de maneira 

prazerosa e eficaz, com a finalidade de favorecer a criatividade e autonomia dos alunos frente 

aos conteúdos que lhes são expostos, sob o olhar da abordagem interacionista sóciodiscursiva 

de Bronckart (2003). Acrescenta-se à proposta a importância de o professor ser exposto às 

 
3Webquest - Metodologia de pesquisa orientada para a utilização da internet na educação (Bernie Dodge 1995). 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernie_Dodge&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernie_Dodge&amp;action=edit&amp;redlink=1
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concepções de ensino contemporâneas, as quais seriam uma alternativa possível de uma 

conexão transdisciplinar com os demais componentes curriculares, não visualizando o 

componente curricular ao qual leciona à sua estrita especificidade analógica, mas 

consequentemente relacionando-o a uma perspectiva educacional interdisciplinar.  

Para que isso seja possível desenvolvem-se alternativas de aprendizagens em Língua 

Inglesa, na educação básica, por meio de uma metodologia de pesquisa orientada na internet 

denominada Webquest que, além de favorecer o processo de ensino e aprendizagem em língua 

inglesa, amplia as possibilidades de conhecimento relativo aos diferentes usos da LI; 

expande o universo cultural dos estudantes; como também proporciona interações 

sóciodiscursivas entre aprendizes e educadores , o que será explanado em metodologia 

interacionista com estudos teóricos, críticos e vivenciados em exercícios programados e 

culturalmente imersos. 

A concepção de língua Inglesa desta dissertação orienta-se por compreender que, em 

razão do idioma possibilitar a comunicação entre falantes não nativos entre várias partes do 

globo, esta se posiciona como Língua Franca. Sua intensa associação com o desenvolvimento 

econômico a sugere como língua dos mais variados contextos, como; dos negócios, da cultura, 

da política, das artes. Acrescenta-se a isso, um intenso desejo de uma boa parcela de 

estudantes e profissionais das diversas áreas do conhecimento parecem de certa maneira 

conectados a um objetivo em comum que seria o de aprender a Língua Inglesa no propósito de 

se inserir-se como indivíduos autônomos em uma comunidade internacional. 

Importante lembrar que o ensino não é só a aquisição da pronúncia ou da escrita em 

Língua Inglesa (no seu mais estrito nível de proximidade com os padrões linguísticos, onde o 

Inglês é a língua Materna), mas na articulação dos discursos, das ideologias e dos 

preconceitos, tornando o processo educativo crítico e completo. Evidentemente que não se 

defende o esvaziamento da finalidade do processo de ensino e aprendizagem em LI, mas sim 

sua relativização com as questões essencialmente humanas que devem ou deveriam ser 

apresentadas acima das ideologias preexistentes as quais geralmente trazem perspectivas 

sócioculturais baseadas em visões eurocêntricas que não representam as diversas variedades 

linguísticas como um todo. Pois ensinar através de um olhar etnocêntrico pode limitar a 

capacidade do profissional de desenvolver-se. 

Em reflexões que dialogam de forma multicultural, o texto dissertativo foi assim 

constituído com base em teóricos como Bronckart (2003), Orlandi (2007), Rojo (2015), 

Soares (2004), Hall (2011), e Freire (1996) para quando necessários subsídios  
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sociolinguísticos. Já as abordagens que dialogam no campo das tecnologias amparam-se em 

Levy (1999), Xavier..(2010) Mór (2017), Freitas (2005), Prensky (2001) e Possari (2001).  

No primeiro capítulo, explora-se o entendimento, ensino e concepção de como a língua 

inglesa encontra-se na educação básica, mais especificamente nos anos finais do ensino 

fundamental em sua esfera legislativa, além de problematizar as bases de formação docente do 

professor de LI (Língua Inglesa, doravante utilizada como abreviatura) tanto na perspectiva 

inicial, quando o futuro professor tem contato epistemológico com as teorias do conhecimento 

e também na formação continuada quando o profissional tem a oportunidade de ajustar seu 

percurso profissional. Exploram-se também os dados da pesquisa encomendada pelo Britsh 

Council ao instituto de Pesquisas-CDE-, em que questões referentes à utilização das TDIC´s 

no ensino de LI são abordadas visando maximizar o ensino de idiomas, a leitura e a produção 

de texto verbal e não verbal como eram disciplinarmente distribuídos, comparando o texto 

fragmentado- gaveta, gramática e estrutura de funcionamento com privilégio da escrita em 

detrimento das outras habilidades; 

No segundo capítulo, contextualizam-se as linguagens e os letramentos em uma 

perspectiva interacionista de se conceber o processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, 

o interacionismo sociodiscursivo (ISD) de Bronckart (2003) não é o texto pelo texto que está 

em questão, nem seus aspectos linguísticos apenas, mas fundamentalmente, o texto como 

formador de sentido, isto é, como algo materializado do mundo social, pensado e sócio- 

historicamente construído. Algo que está em simetria ao que pensa Bronckart (2003), dando 

ênfase ao “aprender a usar a língua” ser bem diferente de “aprender sobre a língua”.  

Através das discussões, demonstra-se como as teorias do conhecimento behaviorista, 

construtivista, cognitivista e a interacionista-sóciodiscursiva (ISD) dialogam com as 

abordagens de pesquisa. Além disso, a variação linguística apresenta-se como eixo 

estruturante para a compreensão da Língua inglesa como cultura mundializada. Abordam-se 

também os gêneros textuais como entidades sociodiscursivas, formas sociais típicas da vida 

cultural, capazes de produzir interações através de notícias, mensagens, blogs, e-mails, entre 

outros. 

No terceiro capítulo, explica-se de fato o funcionamento da ferramenta de pesquisa na 

internet (Webquest) onde as funcionalidades são minunciosamente explicadas, discutidas e 

avaliadas sob o olhar crítico de professoras de língua inglesa, assim como são apontadas as 

diferentes percepções referentes à ferramenta. Ainda neste capítulo, apresentam-se as 

respostas do questionário das duas professoras participantes da pesquisa por meio da análise  
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do discurso, pretendendo compreender sobre a importância da criatividade do professor na 

área de Linguagens, as quais participaram da pesquisa do estudo de caso. Apresentam-se 

também os métodos utilizados, sendo: o processo de escolha dos participantes da pesquisa e 

os seus critérios de inclusão/exclusão; a concepção teórica de linguagem a qual subsidiou a 

pesquisa; as fases sistemáticas dos acontecimentos; os envolvidos, as fases e os instrumentos; 

a descrição e a análise dos dados e finalizando com a Análise de Discurso para interpretar as 

respostas do questionário. 



15 
 

 

 
 

1. ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (LEGISLAÇÃO) 

 
Considera-se que, no âmbito discussões acadêmicas, a importância em se aprender a 

língua inglesa como idioma de inclusão em uma sociedade global e altamente conectada 

pelas relações de trabalho, cultura e política encontra-se superada, pois a contemporaneidade 

altera e é alterada pelo idioma. 

Neste contexto supõe-se uma legislação educacional alinhada às práticas 

contemporâneas de uso da Língua, embora surjam críticos pessimistas que descredenciam a 

escola pública e o professor de serem capazes de proporcionar ao estudante ferramentas que 

lhe colocariam em contato com a língua numa perspectiva de uso, a fim de que estes 

pudessem se emancipar em um mundo de relações sociais globalizadas – mesmo que o 

contexto de ensino de LI em território nacional geograficamente se encontre distante das 

metrópoles, assim como dos grandes centros comerciais, políticos, econômicos e culturais. 

Assim, a possibilidade de análise dos resultados práticos do processo de ensino e 

aprendizagem sugere profundidade da discussão das necessidades formativas dos professores 

de LI. 

Neste sentido, no Brasil, apesar de haver conceituado cursos de licenciatura voltados 

para questões específicas da língua, ainda não consolidou uma licenciatura de LI 

objetivamente voltada para o desenvolvimento das habilidades linguísticas em LI, necessárias 

ao pleno exercício da docência. Paiva (2003) ressalta que a formação do professor de LE 

historicamente sempre esteve num papel coadjuvante dentro do currículo escolar, ou como 

acréscimo de habilitação em língua portuguesa, ou para legitimar a docência em outros 

componentes curriculares. 

(...) há um número significativo de Faculdades de Letras no país, cuja formação do 
professor de LE fica a cargo de um pedagogo sem formação em LE e sem 

familiaridade com conceitos da linguística e da linguística aplicada, fundamentais 
para se refletir sobre o ensino de línguas. (PAIVA, 2003, p.58) 

 

Além disso, se para a língua materna existem avaliações externas de verificação de 

aprendizagem periodicamente aplicadas nacionais, estaduais e até municipais como ANA, 

OLLP, SAEB, AVALIA MT, não se têm notícias de avalições externas de Línguas 

Estrangeiras. Mais ainda, específicas de Língua Inglesa. Na continuidade desta perspectiva, é 

salutar o questionamento da inexistência de avaliações que verifiquem a aprendizagem dos 

alunos. 

A maneira como em algumas oportunidades o ensino de LI se posiciona nos ambientes 

de ensino ocupa por diversas vezes papéis secundários e terciários na “análise” da importância  
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do ensino. Neste aspecto, parece que, quando há algum evento ou atividade em curso na 

escola , é um dos primeiros componentes curriculares que tem sua finalidade desviada em 

favorecimento do evento em curso. O que se coloca seria a possibilidade de se refletir além do 

o ensino de Línguas Estrangeiras, mas também sobre a sua valoração e posicionamento desta 

no currículo como Língua Franca. 

O ensino de LI esteve voltado por algum tempo para uma lógica estruturalista. 

Acreditava-se em um aprendizado por meio da tradução, atividades repetitivas e o 

aprendizado da língua que privilegiava quase que em sua totalidade aspectos gramaticais, de 

modo que o uso crítico da língua permanecia numa importância à margem das expectativas de 

aprendizagem. Tanto que a perspectiva do ensino da LI desconsiderava aspectos culturais e 

sociais que intuitivamente se efetivavam. Havia um ensino voltado para questões que 

estivessem mais próximas ao mundo do trabalho, talvez por isso a resolução 58/76 do MEC 

elegeria o ensino de LE obrigatório somente para o então chamado “colegial”, deixando de 

lado o “ginásio” (atualmente ensino fundamental). 

Alguns documentos dão pouca relevância às especificidades de ensino de línguas na 

escola brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases LDB 9394/96 deixa “livre” a decisão para a 

escola sobre a opção da Língua. Além disso, a legislação quanto ao ensino de Línguas 

Estrangeiras em termos históricos ainda demonstra ser relativamente frágil, com idas e vindas 

quanto ao seu ensino. Um exemplo dessa fragilidade é a LDB 4.024/90 que retirou a 

obrigatoriedade do ensino de Línguas da educação básica, direcionando o ensino para uma 

educação monoglota. Este percurso viria a ser corrigido mais tarde pela LDB 9.394/96, a qual 

garantiu minimamente o ensino de uma LE, mesmo que somente a partir do quinto (5º) ano do 

ensino fundamental. 

Somado a esses fatores, tem-se um sistema educacional onde o primeiro contato com a 

língua estrangeira em contexto de ensino e aprendizagem por vias da educação formal 

acontece apenas a partir do 5º ano do ensino fundamental. Ou seja, as crianças brasileiras 

antes disso não possuem o direito de aprender nenhuma Língua Estrangeira.  

Obviamente que os docentes das séries iniciais não esperam por um marco legal para 

que o ensino de LE aconteça, porém esta postura é um ato voluntário dos professores, pois 

possuem suas próprias demandas de ensino. Diante disso o ensino subjetivo nas séries iniciais 

do ensino fundamental acentua os desafios que mais tarde retornarão à vida escolar dos 

estudantes com mais intensidade. 
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Dando continuidade à observância da omissão, uma pesquisa encomendada pelo 

British Council (2015) ao Instituto de Pesquisa Plano-CDE- demonstra a ausência de 

indicadores de aprendizagem de LI, o que dificulta a oferta, a padronização e o 

compartilhamento de estratégias de ensino exitosas em nível nacional. O instituto também 

destaca alguns pontos que fragilizam ainda mais o ensino de LI na escola pública. Dentre eles, 

a vulnerabilidade social em que professores e alunos estão inseridos quando, mesmo 

motivados a desenvolver um trabalho condizente com as expectativas de aprendizagem, 

optam por lecionar e estudar em ambientes com menos incidência de violência. 

Outro ponto a ser abordado concentra-se na quantidade de alunos por sala. Nos 

documentos legais, não se identificou informação que abordasse sobre a quantidade de alunos 

por sala, além disso, a pesquisa demonstrou por meio do relato de alguns professores de que, 

quando o ensino é desenvolvido com uma quantidade adequada às limitações estruturais de 

trabalho, podem surgir práticas exitosas apontadas pelo conselho Britânico - turmas com uma 

média de doze (12) alunos. Classes que obtêm um rendimento melhor quando comparada com 

turmas acima de trinta (30) alunos. Pesquisa que já se encontrava perceptível a uma professora 

de Língua Inglesa do estado de Pernambuco. 

Os professores entrevistados ressaltam não terem sido preparados para esta 
realidade “É bem diferente o funcionamento de uma escola pública. No curso 

de inglês nunca tem mais que 12 alunos, a média é de 8 alunos por turma. Na 

escola pública são 40 alunos.” (British Council, 2015 p.9) 

 
 

1.1 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: NOVOS CAMINHOS, NOVAS 

COMPETÊNCIAS, E HABILIDADES. 

 

Com relação aos documentos legais que se referem ao ensino de LE, compreende-se 

que os mesmos demandam questionamentos, à medida que mencionam o desenvolvimento 

das variadas habilidades linguísticas, porém não garantem o alcance dos objetivos de 

aprendizagem das Línguas Estrangeiras. Nesse cenário a relação entre professor e aluno 

encontra-se conflituosa principalmente no que se refere ao aprendizado. Em outra vertente, a 

relação entre aluno e LE esta intimamente ligada, conectada a um aprender quase que natural 

se observadas as possibilidades de imersão na língua, porque novos paradigmas socioculturais 

emergem à proporção que novas interações vão surgindo. 

Em razão de o aprendizado de uma língua estrangeira nas condições da modernidade 

não ser imposto, dirigido e também não ser limitador de criatividades, ele conflita o 

pensamento comum nas entrelinhas pedagógicas, desafiando-as em suas reproduções 
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históricas e transmissoras de conhecimento que ainda permeiam a educação básica, ou seja, a 

cópia, a repetição, entre outras práticas. Constatações não gratuitas, pois demonstram os 

desafios que os envolvidos no processo encontram - manter um modelo de aquisição de 

conhecimento descontextualizado das práticas sociais, econômicas, científicas e até culturais.  

Assim que a orientação do processo de ensino no artigo 27 da LDB 9.394/96 começa a 

se basear na “difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do 

cidadão de respeito ao bem comum”, torna-se evidente que o conhecimento não é o único eixo 

estruturante da educação básica a ser dimensionado. Existem outros “valores” que perpassam 

a esfera do saber. Com isso, os impactos educacionais são difíceis de mensurar e a questão da 

qualidade de ensino de LE remete a uma política de empoderamento das classes populares. 

 
A negligência para com a educação de todos os seus cidadãos, empenhada ao longo 

de séculos, foi responsável pela produção de um grave cenário de exclusão 
educacional de parte expressiva da população jovem durante décadas e que só foi 
significativamente atenuado ao final da década de 90. (BRASIL, CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARECER HOMOLOGADO Portaria n° 1.570, 

publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, p. 146). 

 
O ensino de qualidade que historicamente foi negado resultou num cenário de 

exclusão social onde a diferença entre os índices de aprendizagem se atenuam mediante as 

intervenções que ainda não têm a capacidade de alterar o sentido desta lógica da diferença . 

Uma nova perspectiva sobre línguas Estrangeiras foi levantada por meio dos PCN´s (1998) no 

ensino fundamental e propunha, entre outras medidas, que a LE fosse ensinada considerando a 

transversalidade entre os componentes. 

A Língua Estrangeira subsidiaria, assim, os componentes, abordando-os em seus 

conceitos e conteúdos. No PCN (2000) uma das funções atribuídas a LE referia -se a que aos 

estudantes fossem proporcionadas situações que lhes permitissem acessar o conhecimento 

disponibilizado pela LE no intuito de comunicar-se de maneira adequada em diferentes 

situações. Com essa medida, esperava-se minimamente dos alunos que conseguissem utilizá- 

la de maneira objetiva. Um paradigma desigual ao vivenciado pelo discurso histórico de 

“fracasso e sucesso” associado ao ensino de LE, entre a escola básica e os cursos livres que 

possuem função única e exclusiva de ensinar o idioma - algo diferente da escola básica. 

Como a legislação sobre a oferta ou não de língua estrangeira em nível nacional, é da 

União, estados e municípios, por meio dos PCN´s, orientarem as escolhas de conteúdos 

trabalhados anualmente. Percebe-se diante disso a segmentação do que seria uma relativa 

autonomia das secretarias estaduais e municipais de ensino no que tange tanto à escolha do  
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idioma quanto à opção de LE. Mas, na prática, o que se observam são práticas de escolha de 

LE por motivos diferentes que precisam ser mais bem discutidos em uma política educacional 

mais objetiva quanto ao seu ensino. 

Estima-se haver poucos professores com fluência em língua inglesa, o que contribui 

para que secretarias de educação na escolha de línguas estrangeiras optem por LE que possua 

maior familiaridade linguística com a língua portuguesa, como é o caso do espanhol – que não 

é o fator discutido neste trabalho, embora tenha um lugar de igual importância política e 

educacional. À luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2018), essa perspectiva tende 

ser alterada, porque a versão final que se refere ao ensino fundamental estabelece a 

obrigatoriedade da Língua inglesa como Língua franca em uma dimensão de função social e 

politica do inglês. 

As aptidões que os estudantes adquirem ao longo do processo educativo influenciam 

os professores na relação que mantêm com a cultura, ciência e trabalho durante suas vidas, 

pois dispõem de capacidades construídas que lhes foram proporcionadas, considerando um 

mundo social constantemente alterado pela liquidez da vida contemporânea.  

Com isso, o parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB (nº2011, p.10) 

trouxe maior especificidade aos conteúdos curriculares, mas ainda denominavam-se 

“expectativas de aprendizagem”, as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. De certa 

maneira estas permitiam múltiplas interpretações do que seriam consideradas expectativas de 

aprendizagem. 

Diante disso, a BNCC apresenta um processo resultante de escolhas na organização 

dos conhecimentos em que converte características disciplinares fortemente 

institucionalizadas para uma perspectiva mais interdisciplinar, visando as expectativas de vida 

dos alunos. Logo, os objetivos finalísticos da educação começam a ganhar maior importância. 

A considerar as três fases de construção da BNCC, o processo de elaboração buscou 

absorver, em sua fase inicial, contribuições de diversos setores da sociedade para posterior 

análise de mais de nove (9) mil educadores. Talvez um dos documentos mais democráticos já 

construídos na educação brasileira. 

As perspectivas de aprendizagens inseridas no texto ampliam as responsabilidades dos 

profissionais envolvidos no processo de superação dos desafios de aprender dos alunos 

brasileiros e apontam para percursos a serem seguidos, a fim de efetivamente melhorar a 

qualidade da educação no Brasil. 
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Estas perspectivas exigem drasticamente uma reorientação no sentido de descontruir a 

mística de que a língua Inglesa seria a língua do estrangeiro e não aquela que o estudante da 

educação pública brasileira necessitaria para auxiliá-lo a alcançar seus objetivos e 

perspectivas de vida. Apesar de os documentos anteriores destacarem a importância do 

idioma, é somente com a BNCC que a Língua Inglesa ganha o status de Língua Franca. 

Por isso a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), em 2014, complementa 

as resoluções do CNE (Conselho Nacional de Educação) na inserção da expressão “objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento” interiorizados na BNCC. Por consequência, o 

documento demonstrara certa expansão conceitual no que se refere aos conhecimentos e 

habilidades necessárias ao aluno no contexto século XXI, isto em relação aos pareceres 02/98 

e 03/98. 

O texto proposto pela BNCC aponta algumas competências gerais elencadas com o 

objetivo de servirem como referência de ensino no ensino fundamental II. Dentre estas 

competências, a perspectiva do estudante demonstrar consciência sobre sua própria identidade 

e cultura retira tanto do estudante quanto do professor o peso educacional de a todo o 

momento estar no centro das ações pedagógicas. (Competência 3 - dimensão identidade e 

diversidade; subdimensão - Consciência multicultural até ao nono (9) ano do ensino 

fundamental) 

Discute-se também na competência de comunicação que o aluno se utilize de 

diferentes linguagens para produzir sentidos na compreensão do todo. Sendo assim, a 

integração dos saberes contribui para a apropriação do conhecimento, no sentido de tornar os 

educandos sujeitos indispensáveis ao protagonismo, o que favorece agir e reagir no processo 

de mundialização da ciência, tecnologia e sociedade. Uma educação integrada ou unitária 

capaz de propiciar-lhes a compreensão da vida social, da evolução científica, da história e da 

fluidez do trabalho. 
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2 ENSINO DE LINGUA (GEM) E TDIC´S 

 
O conceito de língua (gem) respalda-se em teorias que concebem a língua/linguagem 

norteadas numa concepção de língua (gem) interacionista sóciodiscursiva, fundamentada nos 

trabalhos do professor Jean-Paul Bronckart (2003) em que o interacionismo sociodiscursivo 

(doravante ISD) ultrapassa a figuração dos procedimentos de fenômenos mentais, como 

pensamento, envolvimento, entendimento, sensação ou alteridade, para um objeto constituído, 

ideologicamente engenhado, o qual orienta, cria e até mesmo (re) produz (novos) processos 

característicos das interações humanas vivenciados em outras épocas. 

Ainda com Bronckart (2003), compreende-se que o funcionamento da língua e do 

pensamento evidenciam que a linguagem não é simplesmente um intermediário de 

neutralidade no mundo social. Pelo contrário, ela está carregada de sentidos supostamente 

transparentes. 

A atividade de linguagem resulta de um sistemático processo sociodiscursivo em um 

mundo social que utiliza a linguagem para atribuir aos indivíduos características culturais, 

sociais, políticas e econômicas. Esse processo pode ser de aproximação ou de distanciamento. 

O uso que o indivíduo faz da linguagem o posiciona próximo ou distante dos diversos grupos 

sociais. Para que se faça uso crítico da linguagem na perspectiva de Freire (1996), seria 

pertinente associá-la às diversas práticas de ensino, na intenção de proporcionar oportunidades 

de aprendizagens condizentes com as expectativas de vida de quem aprende. 

Assim, o professor com tantas alternativas poderia perceber-se deslocado em atuar 

num ambiente tão diferente do qual está habituado a ensinar, principalmente quando seu 

percurso com os alunos estivesse em uma viagem desconhecida, rumo a um saber que talvez 

não estivesse claramente caracterizado em seu plano de ensino. Nesse aspecto, o professor 

poderia refletir a ideia de que aos estudantes fossem oportunizadas capacidades de 

desenvolvimento do intelecto. O desafio estaria em considerar a necessidade de apropriar -se 

de um conjunto de letramentos tripartites que viabilizasse ao professor de linguagens transitar 

com destreza nas diversas modalidades de letramento, para que o ensino promovido se 

encontrasse com as novas práticas de produção de conhecimento.  

No entanto, quando se reflete sobre o contexto do ensino nos seus desafios, percebe-se 

a ausência de atitudes reivindicatórias, como também uma boa dose de conformismo na 

assimilação das desigualdades e na aceitação da “vida como ela é”. São sensos e consensos 

silenciadores de qualquer perspectiva de efetivação de direitos sociais . À luz de um aprendiz 

que não compreende o quanto “se libertar”, significaria superar suas próprias condições 
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iniciais na compreensão do mundo social principalmente na diminuição das “contradições da 

realidade” (FREIRE, 1996). O ponto que se levanta é justamente esse, aceitar suavemente a 

assimilação da diferença enquanto são perpetuadas as relações de poder por meio da língua, 

ou apoderar-se do discurso para interferir no meio social. 

Diante disso ressalta-se o a importância da linguagem no processo educativo como 

capaz de otimizar a participação dos sujeitos envolvidos nos ambientes institucionalizados. As 

representações de mundo, as atividades de linguagem e as próprias manifestações têm um 

papel irrevogável na produção de sentidos e mostram-se relativizadas pelas práticas sociais. 

Na mesma direção de entendimento, para Bronckart (2003 pg.38), “A tese central do 

ISD é que a ação constitui resultado da apropriação, pelo organismo humano, das 

propriedades da atividade social mediada pela linguagem.”, consequentemente o discurso 

gerador das diversas modalidades particulares de “texto” comportam-se como instrumentos a 

serviço de objetivos e interesses particulares, além de revolucionar a maneira como os 

interactantes agem. 

Nesse sentido compreende-se que cada indivíduo age socialmente como participante 

das atividades humanas “julgando” o agir uns dos outros (em se tratando dos mundos 

representados) e a avaliação se justifica como critério coletivo de abstração das aprendizagens 

produzidas pelo aprendiz no constructo dos aspectos das práticas sociais. O ISD possibilita 

integrar na mesma situação, indicadores circunstanciais de desenvolvimento mediado por um 

ou mais sujeitos que viabilizam o momento da ação da atividade de linguagem.  

Esse movimento de ação da linguagem na perspectiva de Orlandi (2007) proporciona 

espaço para a utilização da análise do discurso no intuito de compreender a língua/linguagem 

nas realidades vividas pelos sujeitos usuários da linguagem. Então o suporte da análise de 

discurso, como o próprio nome sugere, não se prende à análise de conteúdos que perpassam a 

língua Inglesa, mas sim nos estudos discursivos não limitados às características linguístico- 

gramaticais que o texto apresenta. 

O estudo de que interessa a ela- o da língua funcionando para a produção de 
sentidos e que permite analisar unidades além da frase, ou seja, o texto se 

apresenta de forma não sistemática em diferentes épocas e segundo diferentes 

perspectivas. (ORLANDI, 2007, p.17). 

 

Desse modo destaca-se como primordial analisar como as práticas docentes podem 

promover ambientes de utilização da linguagem contextualizada a atender estruturalmente as 

necessidades formativas dos aprendizes, assim como serviriam também para ensejar  
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abordagens epistemológicas e praxeológicas que venham a construir o trabalho pedagógico 

em situações de aprendizagens na educação básica. 

Essas práticas sociais nas representações realizadas através dos atos de ensinar e 

aprender de fato são características essencialmente humanas, sendo assim o educador poderia 

desenvolver habilidades docentes dialógicas, condizentes com a fluidez entre os emaranhados 

códigos das linguagens. 

O dialogismo não seria um fundamento restrito à área de linguagens, pois ele também 

permeia os campos das exatas, das humanas e das naturezas, contudo sua essência está 

associada diretamente a aspectos cognitivos inerentes à língua/linguagem. Nesse mesmo 

caminho Vickery (2016) sugere “adotar abordagens de ensino que incentivem crianças a se 

tornarem falantes reflexivos, confiantes e perspicazes, leitores redatores que reconheçam o 

poder e o prazer das palavras em contextos de grande alcance”. Acredita-se que das situações 

dialógicas emerge a verdadeira natureza da capacidade cognitiva das crianças, mas, para que 

isto ocorra, seria necessário desprendimento dos intelectos já formados.  

Diante de uma sociedade cada vez mais conectada, as abordagens de ensino poderiam 

refletir a possibilidade de ressignificar-se para conseguir dialogar com os novos aprendizes. 

Isso porque, para Prensky (2001), o estudante necessariamente precisa compreender a 

objetividade do processo ao qual está inserido. Rojo (2015) também expõe os desafios que os 

envolvidos neste processo encontram para manter um modelo de aquisição de conhecimento 

descontextualizado das práticas sociais, econômicas, científicas e até culturais.  

O professor de Linguagens depara-se com a oportunidade de refletir sobre a linguagem 

como um fenômeno essencialmente social, de maneira que suas aulas relacionassem-se com 

as práticas vivenciadas pela sociedade e isso incluiria aquisição de conhecimento por meio do 

uso da linguagem e da construção/manutenção das variadas identidades sociais no discurso. 

Também, a produção de conhecimento na criação e recriação da aprendizagem realizada pelo 

estudante poderia promover a autonomia e a constituição de seu próprio percurso 

formativo/emancipatório, o que de fato faria jus a tantos apontamentos teóricos que prezam 

pela aptidão intelectual dos estudantes, e contribuiria para o engajamento na aprendizagem de 

maneira cooperativa, compartilhada, eficiente e útil. 

Portanto, a racionalidade discursiva proporcionada pela linguagem aos seres humanos 

poderia proporcionar ao indivíduo indagar sobre o mundo social em seus aspectos políticos, 

éticos, culturais e econômicos, a fim de encontrar maneiras de sobrepor as diferenças de 

oportunidades entre os indivíduos da sociedade. Nesse aspecto, a reflexão por parte do 
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professor em conceber a linguagem como um fenômeno essencialmente social poderiam 

tornar as aulas mais contextualizadas com as práticas sociais e isso incluiria amplificar 

aquisição do conhecimento e uso dos variados usos do discurso. 

 
2.1 LETRAMENTO E IDEOLOGIA. 

 
 

No ensino de uma língua estrangeira, assim como da língua materna, constrói-se, na 

interação teoria e prática, alguns pressupostos que aqui a pesquisa considera pertinente trazer 

para a reflexão sobre o que se entende entre letramento e alfabetização antes de discorrer -se 

sobre as variedades e o alcance das perspectivas do letramento, porque a compreensão de 

letramento extrapola o conceito que lhe é atribuído na educação institucionalizada.  

Ao contrário do que se espera de um indivíduo apenas alfabetizado, o indivíduo 

letrado apodera-se de instrumentos inteligíveis capazes de lhe oportunizar livre trânsito pelas 

“infovias da comunicação” (LEVY, 1999). Isso de fato é algo que está além de decodificar 

códigos e signos pertencentes a uma língua. Ser letrado nessa perspectiva estaria associado a 

uma libertação das amarras e mordaças sociais que poderiam cercear as possibilidades de 

ascensão social do indivíduo durante a vida, porém Soares (2004) reconhece que letramento e 

alfabetização, embora distintos: 

 
são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando 

desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio 

dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de 

atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na 

dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. 

(SOARES, 2004 , p 47) 

 

Por isso a abordagem que se levanta não se restringe apenas aos resultados 

supostamente provenientes do letramento, mas também de que maneira os indivíduos se 

apoderam das possibilidades consequentes do letramento para além da instância escolar, em 

uma perspectiva sociocultural. Diante disso, o letramento se apresenta como uma excelente 

temática para que profissionais da educação direcionem seu olhar e sua prática pedagógica, no 

intuito de compreender e aprimorar os atuais processos de ensino e aprendizagem. 

Nesse aspecto utiliza-se o letramento para alcançar objetivamente um fim que esteja 

relacionado ao alcance de melhores níveis de ascensão social e essa suposta ascensão na 

pirâmide social vem carregada de sentidos funcionalmente estruturados a suprir déficits de 

aprendizagem. Conforme Street (2014, p 141). 
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O letramento nesse sentido se torna uma chave simbólica para vários dos problemas 

mais graves da sociedade: questões de identidade étnica, conflito, sucesso (ou 

fracasso) podem ser desviadas na forma de explicações sobre como a aquisição do 
letramento pode ser aperfeiçoada e como a distribuição do letramento pode ser 

ampliada; problemas de pobreza e desemprego podem ser transformados em 

questões sobre por que os indivíduos fracassam na aprendizagem do letramento na 

escola ou continuam, quando adultos a recusar atenção reparadora, desviando assim  

a culpa das instituições para os indivíduos, das estruturas de poder para a moral 

pessoal. 

 

Movimentos com o propósito de explicar o fracasso dos indivíduos no alcance de 

melhorias de suas expectativas de vida através da alfabetização fazem-no para atribuir aos 

indivíduos a escassez de oportunidades. Desse modo embasam-se na superficialidade dos 

fatos, momento em que deixam de trazer a discussão, por exemplo, sobre o rodízio de 

trabalhadores que constantemente se utiliza com a “justificativa4” de que, para aquela função, 

tais indivíduos encontram-se iletrados. 

Do modo como as campanhas de alfabetização são inseridas pelos organismos 

nacionais e internacionais, percebe-se que, ao contrário do senso comum, os ditos analfabetos 

“carentes do letramento ocidental” (Street, 2014) não enxergam a novidade do letramento 

como algo que possa libertá-los de um longo e inato contato com o obscurantismo de uma 

vida ignorante e atrasada, porque possuem características singulares de perceber os 

letramentos dispostos por estas instituições. Por consequência, a ausência de habilidades 

provenientes do letramento teriam um peso de responsabilização relativamente menor do que 

o atualmente atribuído às instituições de ensino. 

Torna-se necessária a relativização do que seria um indivíduo letrado nos moldes das 

sociedades “desenvolvidas” e o detalhamento de quais são os pressupostos quanto aos 

desafios de leitura e escrita na atualidade, pois conhecer esses pressupostos pode clarear os 

reais níveis de sucesso do professor em sua nova relação com o conhecimento. Isso porque o 

critério de escolha na ocupação das “oportunidades de trabalho” em empresas/organizações 

mostra-se por vezes de maneira subjetiva e não acontece necessariamente pelo nível de 

letramento que cada um possui. Processo utilizado como um seletivo artificial na manutenção 

de determinados grupos nas estruturas de poder para manter os considerados “iletrados” em 

regime de sentinela na alternância dos subempregos de menor valoração social, o que de fato 

pode ocorrer a qualquer tempo. 

 
 

4 Seria uma justificativa de legitimização do modelo autônomo, pressupondo-o como o mais apropriado aos indivíduos segundo as 

organizações internacionais que veem no letramento a “solução para os problemas sociais”. Nesse aspecto ele (Street 2015) desconsidera o 

letramento em sua intersubjetividade 
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Neste contexto, as organizações internacionais sugerem um letramento capaz de 

proporcionar horizontes aos “analfabetos”, no entanto, essa conscientização universal tem 

demonstrado ineficácia no alcance de seus objetivos. 

Contudo, para exercer tais tarefas, são necessários minimamente níveis de letramento 

diversos dos disponibilizados na escola os quais proporcionariam ao indivíduo capacidades 

emancipatórias. 

Sendo assim discursos políticos devem, na mesma proporção em que apontam a 

ausência de competências dos indivíduos, também apontar e ampliar as discussões sobre a 

falta de empregos na modernidade. 

Na intenção de compreender o letramento em sua aplicabilidade e em seus resultados, 

faz-se necessário recorrer à diferenciação sobre dois modelos de letramento, o autônomo e o 

ideológico. Na diferenciação, o autor levanta questões etnográficas a respeito dos processos e 

resultados provenientes de cada modelo de letramento.  

 
Essa abordagem pressupõe que as consequências sociais do letramento são pontos 

pacíficos- maiores oportunidades de emprego, mobilidade social, vidas mais plenas 

etc.-- e que as agências precisam decidir é como o letramento deve ser transmitido. 
Ela (a abordagem autônoma), porém, lida com um excesso de falsas obviedades no 

que diz respeito às implicações sociais do processo de aquisição do letramento: há 

outras questões que precisam ser enfrentadas antes das questões aparentemente 

técnicas, questões derivadas de um modelo alternativo, “ideológico” de letramento. 

É proveitoso explorar algumas implicações desses modelos e das questões que 

emergem deles, para o “futuro do letramento” e para a condução das campanhas de 

alfabetização/letramento. (STREET, 2014, p.43) 

 

Quanto ao modelo “autônomo”, entende-se que, por mais razoavelmente efetivo que 

seja no alcance dos objetivos da norma padrão em resolver parte dos problemas de ortografia 

e a decifrar sinais escritos, não consegue proporcionar um processo de letramento livre da 

superficialidade conceitual que se encontra sob uma ótica direcionalmente escolar. Diante 

disso, a alternativa emergente seria o modelo ideológico. 

Na ótica do modelo ideológico, o letramento é compreendido sob uma perspectiva 

mais crítica, pois ele está inserido conjuntamente a outras variedades de letramentos, quando 

também valoriza outras habilidades linguísticas que os sujeitos possuem, não legitimadas 

como a norma padrão. 

Efetivamente torna-se desafiador encontrar um grupo de pessoas cuja cultura não 

demonstre algum nível de letramento. Os adultos que por diversos motivos não frequentaram 

a escola na idade correta, mesmo sem possuir níveis satisfatórios de alfabetização, conseguem 

emancipar-se enquanto sujeitos capazes de acessar os mais variados bens, produtos e serviços  
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socialmente disponíveis. Isso demonstra aquisição significativa de compreensão do todo. 

Logo, o funcionamento da estrutura social apresenta-se de maneira clara e objetiva aos 

considerados “iletrados”. 

Diferentemente do modelo “autônomo”, no modelo “ideológico” tem-se uma 

ampliação das possibilidades socioculturais de letramento, as quais não se limitam a uma 

única variedade como as ensinadas nas organizações escolares. 

O vasto campo de variedades de letramento desafiam o professor de Linguagens a 

refletir sobre a eficácia de suas próprias técnicas de ensino junto às necessidades de 

aprendizagens dos estudantes, porém não só isso, este sentido também proporciona a 

possibilidade do entendimento de um posicionamento crítico das variantes do letramento. Daí 

a pluralidade do conceito de letramento a fim de conhecer, democratizar e utilizar -se da 

autonomia e criticidade do letramento. 

Com isto, eleger uma variedade de letramento desacompanhada dos seus pares poderia 

suavizar a diferença entre as comunidades. Ao invés disto, dispor as comunidades de um 

variado conjunto de possibilidades de aprendizagens das diversas formas de letramento a 

partir da criticidade pode oportunizar que o ensino se conceba dentro de um processo mais 

amplo e associado a circunstâncias políticas, culturais e ideológicas. 

 
2.2 LETRAMENTO DIGITAL EM LÍNGUA INGLESA. 

 
 

Com o objetivo de valorizar outras formas de letramento, entende-se que o ensino de 

Língua Inglesa em determinados procedimentos metodológicos poderia trazer à reflexão 

considerações sobre os objetivos e os processos do ensino em novos contextos, pois sendo 

este século o século da revolução tecnológica, implica que os ambientes de ensino recriem-se 

para não se tornarem espaços obsoletos e descontextualizados. 

Assim, um dos grandes desafios implícitos ao ambiente escolar inicia-se por 

compreender que a tecnologia é uma realidade crescente com limites desconhecidos. A cada 

nova possibilidade de comunicação surgem novos desafios de aprendizagem e novas 

possibilidades. 

(Re) conhecer o novo perfil de aluno em suas variadas características nativo- 

tecnológicas suscita a reflexão, pois muitos se tornam letrados digitais antes mesmo de 

aprenderem a ler e escrever e isso consequentemente altera o ensino. O ensino por meio do 

digital parece ser um campo aberto, propício às discussões que favorecem o desenvolvimento  
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da criticidade, algo que em tempos de hipertexto demonstra estrita proximidade com o 

professor de Linguagens. 

De certo modo, são características que exigem da pedagogia uma postura cada vez 

mais inovadora e alinhada à demanda educacional. De acordo com Prensky (2001), os 

“nativos digitais” (geração de crianças, adolescentes e jovens que desde cedo estão 

familiarizados com as novas tecnologias) têm se acostumado a obter as informações em tempo 

real e a interagir com diversas mídias ao mesmo tempo em função da sua convivência diária e 

em razão de estarem sempre conectados. 

Nesse sentido, o estudante depara-se com a necessidade de estabelecer um 

posicionamento quanto à medida dos saberes e enunciados que se apresentam a ele. Este 

posicionamento age no processo de ensino e aprendizagem de maneira consciente e abastece 

conexões discursivas por meio da linguagem. 

Caminho em que espaços mostram variadas possibilidades oportunizadoras de criação 

de novas situações de aprendizagens intra e extra escolares, as quais historicamente foram 

legitimadas pela sociedade. As fronteiras físicas mostram-se vencidas no que se refere ao 

acesso, no entanto, as barreiras informacionais constituem-se como desafio à construção de 

sentidos inteligíveis ao processo ensino e aprendizagem. Se antes havia uma espécie de 

“doutrina escolar” com relação aos saberes escolares na escolha de quais abordagens seriam 

elegíveis nas práticas linguísticas, agora o que se percebe é a necessidade de proporcionar 

aprendizagens das múltiplas possibilidades linguísticas existentes para que se atendam 

minimamente as diversas demandas socioeducativas. 

Presenciam-se espaços múltiplos e híbridos que disponibilizam recursos para a 

elaboração de novos designs para práticas dentro e fora do âmbito escolar. Logo, o professor 

da atualidade, para Cope e Kalantzis (2013 p.16), deve ser um designer, ou seja, aquele que 

projeta currículos e práticas em sala de aula, considerando os interesses de seus alunos e da 

sociedade. Belloni (1999, p.34) destaca que a figura do professor tende a ser substituída pelo 

professor coletivo. O mesmo deverá aprender a trabalhar em equipe e a trans itar com 

facilidade em muitas áreas disciplinares, portanto, terá que aprender a ensinar e aprender.  

A produção de conhecimento na criação e recriação das aprendizagens realizadas pelos 

alunos libera a eles autonomia, o que os constitui como desenhistas de seu próprio percurso 

formativo/ emancipatório. É uma atitude que de fato faz jus a tantos apontamentos teóricos 

que prezam pela aptidão intelectual dos estudantes, contribuindo para o engajamento da 

aprendizagem de maneira cooperativa, compartilhada e eficiente. Como observado por Mór, 
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O conhecimento que os alunos estão consumindo, produzindo e remixando 

pode ser ressignifica do nas práticas escolares, permitindo que o aluno  

assuma o papel de designer de seu próprio conhecimento na construção de 
sentido de forma mais engajada, colaborativa e perspicaz. MOR apud Santana 

(2017, p.23). 

 

O professor deixou de saber tudo e, principalmente, de ser obrigado a isso. Ele 

passou a ser mais um no processo contínuo de consumidor de informação em busca da 

construção e revisão do conhecimento. No entendimento de Primerano (2015, p.18.), com as 

novas tecnologias de informação e comunicação, “a escola perde a característica de espaço 

onde se aprende, para ser mais um espaço onde se aprende”. 

Ao encontro do dito anteriormente, surgem as possibilidades de se trabalharem os 

gêneros digitais em boa medida pelas mídias sociodiscursivas* (mídias que através das 

interações possibilitam diálogos inteligíveis no questionamento de temas postos, as quais 

envolvem situações culturais, políticas, sociais e relações de poder). 

Com toda a valorização da variável do letramento, o digital não precisaria ser visto 

como um instrumento de esvaziamento da profissão docente para um modelo mecanicista, 

mas sim poderia apresentar-se como um instrumento pertencente à contemporaneidade, o qual 

auxiliaria o professor a integrar técnicas, adequar-se a novos métodos de trabalho em razão do 

novo cenário que se apresenta. O professor teria a possibilidade de agir, construir, e elaborar 

conceitos coletivamente. 

Alguns dos desafios aos quais a educação passa em parte poderiam ser atribuídos ao 

lapso temporal consequente da ausência da interação com outros meios de comunicação em 

massa, como jornais, revistas, rádio e TV. Em vez disso, no entendimento de Possari (2001,p  

156) “a escola apegou-se ao livro didático, isolando-se das mudanças que aconteciam 

diacronicamente na sociedade”. Agora pressupõe-se como pertinente a necessidade de a 

escola básica alinhar-se às práticas sociais contemporâneas. Ou seja, a reconfiguração das 

demandas de aprendizagem do ensino de línguas Estrangeiras inerentes ao século XXI 

estariam nesse sentido interligadas à emergência simultânea de novos sentidos nas bases da 

formação docente e de novas perspectivas de ensino na relação com o conhecimento  

Talvez essa inquietação tenha alguma relação com o que Possari sugere (2001, p. 157) 

ao evidenciar “o surgimento de um hiato entre o texto impresso em forma de livro, pois a 

escola passou em branco pelas mídias chamadas de massa”. Ainda mais porque, segundo 

Silva (2011), o processo de digitalização, ou seja, de transformação da informação em 

números e códigos capazes de serem lidos por dispositivos informáticos revoluciona o espaço, 

o tempo e o modo como se processam os atos de ensinar e aprender. Em razão disso, entende- 
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se ser interessante ressaltar como o letramento digital pode ser determinante na vida dos 

estudantes, tanto para oportunizar quanto para negar o livre trânsito pelo universo das 

linguagens. Uma compreensão apropriada para esse contexto de cibercultura está 

disponibilizada por Levy. 

 
Novas formas de acesso a informação: Navegação por hiperdocumentos, caça a 
informação através de mecanismos de pesquisa. Novos estilos de raciocínio e de 
conhecimento, tais como a simulação, verdadeira industrialização da experiência do 

pensamento, que não advém da dedução lógica nem da dedução a partir da 
experiência. (LEVY, 1999, p.144) 

 

Havendo condições de promover o ensino de LI através das TDIC’s, abrir-se-ía espaço 

ao profissional para refletir de que maneira a educação básica se desprenderia da histórica 

concepção de “tipo de texto” para assumir a noção de gêneros discursivos5. Este processo sob 

o viés das TDIC´s se apoia em estruturas metodológicas funcionais que favoreçam o 

aprendizado. Desse modo, o professor teria a alternativa de, a partir destes marcos 

referenciais, criar, elaborar e percorrer um caminho (não) linear de ensino para um caminho 

multilinear no ciberespaço. 

Assim como há a possibilidade real-virtual de se acessar o mundo social através de 

dispositivos móveis “indissociáveis” aos seres humanos, a criatividade do professor constitui- 

se como ferramenta de sustentabilidade para a continuidade de seu trabalho. Nesse aspecto, 

parece salutar ao professor de linguagens inserir-se em ambientes virtuais onde diversos 

gêneros convergem sincronicamente sob a mesma base comunicativa, a fim de elevar as 

múltiplas habilidades discursivas, aprimoradas por meio do digital.  

 
2.3. O CONTEXTO POLÍTICO DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: VARIAÇÃO 

LINGUÍSTICA E CULTURA 

 
Neste capítulo pretende-se levantar algumas discussões com relação à formação 

cultural do professor de Linguagens na contemporaneidade e evidenciar se há “desafios 

formativos” que desequilibram a qualidade do ensino na educação básica.  

Diante do proposto, alterações que contribuíram para essa alteridade precisam ser 

observadas cuidadosamente dadas as incertezas da modernidade que acompanham a função de 

professor. Há capacidades dos estudantes desenvolvidas pelos professores que dimensionam 

o reconhecimento que estes têm com os docentes. O professor compreende as especificidades 

5 Bronckart (2003) 
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dos alunos com abordagens de ensino que interrelacionam os questionamentos na relação 

ensino e aprendizagem a fim de torná-lo partícipe de uma cultura transnacional. 

Dizem-se desafios formativos, em razão do ensino atual estar continuamente exigindo 

do professor práticas de ensino que estão para além de sua formação inicial e agora precisa 

adequar-se a um contexto altamente delicado que exige dele habilidades que estão além das 

exigências iniciais de trabalho como docente. 

O Mundo da época da educação tradicional de certa maneira comportava o estudo 

apenas da estrutura da língua, no entanto, no atual contexto do século XXI, os estudantes 

aprendem interagindo por meio da criatividade. De certo que a integração das tecnologias 

digitais no espaço escolar, em especial no caso do Inglês como Língua estrangeira (BRAGA 

2012, p.17), abre as portas para o mundo fora da sala de aula e oferece insumo e imersão 

natural da língua, criando oportunidades individuais e coletivas de desenvolvimento das 

habilidades de leitura, escrita, fala e compreensão oral.  

As tradicionais características do processo de ensino de Línguas, que ao longo da 

história solidificaram o conceito de ensinar e aprender, estão desatualizadas. Novos contextos 

sociais indicam a alteridade da função docente transpondo a ideia de concentração do 

conhecimento para a ideia de compartilhamento. 

Portanto, o perfil histórico da identidade do professor exigia características docentes 

completas em seus saberes. Suas habilidades e sentidos norteavam processualmente as etapas 

do saber. Por mais que a profissão exigisse novas habilidades, era “possível” manter-se alheio 

às inovações que emergiam. 

Contudo essa configuração de professor centrado em si mesmo começa a ter sua práxis 

enfraquecida e com isso seu status de lugar6 inalterável passa a ser compreendida a partir de 

uma perspectiva mais integrada ao mundo em acontecimento. Acontecimento que se torna um 

paradigma na relação entre quem aprende e quem ensina e altera a identidade docente. 

Nesse sentido o conjunto de atividades que formavam o ethos professor e garantiam a 

manutenção abstrata das práticas de ensino cuidadosamente reproduzidas demonstram-se 

obsoletas em consequência de alterações nas bases sociais. Ser professor na 

contemporaneidade envolve ressignificar o fazer docente, pois a identidade do professor 

converteu-se em algo transitivo, volátil e desafiador, assim como de qualquer profissional. 

 

 
 
 

6 Lugar da interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção de sentidos e na constituição de sujeitos. (ORLANDI, 

2007, p.59) 
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Para Giddens (2002, p.12), esse evento descreve-se como alta modernidade e resulta 

da influência dos acontecimentos distantes sobre a intimidade do eu, o que por sua vez se 

torna cada vez mais natural com o desenvolvimento da comunicação de massa.  

Desse modo, a decadência de algumas práticas de ensino tornam-se fragmentos de um 

constructo mais expansivo de transformação que está desprendendo as bases das raízes 

educacionais que por muito tempo permaneceram intocáveis. 

Por um longo período na sociedade, a escola manteve-se sempre contextualizada com 

as necessidades formativas dos alunos, no entanto ocorre que, a partir do surgimento da 

Internet, inicia-se um novo ciclo. 

A relação com o conhecimento, no novo tempo, pode-se dizer que começa a sofrer 

interferências externas para além daquelas para as quais esteve preparada. Cada vez mais 

popular, a internet condiciona as escolas, os sistemas de ensino e os educadores a refletir 

profundamente sobre como aperfeiçoar o trabalho pedagógico mediante essa nova relação 

com a aprendizagem. 

Obviamente que essa nova relação com a aprendizagem não aconteceria sem 

condições mínimas de interação, as quais exclusivamente são proporcionadas por meio da 

linguagem. Neste aspecto encontra-se na relação da língua com as tecnologias e a da cultura, 

circunstâncias essenciais para compreendê-la como prática social. 

É importante destacar que as tecnologias antes mesmo de serem incorporadas pelos 

estudantes, transformam a maneira como as pessoas se relacionam em casa, no trabalho, na 

escola e nos outros diversos espaços de socialização. Isto demonstra que não só a escola é 

impactada pelas tecnologias, mas os diversos espaços sociais também são alterados 

continuamente. 

Como consequência, no ambiente escolar, ferramentas de ensino que extrapolam a 

lógica empírica na relação com o conhecimento demoram um tempo relativamente maior para 

serem legitimadas como ferramentas de expansão das possibilidades de aprendizagens. Uma 

demora na apropriação das ferramentas que não será objeto da dissertação, uma vez que 

existem pesquisas que tratam especificamente da implementação técnica de TDIC´s, levam ao 

pensamento de que a leitura desenvolvida pelo professor parte de sua própria história de 

leitura. Assim, seu constructo cultural este intimamente envolvido com as questões de uso da 

língua para fins profissionais. Uma perspectiva que a pesquisa entende a cultura como uma 

“chave para o universo” (GEERTZ, 1978, p. 13), a fim de ampliar horizontes e unir os povos. 
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Uma maneira nova de aprender transforma a “sala de aula” no modo com que os 

estudantes do século XXI relacionam-se com a aprendizagem (XAVIER 2010, p.16). Um 

novo perfil de aprendizagem que desagrega tradicionais práticas de ensino e altera as 

perspectivas de aprendizagens até então bem solidificadas no universo educacional. 

Consequentemente novas perspectivas suscitam readequações essenciais ao conceito do que 

foi, do que é e do que será ser professor nos moldes da sociedade atual vai ao encontro do 

conceito de identidade cultural. 

Correspondentemente, as identidades que compunham as paisagens sociais “lá fora” 

e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas  

da cultura, estas, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais 

e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 
nossas identidades culturais tornou-se provisório, variável e problemático. (HALL, 

2006, p. 12) 

 

Talvez por isso, no bojo das recentes pesquisas em ensino, estejam em evidência as 

linguagens trazidas pelos alunos para a escola a fim de serem convertidas em práticas de 

ensino, com o propósito de que tanto aprendizes quanto ensinantes compreendam o universo 

das necessidades de aprendizagem com as quais se deparam. Seria como, por exemplo, 

relativização dos variados sites que conseguem captar diferentes impressões de realidades no 

contexto mundial e interferem na maneira como os estudantes mantêm sua relação com as 

linguagens. 

Em termos de ensino de língua estrangeira moderna, assim, nesta dissertação, ficam as 

reflexões das diferentes manifestações – orais e escritas - tidas como inferiores quando 

exercidas pelos continentes colonizados pela Língua Inglesa. Exemplificando, apesar de os 

alunos trazerem músicas de muitas variantes, todos ficam à mercê dos diferentes usos e isso 

faz com que se incluam como falantes de segunda ordem. A perspectiva da música pop hoje 

em dia, com cantores e compositores da Jamaica, Porto Rico, Estados Unidos, entre outros, 

pode mostrar bem as variantes linguísticas7 do inglês, apesar de o professor não perceber e 

não se posicionar politicamente em relação a isso. 

Mais uma vez a representação de desigualdade e injustiça associa-se à figura do 

colonizador que em dado momento suplementa a cultura da diferença em favor de diversos 

interesses. Sua cultura resulta em sobrepor qualquer manifestação cultural que ouse subverter 

o modo de vida padronizante, dito “ideal” e o qual se realiza mediante o movimento  

 
7 

A compreensão de variação linguística contida nesta dissertação questiona o privilégio dado a algumas variantes do Inglês, por exemplo a 

falada na Inglaterra, ao ser assimilada como variante padrão/referência. E por outro lado, deixam-se à margem outras variantes de inglês  

como o falado no Haiti. Com isso, o critério de contratações para o mercado trabalho brasileiro numa boa proporção, baseia-se em critérios 

mais territoralistas do que propriamente características de proficiência sobre quem ocupa os empregos. 
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unidirecional das potências metropolitanas8 rumo às comunidades regionais de maneira 

inorgânica. 

Atualmente a ideia do subdesenvolvido, ou seja, de que ao outro sempre lhe falta algo 

foi e ainda é, portanto, utilizada com o objetivo de oferecer o que culturalmente “falta” ao 

outro, de maneira sutil nas formas de cultura. Esse elitismo cultural pós-colonialista estrutura- 

se na narrativa da libertação, da esperança e redenção do novo mundo, apoiada em uma visão 

deformada do que supostamente seria cultura, tendo sempre quadros de referência, 

ideologicamente vendidos, no intuito de causar interesse ao imaginário popular, o que 

facilitaria o enquadramento na linha colonizatória da modernidade mundo a fora denominada 

por Hall (2006) de identidade9. 

Desse modo, a pós-modernidade apresenta-se como “centro cultural” porque se 

encontra fragmentada10·. Movimento que impacta na formação do professor, pois a interação 

proporcionada pelo idioma por meio da cultura produz conhecimento. Contudo o papel do 

professor torna-se de maior responsabilidade, pois precisa filtrar o imperativo da cultura, de 

modo a refletir, agir e realizar escolhas metodológicas que ampliem a capacidade de 

aprendizado do estudante. E também a compreensão de cultura implica em contextualizar a 

experiência do indivíduo com a linguagem, porém diferentemente de uma perspectiva 

morfológica, a concepção sociodiscursiva considera os aspectos que caracterizam os níveis de 

culturalidade do sujeito em uma perspectiva interacionista. Uma percepção que faria o 

estudante valorizar suas conquistas em língua e para qual destino ele quer encaminhar com 

segurança esta aprendizagem. Segundo Durkheim (1999), entende-se que os sujeitos cumprem 

um papel social pré-estabelecido que, a considerar raras variáveis sociais, impossibilitam o 

sujeito de deslocar-se socialmente rumo a papéis sociais mais valorizados em uma sociedade 

supostamente meritocrática. Movimento que o estudante da língua inglesa precisa saber 

enfrentar para postular um emprego que exija dele uma língua estrangeira. Consciente, ele fica 

mais forte. 

Tanto é que os sujeitos cumprem papéis sociais, que as consideradas “melhores” 

oportunidades de trabalho, quando disputadas por aqueles que teriam melhor capacidade 

técnica de desenvolver a organização/instituição a que representam, no discurso seriam 

 

 
8 Nações que alcançaram o status de países desenvolvidos e utilizam-se do poder econômico para sobrepor os países menos desenvolvidos. 
9 Na perspectiva de Hall “ identidade ” é o lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, e não uma essência ou substância a ser 

examinada 
10 As velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto com um sujeito unificado. (HALL, Stuart. A identidade Cultural da Pós-modernidade, 

2006, p.7). 
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disponibilizadas pelo viés democrático, mas na prática minimamente deixam dúvidas pelos 

critérios subjetivos que têm nas escolhas de seus eleitos.  

Ainda nesta perspectiva, remete-se à teia de sentidos criada pelos seres humanos que 

desenvolve fundamentalmente a percepção de um conjunto de condutas e valores éticos a 

serem seguidos. Como corrobora Geertz 

 
The concept of culture I espouse, and whose utility the essays below attempt to 

demonstrate, is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an 

animal suspended in webs of significance he Himself has spun, I take culture to be 

those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search 

of law but an interpretive one i n search of meaning. It is explication I am after, 

construing social expressions on their surface enigmatical. But this pronouncement, a 

doctrine in a clause, demands itself some explication. (GEERTZ, 1973, p.15) 

 

Diante disso, questões identitárias formam o espectro cultural do professor de Língua 

Inglesa e consequentemente de seu aluno, assim como as representações que os constituem no 

convívio com uma língua mundialmente disseminada. Mesmo que se assuma, conforme Hall 

(2006, p. 13), que o sujeito apresenta diferentes identidades, não unificadas ao redor de um 

“eu” coerente, e que essas identidades são contraditórias, há que se problematizar o paradigma 

referente à identidade docente primordialmente com a delimitação cultural de até onde seja 

sua atribuição, isto é, o professor precisa posicionar-se politicamente em relação à língua 

inglesa ou outra língua a fim de potencializar o aluno para o mercado de trabalho em um 

mundo que hoje é multicultural e saber uma segunda língua é um patrimônio pessoal do qual 

ele não pode prescindir. 

Outra questão que se levanta alcança a temática dos livros didáticos adotados. Em uma 

percepção ainda que generalista, questiona-se a natureza e as bases epistemológicas que 

levariam as escolhas dos livros didáticos. Os critérios que subsidiam essas escolhas 

resultariam na contribuição de um melhor aproveitamento na aprendizagem dos alunos? A 

lógica existente nos livros dá conta de possibilitar que o estudante tenha uma formação em sua 

integralidade? Além disso, com base na taxonomia de Bloom, encontra-se, em alguns casos, a 

ausência de uma sequência didática para uma abordagem mais proveitosa do livro didático 

sugerida na BNCC (2017, p. 248) nos eixos do conhecimento11, de maneira progressiva, onde 

os conteúdos/temas são apresentados respeitando uma ordem cronológica em níveis de 

evolução no ensino. Desse modo, os conteúdos seriam apresentados gradativamente de 

maneira crescente em baixa demanda cognitiva para alta demanda cognitiva; baixa demanda 

 

11 
Oralidade, Leitura, Escrita, conhecimentos linguísticos, dimensão intercultural. 
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linguística para alta demanda linguística. Os livros parecem ser um impulso criativo do autor 

sem um maior cuidado epistemo-didático. 

Infelizmente, o que se constatam são várias tentativas em se estabelecer um marco 

sequencial de culpabilização do professor pela ineficácia do resultado do ensino de Língua 

estrangeira. Obviamente que, para o alcance de melhores resultados educacionais, o professor 

deva se atentar para as rápidas necessidades sociais constantemente alteradas, uma vez que o 

cenário é de uma sociedade que cada vez mais se apresenta líquida, instável e movente. Em 

razão disso, algumas delimitações são necessárias para que não se contribua para a debilidade 

de uma profissão tão estimada mundo afora. 

Constitui-se um desafio para os agentes do ensino lançar fundamentos sólidos em um 

contexto com tanta fluidez. Supõe-se que o processo de escolarização deveria proporcionar 

mesmo que minimamente demandas culturais as quais os alunos necessitariam para 

locomover-se socialmente. 

Por consequência, essa postura em curso dito transformadora desagregaria o longo 

fardo atribuído ao professor em ter que saber “tudo” e de ser obrigado a isso. Agora a busca 

pelo saber pode ser uma jornada compartilhada entre quem ensina e quem aprende.  

Obviamente que não se discute o esvaziamento da função docente, mas uma 

abordagem de ensino compartilhada que considere a aprendizagem em suas potencialidades, 

no sentido de convergir para além dos “muros” da escola.  

Quando se ensina uma língua tão caracterizada por aspectos dominantes, ponderar 

sobre o nível de criticidade para além do ensino da língua pela língua parece ser  relevante, 

isso porque a suposta transparência que por meio a linguagem pode parecer isonômica 

apresenta-se carregada de sentidos e valores que posicionam ideologicamente os envolvidos 

no processo de ensino. 

Por vezes, então, a escola fragmenta-se a ponto das relações entre os atores que 

ensinam e aprendem evidenciarem inúmeras situações conflituosas que numa análise rasa 

atribuem ao professor a ineficácia do ensino. Diante disso, deixa de lado o fato de haverem 

fatores extralinguísticos que influenciam diretamente no processo de ensino. 

No entanto, este paralelo entre os sujeitos sociais que não se enquadram nos moldes 

culturais postos são marginalizados e atravessam a escolarização na reprodução de práticas de 

sobreposição de uma cultura sobre a outra. 
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Entende-se que o ensino de LI se constitua na valorização da cultura trazida pelo 

estudante. Diante disso, desenvolver um paralelo de aprendizagem entre a cultura local e 

cultura global representa um sistemático percurso entre aprender e ensinar. 

Inegavelmente, os docentes são lembrados apenas simbolicamente em alguma data 

comemorativa que faça alusão a uma pré-disposição social para oferta de uma educação de 

melhor qualidade ou no dia do professor com uma narrativa. Em razão disso, na medida em 

que são privados das “vantagens materiais” acabam expandindo o processo de exclusão, pois 

obviamente o sujeito concebe o mundo social tal qual o conhece.  

As relações humanas demonstram transformações impactantes na relação com o 

conhecimento e, com isso, a profissão docente tem percebido a necessidade de ressignificar 

sua identidade. Paralelamente a essas transformações, como salienta Arroyo (2007, p.17), as 

identidades pessoais também estão sendo redefinidas. Nesse movimento, a centralidade das 

ações educativas demandam novas perspectivas que refletem a contemporaneidade.  

Porém as políticas públicas de formação docente “esquecem” que, para melhores 

resultados educacionais, torna-se necessário contribuir com a construção da identidade do 

professor12, de maneira que estes possam agir criticamente mediante os convenientes 

percursos de ensino que concebem para o ensino de LI: uma ótica eurocêntrica, deixando de 

lado as outras multiculturas. Entende-se ser esta uma forma de segregação cultural e por que 

não dizer étnico-racial? 

Diante de um movimento de ruptura da tradicional forma de ensinar se observa em 

Hall (2006, p. 11) que a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu  real”, porém este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com a cultura. 

Entretanto, faz-se necessário observar que, para compreender o espectro de 

significados profissionais neste novo século, existem novas exigências profissionais que 

pressionam a identidade do sujeito para constante processo de mudança, assim como se 

percebe em Barbero (2009). 

O novo profissional é um indivíduo disposto a permanente reconversão de si 
mesmo, e isso num momento em que tudo na sociedade faz do indivíduo um 

sujeito inseguro, cheio de incerteza, com tendências muito fortes à depressão, 

ao estresse afetivo e mental. E divorciado do longo prazo que implicava a 

vida profissional e da longa duração da solidariedade laboral, não só o valor 

mas também o sentido do trabalho profissional passa a se vincular a uma 

criatividade e uma flexibilidade atadas a lógica mercantil da competitividade 

que enlaça confusamente saber e rentabilidade. 

(BARBERO, 2009, p.13) 

 

12 Tardif (2014) 
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Barbero (2009) expande a ideia de que o sujeito, dadas as condições contemporâneas, 

tem sua identidade profissional constantemente reconfigurada em razão da lógica mercantil. 

Com isso a construção da identidade do professor concebe-se alheia a sua vontade e o 

interpela pela condição social existente. 

Entretanto, apesar de haver estes apontamentos individualistas, há a necessidade de se 

promover a integração entre os povos, o intercâmbio entre os modos de vida e o respeito à 

diferença e assim contribuir para a construção de significativos espaços de aprendizagem. 

Consequentemente, emergem-se oportunidades interacionistas entre professor e aluno a fim de 

fomentar a condução do percurso formativo a partir de suas próprias vivências. 

Contudo a manutenção da função docente tão fundamental na vida dos estudantes 

encontra-se socialmente desvalorizada. Nessa perspectiva, Tardif (2014, p.6) demonstra que 

na função docente, a lógica da “transmissão” dos saberes experienciais, curriculares e 

pedagógicos tende a ser justificada pela legitimação social como espaço de verdade. Por isso, 

a relação que os professores estabelecem com a cultura impacta substancialmente na maneira 

como os estudantes interagem culturalmente. 

O fato de o professor ser institucionalmente legitimado como profissional habilitado e  

capacitado não confere a ele condição de permanecer em uma zona de conforto (modo 

“standy by”), onde não necessitaria melhorar sua práxis uma vez que esta interfere 

positivamente ou negativamente nos resultados educacionais. Então o resultado dessa escolha 

passa a ser político, pois o profissional teria a percepção da necessidade de responsabilizar -se 

pelo seu desenvolvimento profissional-continuado, ao proporcionar aos seus alunos 

possibilidades educativas condizentes com o contexto do século XXI. 

Entretanto, a cultura existente na relação com o conhecimento ainda está intrínseca nos 

documentos normativos. Entende-se a importância de se estabelecerem critérios mínimos de 

organização para o bom funcionamento da escola básica, porém esses critérios não deveriam 

sobrepor-se aos espaços que promovem o verdadeiro aprendizado que somente é alcançado 

por meio da criatividade. Em uma perspectiva colaborativa seria “responsabilizar” estudantes 

e professores quanto à efetividade de seus papéis na produção de sentidos de aprender e 

ensinar. 

Por consequência, o professor pode representar personalidades diversas em diferentes 

tempos, personalidades que não integram o conjunto de práticas didáticas comumente 

conhecidas, mas que podem apresentar uma nova rota para o que se entende por processo de 
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ensino e aprendizagem, de tal forma a romper com o paradigma tradicionalista até então 

cristalizado nas entrelinhas pedagógicas. 

O cenário proposto, num primeiro momento, causa estranheza para com as sólidas 

práticas educacionais, porém mais adiante pode abrir mais espaço para que o ensino supere 

algumas rusgas assistencialistas que ideologicamente ainda estão marcadas na escola. Uma 

fluidez consequentemente traria luz para uma perspectiva de ensino cada vez mais 

interacionista ao ampliar as possibilidades dos estudantes rumo a melhores resultados de 

aprendizagem. 

 
2.4. GÊNEROS TEXTUAIS 

 
 

Segundo Marcuschi (2010, p.19), gêneros textuais são entidades sociodiscursivas e 

formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa como também são 

formas sociais de organização e expressões típicas da vida cultural.  

Com isso, os gêneros refletem estruturas de autoridade e relações de poder muito 

claras, que contextualizadas ao ensino de língua inglesa, evidenciam expressões quase 

impostas pelas sociedades que vivem o ciberespaço13, como e-mails, social medias, o 

whatssapp, twitter, entre outros meios de comunicação digitais que emergem em uma 

velocidade exponencial. 

Assim, o estudo que exige interação impõe os usos de diferentes comunicações orais e 

escritas. Diante disso, não se pretende estabelecer uma classificação de gêneros textuais 

porque, para Bronckart (2003, p.138), os gêneros não podem ser objeto de classificação 

racional, estável e definida, pois seriam em número de tendência ilimitados, pouco 

delimitáveis e em constante interação. 

Em razão de propor o interacionismo, os tipos de discurso devem substituir a 

terminologia “gênero textual” por “tipo de discurso”, pelo fato dos referidos gêneros textuais 

terem sua base de análise a partir do ponto de vista morfossintático, enquanto o 

interacionismo concebe “tipos de discurso” por considerar que os modos de organização 

interna dos textos emergem com maior intensidade pelos parâmetros externos da ação de 

linguagem. A abrangência do conceito de gêneros textuais para tipos de discurso está no 

sentido de se discutir as particularidades linguísticas dos textos concebidos na ação de 

linguagem oral e na ação de linguagem escrita. Contudo, para fins didáticos,  o 

 

13 LEVY, Pierre (1999) 
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desenvolvimento do capítulo concentra-se no enfoque dos gêneros textuais, porque não se 

tratam de textos orais e escritos genéricos. O recorte feito diz respeito às especificidades de 

uso da língua na perspectiva do ensino. 

Perspectiva que leva a entender que, ao longo do processo de escolarização, 

enfatizavam-se tão somente características e normas da língua, porém há uma mudança 

conceitual que converge para um processo de ensino discursivo que considera com 

particularidades da língua em uso. 

Depois de um longo período de prioridade para a modalidade escrita, novos estudos de 

linguagem começam a conceber a língua como um sistema mais complexo do que até então se 

considerava. Nesse bojo de novas abordagens, abriu -se um espaço significativo para a 

discussão sobre a criticidade na linguagem. O engano em se analisar a oralidade pela ótica da 

escrita acontecia por considerar apenas o caráter morfológico da linguagem, uma percepção 

hoje considerada desadequada. Tal incoerência priorizava a escrita, o que contribuiu para uma 

baixa quantidade de pesquisas relacionadas ao campo da oralidade. 

Mesmo que a oralidade no contexto da educação formal sofra com a ausência de 

prioridade, (deixada em segundo ou terceiro plano, por motivos que vão desde a ausência de 

uma estrutura favorável para o ensino de Línguas estrangeiras e quantidade de alunos por 

turma e número de aulas) entende-se que parece ser na ausência da proficiência em língua 

inglesa do professor onde estão as causas dos resultados insatisfatórios no processo de ensino 

e aprendizagem de Língua Inglesa. 

Compreende-se que, ao desenvolver o ensino de idiomas por meio da oralidade, o 

professor pode também contribuir para o aprendizado da linguagem em sua plenitude, ou seja, 

pode significar a superação da lógica da reprodução, na qual a oralidade estaria em um nível 

inferior de prestígio social em relação à escrita. Ainda para contribuir com a discussão, 

percebem-se rasas compreensões que concebem a oralidade apenas como uma instância da 

linguagem que daria conta dos conhecimentos populares, do senso comum e da transferência 

das vivências humanas. Concepção que contribui negativamente para o rompimento da lógica 

da exclusividade da escrita no meio escolar. 

Inegavelmente, neste cenário, não se deve abrir mão da influência da língua falada e 

escrita no processo de emancipação dos estudantes. No entanto, apesar de, por vezes, esta 

comunicação acontecer de formas variadas, a língua falada e escrita equivocadamente são 

encaradas de maneira dicotômica no sentido de enaltecer uma em detrimento da outra. Essa  
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relação entre fala e escrita ocorre mais pelas argumentações, contextos e práticas de interação 

do que propriamente pelos diferentes modos de normatizar língua e fala. 

Na perspectiva acima, entende-se como pertinente que o eixo da oralidade obtenha 

maior relevância dadas as variadas possibilidades sociodiscursivas que podem emergir das 

situações de interação entre professores e estudantes. O ensino pode ser proporcionado em 

diferentes contextos, porém pelo viés da oralidade abre-se a oportunidade para que o 

estudante socialize suas vivências e priorize a língua em funcionamento. 

Processos educativos que enfatizam a leitura e consequentemente estabilizam-se 

apenas no âmbito da compreensão limitam a possibilidade de expansão sociolinguística dos 

estudantes. Evidente que esta competência é de extrema importância, porém ela por si só não 

representa o espectro das necessidades formativas dos estudantes da educação básica.  

Agir criticamente no intuito de que o aprendiz assuma o papel de designer de seu 

próprio conhecimento na construção de sentido de forma mais engajada, colaborativa e 

perspicaz é uma alternativa elencada por Mór (2017, p. 23). Contudo, para um contexto de 

ensino de linguagens efetivo, seriam necessárias situações de uso real da língua. Entende-se 

que ao passo das práticas de ensino estarem relativizadas com a perspectiva de vida dos 

estudantes, o trabalho mediado pelo eixo oralidade poderá contribuir para efetivas situações 

de aprendizagens. 

Conscientemente assume-se que a realidade contemporânea das relações sociais exige 

dos indivíduos habilidades com a escrita compatíveis com as demandas de comunicação da 

sociedade. No entanto, avalizar somente a escrita como eixo estruturante de comunicação no 

sentido de admiti-la como estatuto de linguagem de maior credibilidade reduz imensamente as 

possibilidades de uso da modalidade oral, acabando por cultuar uma modalidade em 

detrimento da outra. E, para proporcionar situações de uso da produção oral, parte-se do 

pressuposto de que, assim como na língua materna, aprender uma segunda língua implica em 

assumir que a variante oral coloca-se funcionalmente para além da escrita e da leitura, não 

com maior ou menor relevância, mas como uma maneira mais expansiva de conceber a 

linguagem. 

Talvez seja o momento de a sociedade iniciar um processo de desconstrução sobre a 

valoração que se dá às variáveis de leitura e escrita para uma compreensão mais expansiva da 

aprendizagem de línguas. Embora, para Marcuschi (2007, p.8), o que deva ser explicado seja 

o escândalo da ausência e não a estranheza do trabalho com a oralidade, em contexto de 
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ensino, supõe-se como necessárias intervenções claras e objetivas de intensificação da 

oralidade nos espaços de aprendizagem. 

Neste aspecto, não se trata de pormenorizar a escrita, mas assumir a importância de um 

trabalho linguístico dialógico entre oralidade e escrita. Perspectiva que pode promover a 

reflexão da escola tratar a língua falada com o mesmo prestígio que privilegia a língua escrita. 

Efetivamente os usos da língua são variados, sendo assim, o ensino não dissocia fala e  

escrita. O professor de língua inglesa ao ensinar a Língua por meio da música, por exemplo, 

não define o marco inicial e final entre oralidade e escrita, porque o contexto de produção da 

letra das músicas resulta de um trabalho simultâneo entre a oralidade e escrita. Além disso, a 

linha tênue que supostamente separaria fala e escrita são tecidas por meio de produções que 

ora requerem a modalidade escrita ora a falada. Consequentemente, ao expor o trabalho, ele 

(o professor) realiza um exercício discursivo das duas modalidades. 

Na conformidade de que há necessidade de mais práticas de uso da língua falada no 

contexto da educação básica, a BNCC (2018, p.24) eleva a importância da habilidade oral ao 

propor um ensino que possibilite ao estudante utilizar as diferentes linguagens em uma 

dimensão comunicativa que permita ao estudante expressar suas opiniões, emoções e 

sentimentos com clareza. Ainda nesse sentido, a estrutura da BNNC, entre outras  demandas, 

evidencia a perspectiva de vida dos alunos como um sujeito capaz de transformar a sua 

realidade por meio do conhecimento que ele mesmo pode acessar transformar e produzir.  

Como consequência, a compreensão da interferência da oralidade e da escrita está para 

além da exclusividade das normas língua, pois a forma de agir seria determinada mais pela 

realidade sócio-cultural-histórica do que pela herança histórica. 

A oralidade dá mostra de que pode ser utilizada atrativamente por meio de tecnologias, 

na produção e (re) mixagem de músicas, poemas, teatros, etc. Tendo em vista que estes 

conhecimentos são transmitidos e podem cristalizar-se como práticas sociais altamente úteis à 

vida dos estudantes, a oralidade proporcionaria maior expansão das possibilidades de variação 

de usos da língua das mais simples àquelas mais complexas, caso houvesse mais 

oportunidades para isso. 
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3. PERSPECTIVAS DA AVALIÇÃO EM CONTEXTO DIGITAL: WEBQUEST AS A 

WAY TO ENGLISH LANGUAGE 

 
3.1. Das etapas 

 
 

O site de propriedade da empresa multinacional Google encontra-se disponibilizado 

gratuitamente para criação de sites, sendo que nesta pesquisa a Webquest foi elaborada 

seguindo a estrutura de um site convencional. 

O link de acesso à pesquisa é: 

https://sites.google.com/view/englishquest/p%C3%A1gina-inicial. 
 

 

3.1.1 Introdução 

 
 

A primeira etapa a ser explorada na Webquest é a introdução, a qual versa sobre a 

atividade. Nesta etapa o professor fomenta o interesse dos estudantes em conhecer a África 

por meio de uma pergunta de pesquisa: Would you like to discover Africa? Através deste 

convite o estudante interage no site com um vídeo curto em Inglês o qual destaca cinco (5) 

fatos interessantes sobre a África. 

Figura 1: Introdução da Webquest 
 

Fonte: (Do autor 2018) 

 

3.1.2 Tarefa 

 
Na segunda etapa denominada tarefa, o professor informa o que os alunos terão que 

fazer de maneira incentivadora. 

https://sites.google.com/view/englishquest/p%C3%A1gina-inicial
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Figura 2: Tarefa da Webquest 
 

Fonte (Do autor 2018) 

 

 
3.1.3 Processo 

 
Já na terceira etapa denominada processo, o professor vai indicar o passo a passo, 

como a tarefa deve ser feita. 

 
Figura 3: Processo 

 

Fonte (Do autor 2018) 
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3.1.4 Recursos 

 
Na quarta etapa, chamada recursos (mas que estudante utiliza por meio dos sites), o 

professor indica os links de pesquisa que são os sites, (páginas da web), comunidades virtuais, 

fóruns de discussão, localização de pessoas, instituições e histórico de notícias. Tantos 

quantos sites o professor julgar necessários poderão ser inclusos na Webquest. 

 
Figura 4: Sites 

 

Fonte (Do autor 2018) 

 

 
3.1.5 Avaliação 

 

A quinta etapa é a avaliação e visa esclarecer como o aluno será avaliado. Realiza se a 

as seguintes perguntas: a comunicação foi clara e bem feita? Este trabalho pode despertar a 

atenção das pessoas? Dito isto, a avaliação deve se basear considerando o aspecto formativo e 

processual da atividade. A avaliação da aprendizagem deve assumir caráter educativo, 

viabilizando especialmente ao estudante a condição de analisar seu percurso, o professor e a 

escola; identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas. (BRASIL 1 ETAPA 

CAD 6, p.7). 
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Figura 5: Avaliação 
 

Fonte (Do autor 2018) 

 

 
3.1.6 Conclusão 

 

A última etapa é a conclusão, para a qual se resumem os assuntos explorados na 

Webquest e os objetivos supostamente atingidos. Os alunos apresentam os resultados de toda 

pesquisa, demonstrando a compreensão que tiveram. Dentre estas características também 

estão os desafios, as expectativas de aprendizagem dos alunos. Dessa maneira, as produções 

dos estudantes são extremamente importantes para que, se necessário for, reoriente-se o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Além disso, o professor pode proporcionar aos os alunos a oportunidade de identificar 

as semelhanças e diferenças da língua inglesa na África em relação a outros países de língua 

inglesa, assim como redigir, analisar descrever, editar entre outras possibilidades sobre as 

temáticas pesquisadas, além de (re) criar sentidos, planejar ações em forma de histórias, 

poemas, canções, pinturas, posters, etc. 

Um dos efeitos basilares da Webquest diz respeito à qualidade do acesso e o 

tratamento da informação em circulação. Suas características essenciais, se bem exploradas, 

podem proporcionar um percurso cognitivo altamente produtivo na perspectiva do 

aproveitamento da aprendizagem. Essa possibilidade de tratamento da informação disponível 

ao professor lhe proporciona realizar uma avaliação da aprendizagem pautada naquilo que o 
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aluno pode criar e não naquilo que se espera que ele responda, ou seja, há uma mudança de 

perspectiva de aprendizagem. 

Da maneira como as tecnologias digitais impactam as práticas de ensino, também a 

avaliação em contexto digital mostra-se desafiadora em virtude desse ambiente relacionar-se a 

uma multiplicidade de circunstâncias sociais, culturais, políticas e econômicas que perpassam 

o universo escolar. 

A partir da contemporaneidade o conceito de avaliação condiciona a escola a expandir 

sua capacidade de abstrair o que se aprende por meio de estratégias que extrapolam a 

avaliação tradicional no sentido de possibilitar variadas alternativas de avaliar as 

competências e habilidades adquiridas pelo estudante.  

Logo, pretende-se, na perspectiva de avaliação online, levantar alternativas 

substanciais de avaliar qualitativamente a produção do estudante como autônomo na 

construção de seus saberes. Além disso, o contexto digital pode favorecer o desenvolvimento 

do estudante por meio de percursos de pesquisa onde o professor tem a possibilidade de 

orientar o processo ensino-aprendizagem sem alienar a capacidade de criação do estudante, 

respeitando-o como figura central no processo de ensino e aprendizagem. 

Neste aspecto abre-se a oportunidade para que o professor escape da lógica da 

priorização do ensino de línguas estrangeiras pautado exclusivamente na gramática para uma 

perspectiva de ensino baseada em competências e habilidades a serem alcançadas pelos 

estudantes, assim como na consideração da dimensão intercultural como orientadora de 

práticas exitosas de ensino assim elencadas pela BNCC. 

 
A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão de que as 

culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de 
interação e (re) construção. Desse modo, diferentes grupos de pessoas, com 

interesses, agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam, em seus 

contatos e fluxos interacionais, processos de constituição de identidades abertas e 

plurais. BNCC (2018, p.243) 

 

Na intenção de avaliar a aprendizagem e de compreender as características que a 

tornam objeto de reiteradas discussões, inovar o processo metodológico pode contribuir para 

a constante atualização das práticas docentes, sobretudo, com questões que norteiam o saber 

curricular, as mais recentes práticas sociais norteadoras que são apontadas como uma das 

principais características que poderiam dar novos sentidos tanto à academia no que se refere à 

formação de professores, quanto à escola básica. 
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Avaliar pela metodologia da Webquest, no contexto aqui apresentado, pode dar a 

possibilidade de mostrar aos professores sua capacidade crítica para o desenvolvimento de 

suas habilidades e competências em relação a linguagens, códigos e tecnologias utilizadas na 

modernidade. Além disso, rompe com a tradicional aculturação do livro didático notadamente 

cristalizada na educação brasileira, 

Dessa maneira, a necessidade contemporânea de se reconfigurar a práxis do fazer 

docente exige dos profissionais capacidades que antes não eram exploradas, mas que, em 

virtude das novas perspectivas de ensino-aprendizagem do século XXI, a alteraram de forma 

significativa em sua maneira de ensinar e aprender. A atitude de inovar entende-se ser uma 

decisão ideológica, pautada nas relações humanas, onde os sujeitos envolvidos estão 

ideologicamente avaliando e sendo avaliados (no caso do professor para reorientar a sua 

práxis) nos espaços de criação e no desenvolvimento intelectual que formam os constructos 

basilares das avaliações. 

Nos documentos legais, por exemplo, nas práticas escolares e nos sistemas de ensino, 

percebe-se que a partir da temática “avaliação” surgem conflitos epistemológicos sobre como 

concebê-la. São inúmeras possibilidades de se avaliar, por isso propõe-se pensar a 

interdisciplinaridade como fator qualitativo da avaliação, utilizando os conceitos de uma 

Webquest para atender as orientações das OCNEM´s, DCNEM´s (BRASIL 2013) e BNCC 

(2018), no exercício pedagógico do fazer docente, propositadamente crítico e reflexivo. 

Diante disso, na quinta (5º) competência da terceira (3º) versão do documento da 

BNCC, algumas competências propõem que as TDCI´s sejam utilizadas de maneira que 

propiciem aos alunos habilidades mínimas nas diversas práticas sociais, incluindo a tecnologia 

nas escolas de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Uma ressignificação que caminha 

no sentido de desenvolver nos alunos novas formas de relação com o mundo, novas 

possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de elaborar 

conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos (BNCC, 2018, p.56). 

Nota-se então que tecnologias e língua inglesa constituem um amplo campo de 

possibilidade de intervenção da realidade em que se vive. A conexão dessas duas vertentes em 

tempos de mundialização das relações sociais, culturais, políticas e do conhecimento tudo tem 

a ver com as novas necessidades de aprendizagem dos estudantes da escola básica. 

Negligenciar essa vertente emancipatória seria o mesmo que prepará-los para exercerem seus 

direitos e deveres em um contexto anterior ao que se vive. 
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Para tanto, a produção, elaboração e criação de material original pelo professor torna- 

se uma alternativa à educação convencional, mas isso requer desprendimento da 

descontextualizada prática educativa empregada, pois o professor teria que avaliar sua prática 

educativa na (re) análise de material e ao mesmo tempo se libertar dos conteúdos disciplinares 

ressaltados por Tardif (2014, p.12) como saberes autônomos dos professores. Posto isso, 

assim como Bronckart (2003) pontua que “os seres humanos particulares se apropriam das 

capacidades de ação, dos papéis sociais e de uma imagem sobre si, isto é, das representações 

de si mesmos como agentes responsáveis por sua ação”, também o professor se representa no 

material à medida que produz sua capacidade de construir percursos formativos que o diferem 

como sujeito autônomo e hábil na arte de criar. 

3.2 A WEBQUEST COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

Na visão de Richards (2013, p. 6) a primeira etapa para uma avaliação eficaz de um 

processo de ensino inicia-se em assumir uma sequência de eventos baseada em conteúdos 

linguísticos, os quais precisam ser selecionados pelo professor para que o ensino se oriente de 

maneira lógica. Ao final do processo de instrução com a Webquest, o estudante possui a 

competência de resultar criticamente sobre o que aprendeu ao explorar as variabilidades da 

língua de maneira prática, contextualizada e associada a um amplo campo de possibilidades 

output14 de compartilhamento das produções que ele realizou e a que seus colegas também 

realizaram. 

Na interação com a ferramenta, há uma produção de sentidos que apontou para uma 

linha de leitura, a análise do discurso francesa descrita por Orlandi (2007) como uma relação 

que produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como uma materialidade 

simbólica própria e significativa. 

A proposta iniciou-se na plataforma da empresa Google sites, disponibilizada 

gratuitamente a todos os usuários que possuam um e-mail. Essa Metodologia de pesquisa é 

utilizada nesta dissertação como metodologia de avaliação de aprendizagem, a qual se 

estrutura em uma ordem cronológica de pesquisa na internet onde o aluno, embasado por um 

objetivo de pesquisa em rede, cria sentidos a partir de um conjunto de sites previamente 

selecionados pelo professor e ao final do processo retorna de maneira criativa toda a 

experiência obtida através do percurso da atividade. 
 

14 Output refers to learning outcomes, that is, what learners are able to do as the result of a period of instruction. Jack C. Richards 

University of Sydney, Australia; RELC, Singapore 
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O estudo de caso foi concebido em três fases: a primeira exploratória, na qual a 

problemática sobre o ensino de Língua Inglesa, por meio das TDIC´s na educação básica. Esta 

fase se amparou com base em resultados dos objetivos de aprendizagem dos estudantes dos 

anos finais do ensino fundamental obtidos nos últimos anos da escola estadual Mercedes de 

Paula Sôda no bairro Jardim Paula I - Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso. 

A fim de contextualizar os desafios de aprendizagens apontados na justificativa do 

trabalho, a segunda fase consistiu-se na utilização da ferramenta, ou seja, o próprio 

experimento, apresentado por meio de uma oficina. Nesta etapa, duas professoras Licenciadas 

em Língua Inglesa da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso para turmas do 3º 

ciclo da 3º etapa de formação humana selecionaram artigos, notícias, informações, fotos, 

vídeos, ou seja, todo o material digital possível de se anexar ao endereço: 

https://sites.google.com/?usp=sites_home para estruturar o percurso da pesquisa. 

O site de propriedade da empresa multinacional Google é disponibilizado 

gratuitamente para criação de sites, sendo que nesta pesquisa a plataforma do Google que 

serviu para elaboração da Webquest, teve a mesma estrutura de um site convencional. A 

proposta para elaborar a Webquest emergiu de um tema transdisciplinar que abordou o ensino 

da Língua Inglesa numa concepção de ensino interacionista sociodiscursivo previamente 

selecionada, com o propósito de desviar-se do eixo eurocêntrico e das já conhecidas propostas 

nativistas e etnocêntricas de ensino da LI, porém sem deixar de reconhecer a necessidade da 

aquisição deste idioma tão necessário nos contextos profissionais, acadêmicos e culturais.  

A terceira fase foi composta de um questionário aberto, direcionado as duas 

professoras participantes da pesquisa, a fim de se verificar os sentidos gerados pelas 

professoras no contato e utilização da ferramenta em ação interacionista sociodiscursiva, 

presente na representação das professoras em seu mundo social, como sugere Bronkcart 

(2005). 

As professoras por meio da WEBQUEST perceberam o contexto ao qual estavam 

inseridas e corroboraram para maior dedicação na experiência com a WEBQUEST. O fato de a 

pesquisa ser realizada na internet conferiu ao projeto um status de atualidade e importância no 

conceito do estudante, o que facilita a adesão na realização da pesquisa em níveis individuais 

e coletivos. O conhecimento de mundo das professoras foi ponto de partida para investigação 

e elaboração da atividade proposta. 

Especificamente na atividade proposta, o objetivo consistia em aumentar a 

compreensão dos envolvidos no processo acerca da dimensão da língua inglesa em termos  

https://sites.google.com/?usp=sites_home
https://sites.google.com/?usp=sites_home
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mundiais. Para que isso ocorresse, explorou-se informações sobre o continente em vários sites 

de pesquisa, de maneira a investigar atentamente a língua inglesa na África, considerando 

aspectos sociais, culturais, políticos, religiosos e demográficos e, a partir desses aspectos, 

publicitou-se sobre as temáticas pesquisadas. 

 
3.3 AVALIAÇÃO. 

 
A escolha de sites, softwares, produções personalizadas a favor da produção de 

conhecimento mostra um leque de reflexões para a educação, porque é estratégico e inovador 

na comunicação dos saberes, pois estas circunstâncias contribuem para o surgimento de um 

novo perfil de professor, um pesquisador mais experiente orientando novos pesquisadores.  

Webquest pode ser pensada como uma alternativa de ensino de língua Inglesa, um 

campo aberto, propício ao desenvolvimento da criatividade do professor, ou seja, uma 

ferramenta sensível de arguição a serviço do docente. A partir do momento em que o 

profissional opta por elaborar uma Webquest, ele conscientemente realiza o exercício da 

criação, pois necessariamente precisa trilhar um caminho singular na Web no que se refere à 

seleção de conteúdos, além de valorar (seguindo critérios epistemológicos) quais sites 

possuem ou não critérios de inclusão ou exclusão que farão parte da Webquest do professor.  

No percurso da elaboração, há possibilidades exponenciais de reorientação 

metodológica para o ensino de língua Inglesa, pois o professor exerce um papel importante de 

pesquisador mais experiente, colocando-se além dos já conhecidos roteiros de ensino. Soma- 

se a isso a autonomia do profissional em traçar um caminho de aprendizagem próprio e 

autônomo. 

Neste aspecto o professor pode habituar-se a fazer da criatividade15 um meio para 

atingir os objetivos de aprendizagem em LI o que poderia vir a resultar em melhores índices 

de proficiência dos alunos. Possivelmente variadas possibilidades educativas por meio da 

Webquest poderiam vir a oportunizar, a criação de novas situações de aprendizagens intra e 

extra escolares “to think outside the box”. 

Segundo Mór (2017), ao ser criativo, o professor assume o protagonismo de designer 

do seu “ser” docente. A criatividade, quando exercida com competência, pode levar o 

professor a não temer sair do ensino pré-estabelecido. Cria liberdade de “voo” apoiada no 

texto. 

 
15 Compreende-se criatividade no campo da educação, quando novas possibilidades de ensinar e aprender proporcionam (novos) sentidos a 

partir do que já se conhece. 
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A percepção da avaliação online posta, então, é de que ela poderia ser diagnóstica, 

formativa e somativa, pois no contexto atual, os fundamentos epistemológicos caminham na 

direção de um modelo de avaliação da aprendizagem que seja inclusivo no sentido de 

respeitar as particularidades de aprendizagem de cada estudante superando a lógica de 

selecionar contingencialmente pessoas para um mundo que ao “final” do processo de 

escolarização estaria significantemente alterado. Toda essa fluidez de informações e 

conhecimentos em que se vive suscita um modelo avaliativo com maior fluidez, dinâmico, 

flexivo e crítico. 

Em uma pesquisa com esse propósito, a estrutura cognitiva do professor na melhoria 

de sua prática passa por uma reorganização mental, quando se dá conta que o processo de 

contextualização se constitui num campo favorável à (des) construção e à ruptura de conceitos 

de aprendizagens pré-estabelecidos. O contexto digital, ou da cibercultura16 possivelmente 

proporciona ao professor escapar da perspectiva da avaliação tradicional, enraizada nos 

contextos educacionais, algo como Xavier (2010) denomina de contexto hipermoderno onde o 

tempo flui rapidamente e de maneira intensa, a todo instante. 

Desse modo, torna-se primordial refletir como as práticas docentes podem promover 

avaliações de aprendizagem mais criativas no intuito de atender satisfatoriamente as 

necessidades formativas dos aprendizes, assim como servir para ensejar abordagens 

epistemológicas e praxeológicas. Propor, então, a avaliação de aprendizagem por meio da 

Webquest está além das discussões e expectativas pela busca de uma concepção de avaliação 

homogênea. Está próxima - acredita-se - de proporcionar ao estudante competências que lhe 

serão útil para toda a vida. 

Na perspectiva de Luckesi (2003), a avaliação possui caráter formativo no sentido de 

orientar as ações dos docentes, discentes e comunidade escolar como um todo, mas na prática, 

o que se nota é que a avaliação dita de aprendizagem tem tido um caráter mantenedor de 

ultrapassadas práticas de ensino, resumindo-se à aplicação de provas e exames, por serem 

mais convenientes. Consequentemente, como se entende em Fazenda (2010), há um 

pensamento comum de que a avaliação necessitaria voltar-se para as reais perspectivas dos 

alunos, de modo a propor avalições que objetivem melhorias nos fundamentos 

epistemológicos que definam de maneira mais técnica sua forma de aplicação.  

O desafio dos professores de Língua inglesa conjectura-se em transpor a barreira da 

monetarização cultural, ou seja, o que tem diferenciado os estudantes é o capital cultural que  

 

16 Pierre Levy 1999 
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cada um possui e isto os hierarquiza no momento em que tentam acessar as oportunidades que 

em tese seriam distribuídas de maneira igualitária aos membros da sociedade. Em razão disso, 

Leffa (2009) destaca que: 

“não conhecer uma Língua estrangeira no mundo atual é como desconhecer a 
escrita numa sociedade letrada, ou não ter acesso à informação numa economia 
baseada no conhecimento; apenas mais uma garantia de ser excluído dos bens que a 

sociedade tenta preservar para o usufruto de seus eleitos, tanto em termos de  
trabalho como de lazer.” (LEFFA, 2009, p.123) 

 

Diante dessas considerações epistemológicas, torna-se inevitável questionar se 

realmente as avaliações de aprendizagem cumprem seu papel na emancipação dos estudantes, 

ou se apenas acortinam propostas educacionais institucionalizadas com o propósito 

unidirecional de avaliar o desempenho dos alunos em relação a sua proposta de ensino. 

Evidente que o contexto escolar e as condições sociais também impactam o trabalho 

pedagógico o que consequentemente interfere na verificação da aprendizagem. Daí surgem 

situações que destoam dos propósitos escolares. 

Merecem ser lembradas em contextos de ensino mais amplos, aquelas avaliações que 

se apresentam oficializadas e no seu bojo mais ranqueiam os estudantes do que propriamente 

os fazem pensar. O uso da avaliação, quando utilizada com o propósito de 

quantificar/ranquear exerce na prática uma função repressiva, contensiva e intimidatória. 

Mesmo não sendo criada para esta finalidade, a avaliação nesse sentido torna-se instrumento 

de controle das práticas escolares realizadas pelos estudantes. Como ressaltado por Fazenda 

(2010), 

A época em que vivemos requer que a assimilação passiva seja substituída pela 
assimilação crítica do saber escolar, pois a atividade humana é finalística, isto é,  

supõe fins a atingir. Nessa perspectiva, a educação se realiza em função de propósitos 

e metas, e a atuação de professores e alunos no processo de aprendizagem está 

orientada para a consecução de objetivos. (FAZENDA, 2010, p. 25) 

 

Nesse sentido a avaliação se apresenta como algo inerente ao ser humano, onde os 

sujeitos avaliam e são avaliados a todo momento. Diante disso a relação que os indivíduos 

estabelecem com a Língua inglesa acaba interpelando os sujeitos envolvidos em seus direitos 

e deveres, com ou sem consentimento dos mesmos. Por isso, quando se renuncia à opção por 

aprender um idioma globalmente disseminado, comum aos povos, automaticamente também 

há uma renúncia a qualquer possibilidade de inclusão, já que para acessar oportunidades 

socialmente reconhecidas (na perspectiva capitalista), existe a necessidade da se apropriar 

desse sistema de códigos linguísticos que é a língua inglesa.  
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Poderíamos acrescentar que a tecnologia oferece aos estudantes a oportunidade de 

gerenciar sua própria aprendizagem (na interação on line por exemplo, eles podem 

escolher o que e como aprender). Além disso, no que se refere à prática  do 
professor, o uso da tecnologia permite a descentralização do controle e da vós aos 

alunos, tornando-os mais ativos, uma vez que o foco passa a ser a aprendizagem, e 

não o ensino. (BRAGA, 2012, p 39) 

 
Portanto, a avaliação de aprendizagem no contexto da Webquest é compreendida como 

uma proposta de recriar, associada a um conjunto de habilidades desenvolvidas para a 

utilização da língua como instrumento de acesso às mais variadas práticas sociais, o que para 

Freire (2006) é um direito que não pode ser negado ao aprendiz. 

Diante de uma sociedade imediatista que se estabiliza numa famigerada necessidade de 

entrega de resultados, a avaliação nessa perspectiva tende a quantificar as relações humanas, 

no sentido de simplificar o resultado de processos, tornando-os numericamente 

compreensíveis. É dito também que conceituar as avaliações ao fim de períodos letivos não 

afasta a natureza excludente da avaliação escolar, pois ela contém em si mesma, fortes raízes 

de promoção ou retenção escolar e ao seu modo contribuem para a manutenção de um todo, 

em particular a avaliação de aprendizagem. 

A negação do aprendizado não prejudica somente o estudante, mas também o 

profissional da educação. O fato de o professor também pertencer a uma classe excluída 

historicamente interfere de maneira direta no seu rendimento profissional, se este não se 

libertar dessa lógica. 

Isso demonstra como probabilidade os professores de linguagem terem a 

responsabilidade de provocar nos alunos ações de criação, buscando levá-los a se tornarem 

sujeitos críticos nessa nova configuração de estrutura social engenhada mundialmente, através 

das pressões sociais até então problematizadas vagamente. Na direção de agir no pensar 

global, os estudantes poderão desenvolver capacidades de assimilar diversas formas de 

compreender a Língua Inglesa. 

Em consonância com as diretrizes nacionais para a educação básica, a avaliação da 

aprendizagem pode refletir num primeiro momento uma carga histórica negativa de um longo 

processo de exclusão social. Isso é dito em razão das inúmeras histórias de “fracasso escolar”, 

constatadas em diferentes nações, por aprendizes que tiveram tempo de validade curtíssimo 

dentro do processo de escolarização e consequentemente não desenvolveram na integralidade 

as habilidades necessárias que lhe permitissem traçar seus próprios percursos de vida. 
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Pensa-se como primordial reconhecer que a avaliação está intrinsicamente associada 

(em termos sociais, culturais e econômicos) ao sucesso do indivíduo no acesso a melhores 

oportunidades e condições de vida e é esse o desafio de professores e instituições, o de 

descaracterizar essa estrutura histórica de segregação escolar demonstrada no aspecto 

avaliativo. 

Repensar a funcionalidade da avaliação, segundo normas e regras, mostra-se urgente e 

necessário, desse modo iniciativas que procurem romper com a lógica tradicional avaliativa 

são bem vindas aos olhos dos profissionais que acreditam numa educação capaz de (re) 

significar o mundo social por ela e para ela. 

 

3.4 MÉTODOS 

 
A escolha da metodologia utilizada nesta pesquisa qualitativa orientou-se pelo método 

que melhor se adequou ao que se pretendia investigar, (no caso o Ensino de LI no contexto 

digital). Nesta perspectiva, elegeu-se o método estudo de caso de característica intrínseca 

como técnica apropriada para investigar um fenômeno contemporâneo inserido no contexto 

tecnológico. 

Quanto à concepção teórica de língua/linguagem, o interacionismo sociodiscursivo de 

Bronckart (2003) foi suporte, porque Webquest requer interação entre interlocutores ao atuar 

nas diversas modalidades particulares de hipertextos como instrumentos inteligíveis.  

Observando assim a maneira como os interactantes agiram, quando expostos a 

perspectivas do Ensino de LI em contexto digital, os diversos gêneros interrelacionaram-se 

sincronicamente, sob a mesma base comunicativa, redimensionando as múltiplas habilidades 

linguísticas, inatas do ser humano. 

Compreendeu-se que, para cada evento social, demandam-se métodos e dados 

específicos do evento em um processo empírico que se subdividiu em algumas fases: a 

observação sistemática dos acontecimentos, a técnica na análise do questionário, as 

interpretações dos vestígios materiais deixados pelos atores e espectadores e possivelmente a 

mais desafiadora delas que foi a análise sistemática dos dados, a qual nesta pesquisa ampliou 

a perspectiva de “dados” para “fatos” por este trabalho tratar-se de pesquisa na área de 

linguagens numa ótica discursiva. 

 
3.4.1 Os envolvidos, As Fases e Os Instrumentos. 
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A pesquisa ocorreu na escola estadual “Mercedes de Paula Sôda”, no bairro Jardim 

Paula I, Município de Várzea Grande. Contou com a participação de (2) duas professoras de 

Língua Inglesa que lecionam na referida escola, na modalidade de ensino: (3º) terceiro Ciclo 

de Formação Humana- da (3º) terceira fase do Ensino Fundamental II, ao qual compreende o 

9º ano. 

O critério utilizado para a escolha dos participantes desta pesquisa tinha como 

princípio que (os) (as) professores (as) fossem impreterivelmente Licenciados (as) em Língua 

Inglesa, assim como lecionassem na rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso para 

turmas do 3º ciclo da 3º etapa de formação humana no Município de Várzea Grande, (os) (as) 

quais já trabalhavam com os objetivos de aprendizagem para o ensino de Língua Inglesa. 

Desse modo, estavam impossibilitados de participarem nesta pesquisa professores que não 

lecionavam no nono ano, no componente curricular de língua inglesa, no ensino fundamental 

da rede estadual de educação básica do estado de Mato Grosso, que não possuíssem 

licenciatura plena em Língua inglesa. 

O estudo concebeu-se em três fases: 

A primeira exploratória, na qual a problemática sobre o ensino de Língua Inglesa, por 

meio das TDIC´s na educação básica, tinha a intenção de confirmar ou não os desafios de 

aprendizagens apontados na justificativa do trabalho e com a finalidade de construir uma 

discussão acadêmica por meio dos diferentes olhares contidos em cada autor pesquisado.  

A segunda fase consistiu na utilização da ferramenta, ou seja, o próprio experimento, 

apresentado por meio de uma oficina. Nesta etapa, foram selecionadas, conforme os critérios 

de inclusão, duas (2) professoras que lecionavam no componente curricular Língua Inglesa.  

A terceira fase compôs-se de um questionário aberto a fim de se verificar os sentidos 

gerados pelo contato e utilização da ferramenta pela língua/linguagem em ação interacionista 

sociodiscursiva, presente na representação do que o professor entendia como importante a 

criatividade na área de linguagens. 

Posteriormente o professor autor da pesquisa selecionou artigos, notícias, informações, 

fotos, vídeos, ou seja, todo o material digital possível de se anexar no endereço eletrônico: 

https://sites.google.com/?usp=sites_home, para estruturar o percurso da pesquisa elaborada. 

A proposta para elaborar a Webquest ocorreu através de um tema transdisciplinar que 

abordou o ensino da Língua Inglesa numa concepção de ensino interacionista sociodiscursiva 

com o propósito de desviar-se do eixo eurocêntrico e das já conhecidas propostas nativistas e 

etnocêntricas de ensino da LI. 



57 
 

 

 

 

 

Na interação com a ferramenta, houve uma produção de sentidos, os quais foram 

objetos de análise, com o suporte da análise do discurso francesa, descrita por Orlandi (2007,  

p. 17), como uma relação de sentidos que produz conhecimento a partir do próprio texto,  

porque a vê como uma materialidade simbólica própria e significativa, pois a autora concebe o 

texto em sua discursividade, o que lhe permite analisar unidades além da frase, ou seja, o texto 

se apresenta de forma não sistemática em diferentes épocas e segundo diferentes perspectivas.  

Para Thiollent (2011), os questionários e formulários convencionais são úteis para que 

os pesquisadores possam dominar os aspectos técnicos da concepção, da formulação e da 

codificação. Este questionário compôs-se, então, de (1) uma questão subjetiva, a fim de 

verificar as habilidades, capacidades e possibilidades na utilização da ferramenta e os  desafios 

deste como recurso metodológico de ensino de LI. Todas estas fases foram planejadas para 

ocorrerem no laboratório de informática da escola estadual Mercedes de Paula Soda, 

localizada no bairro Jardim Paula (1) um, no município de Várzea Grande no estado de Mato 

Grosso com as professoras de Língua Inglesa que lecionam nos (9º) nonos anos do (3º) 

terceiro ciclo de formação humana. 

3.4.2 A Descrição e a Análise dos Dados. 

 

Na intenção de se restringir o foco em uma, ou no máximo duas variáveis isoladas de 

pesquisa, dimensionando os resultados que as professoras participantes forneceram durante a 

utilização da ferramenta, esta pesquisa estendeu-se apenas à observância de uma variável que 

subsidiou o pesquisador a qualificar, participar e experienciar o projeto durante o processo.  

Como orienta YIN (2001, p.28), são realizados experimentos quando o pesquisador 

pode manipular o comportamento direta, precisa e sistematicamente. Isso pode ocorrer em um 

laboratório no qual o experimento pode focar uma ou duas variáveis isoladas. 

Sendo assim, a variável de pesquisa dos professores de fato era o Ensino de LI em 

contexto digital, onde desde as seleções de conteúdos, tais como sites, imagens, vídeos, fotos 

etc., até as finalizações exequíveis da Webquest nas análises das percepções da ferramenta 

tanto na esfera da construção quanto na aplicabilidade, tudo norteou para uma concepção de 

ensino sociointeracionista. 

Foi considerada na “coleta de dados” toda a estrutura tecnopedagógica disponível na 

escola, a saber: catalogação de recursos midiáticos disponíveis, conexão de internet, 



58 
 

 

 
 

velocidade com que esta é oferecida, pesquisa em sites utilizados e não utilizados para 

elaboração da Webquest. 

3.4.3 O discurso. 

Analisando os fatos da linguagem na perspectiva da Análise do Discurso, direção para 

a leitura das respostas das professoras ao questionário, considerou-se pertinente trazer para a 

reflexão alguns trechos na intenção de compreender as especificidades do ensino de LI ao 

qual estão inseridas as professoras participantes da pesquisa. São chamadas de maneira fictícia 

professoras Ana e Maria, para que se preserve a identidade das profissionais da educação. 

De acordo com o quadro de procedimentos para a análise do discurso, o qual encontra- 

se anexo (Apêndice III), a fração do texto escolhida para a análise em um primeiro momento 

deve enquadrar-se em categorias e subcategorias de análises que permitam ao pesquisador 

elaborar uma superação do texto “bruto” que o possibilite transpor a superfície linguística 

para a percepção contextual e crítica do objeto discursivo, para posteriormente concebê-la 

como formação ideológica e cultural. E, assim, na fala das profissionais, foram consideradas 

diferentes práticas discursivas, como imagem, som, letra, etc. 

Desta constituição, embasando-se em critérios teóricos na intenção de relacioná-lo a 

discursos preexistentes e tendo o texto como unidade passível de análise, os fatos da 

linguagem, por não seguirem critérios empíricos, não apresentam, no lugar da interpretação, 

contrato inicial ou final com o discurso, o discurso também se constrói pela experiência das 

professoras, que por si só, conectam-se à outros discursos pensados, já externalizados e 

verosímeis ao que acabara de ser dito. 

Nesse caminho, segue um trecho para a análise, em resposta ao questionário aberto 

composto de (1) uma pergunta: Qual a importância da criatividade do professor na área de 

Linguagens? 

Professora Ana: ...“A criatividade no trabalho do professor estimula o processo de 

ensino-aprendizagem”. 

Professora Maria: “... creio ser primordial o fator “criatividade” devido aos alunos 

(clientela que temos)”. 

Diante dos trechos apresentados, realiza-se o exercício inicial de transpor a superfície 

linguística (que é o material bruto coletado) para um objeto discursivo. Nesse aspecto 

considera-se o lugar em que as respostas foram dadas que é um ambiente escolar onde as 

professoras lecionam e, em tese, elas poderiam não se sentir à vontade em entregar uma 

resposta vazia, logo, a posição de professoras de LI e o lugar que estão exigiriam uma 
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resposta minimamente aceitável, com um argumento sobre o que entendiam de criatividade e, 

talvez, a realização teórico-prática de como poderiam ser realizadas as tarefas. 

Outro ponto a ser levantado relaciona-se com a memória que as professores 

apresentam em suas respostas em discursos já produzidos anteriormente em contextos sócio- 

históricos e ideológicos similares ao vivenciado pelas professoras. As professoras que 

emitiram o discurso podem ter acreditado que apenas posicionar o fator criatividade em ordem 

de importância poderia justificar todo o contexto vivenciado por ela, como o feito pela 

professora Maria ao utilizar-se da palavra “primordial”. Ou conceber que a criatividade 

“estimula” o trabalho do professor (professora ANA), como se a criatividade fosse um 

elemento de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem que pudesse ser utilizado em um 

dado momento do processo e não em outro. 

Com isto compreende-se que, no discurso das professoras, parece haver pouca 

proximidade com as questões teórico-práticas, pois utilizaram-se do recurso retórico da 

generalização para não pontuarem especificamente a importância da criatividade no trabalho 

do professor de linguagens. 

Em nenhum momento, o interdiscurso proporciona a percepção de que a criatividade 

seja algo intrínseco ao professor e que sem ela (a criatividade) a função docente perderia o 

sentido. O interdiscurso oferece elementos de compreensão que proporcionam ao analista ter a 

possibilidade de supor que as professoras concebem a criatividade como algo paralelo ao 

cotidiano do ato de ensinar e aprender. 

Há uma contundente percepção no interdiscurso de que, apesar de a criatividade ser 

considerada importante para o trabalho docente, o dizer das professoras parece não ser das 

experiências pessoais, embora se saiba que suas palavras “não são palavras só delas”. Na 

perspectiva da Análise de Discurso, elas significam pela história e pela Língua (ORLANDI 

2007, p.32). 

Subentendeu-se, na perspectiva das professoras, que o dito possui alguma relação com 

o que não foi dito. O que não foi dito tornou-se objeto de reflexão para compreender-se que, 

para o ensino de Língua Inglesa, a criatividade e/ou a (as) tecnologia (s), mesmo em um 

contexto com práticas sociais cada vez mais conectadas, ainda parecem ser vistas como 

elementos de auxílio ao ensino de línguas que eventualmente podem ser utilizadas.  

 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES: TECNOLOGIA MOTUS CONTINUUM 

 
 

Imprescindível destacar nesta dissertação que por mais que se eleja uma ferramenta a 

ser detalhada nesta pesquisa como metodologia de ensino, existem outras tantas ferramentas 

igualmente capazes de possibilitar êxito ao ensino efetivo de Línguas Estrangeiras tanto 

quanto a Webquest, o que significa dizer que o desafio para a profissão docente não se 

concentra em ensinar o aluno a utilizar ferramenta A, B ou C. O verdadeiro desafio na era 

digital parece ser o de promover o desenvolvimento de competências e habilidades que 

possibilitem ao estudante transitar nos mais variados contextos sociais sem limitação de 

alguma habilidade ou competência linguística - cultural não desenvolvida na escola básica, 

uma vez que o homem está em infinita metamorfose, seja ela técnica, política ou social. 

As contemporaneidades sugerem uma nova configuração entre quem ensina e quem 

aprende, proporcionando em dados momentos alternância de papéis, independentemente de 

aspectos cronológicos e hierárquicos. Contudo entende-se que sempre haverá a necessidade de 

um ator desempenhando a função de mediador de conhecimento. 

Esta dissertação procurou discutir o ensino de Língua Inglesa na educação pública 

brasileira, por meio da ferramenta de pesquisa Webquest. 

As análises demonstraram predisposição por parte dos professores quanto ao uso da 

Webquest para uma aprendizagem efetiva do ensino de Inglês na escola pública brasileira, o 

que modificaria o planejamento no que se refere à perspectiva tradicional de ensino de 

línguas. 

Compreendeu-se também que as professoras pouco utilizam as TDIC’s em suas aulas 

em razão de lecionarem outras disciplinas e estas demandarem planejamentos múltiplos, o que 

dificulta o planejamento articulado das TDIC’s. 

Supõe-se também que a geopolítica envolvida no contexto de ensino de LI desafia as 

professoras a continuamente conversarem e Inglês, o que abriria novas possibilidades através 

das TDIC’s, se houvesse incentivo para isso.  

Houve igualmente a percepção de que os sujeitos envolvidos neste processo refletiram 

sobre as alternativas de encontrar maneiras eficazes e prazerosas de desenvolver o 

conhecimento nos estudos de Língua Inglesa sem que esse processo seja maçante e exaustivo.  

Entretanto, o recorte feito com alguns dos profissionais pode não traduzir a real 

necessidade, ou os desafios de ensino da maioria dos professores, pois estes encontram-se 

articulados com o projeto político pedagógico da escola em que atuam, o que individualiza a  
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realidade do ensino em cada escola, assim como as especificidades das escolas do campo, 

quilombolas e indígenas. Portanto, acredita-se que a pesquisa levantou a pertinência da 

reflexão sobre um ensino efetivo de Língua, mais crítico e contextualizado quando mediado 

pelas tecnologias. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO 

Prezado (a) Professor (a), 

 

 
A pesquisa intitulada “ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: WEBQUEST, UMA 

POSSIBILIDADE DE APRENDIZAGEM EFETIVA”, realizada pelo pesquisador Josenil 

Araújo dos Santos, possui como um dos métodos a aplicação de questionário. 

A sua contribuição em Responder este questionário será de grande valia para o 

resultado da pesquisa e para a melhora do desempenho dos objetivos de aprendizagem 

voltados ao ensino de Língua Inglesa no contexto das TDIC´s. 

 

1) Qual a importância da criatividade no trabalho do professor, na área de Linguagens? 

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   ____   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _      
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APENDICE II 

 

TÓPICO GUIA PARA OFICINA 

 

 
O instrumento a ser utilizado para conduzir a unidade da pesquisa de mestrado será 

através de uma oficina exploratória onde haverá; 

Produção de uma WEBQUEST desde a seleção de conteúdos tais como; sites, 

imagens, vídeos, fotos, arquivos em variados formatos de leitura, etc…, até as finalizações 

exequíveis da WEBQUEST na utilização da ferramenta tanto na esfera da elaboração e 

aplicabilidade, quanto nas análises das percepções que os professores terão do processo como 

um todo. 
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APÊNDICE III 

 
QUADRO DE PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DO DISCURSO 

 
 

Esse quadro contempla o método de análise do discurso descrita por ORLANDI (2007) e visa 

orientar processualmente etapas que poderão ser utilizadas no percurso que faz passar do texto 

ao discurso. 

Categorias Subcategorias 

  

1 Etapa: passagem da superfície 

linguística para o texto (Discurso) 

Entendimento da importância do interacionismo na 

passagem texto/discurso pela tecnologia. 

2 Etapa: percepção contextual e 

crítica do objeto discursivo 

Utilização da WEBQUEST. 

3 Etapa: formação ideológica e 

cultural. 

Expansão das informações do Ciberespaço para o 

amadurecimento do leitor proficiente. 
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