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15. DIGITALIDADES E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS – DALI 

Coordenadora: Queila Barbosa Lopes 

 

A pandemia de infecções de SARS-CoV-2 ocasionou mudanças drásticas em 

todos os países. Na educação, os profissionais começaram a oportunizar espaços de 

ensino e aprendizagem tendo as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDICs) não mais como um complemento para suas ações pedagógicas, mas como 

principal mídia no alcance de seus objetivos educacionais. Se em 2019 “[...]. o Brasil 

possuía cerca de 134 milhões de usuários de Internet, ou 74% da população com dez anos 

ou mais” (CETIC,2020, p. 23), durante o ano de 2020 a pandemia de infecções de SARS-

CoV-2 ampliou um uso que já era significativo de tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDICs) de tal modo que a maioria dos setores viabilizaram alguma 

alternativa de continuar a oferta de seus serviços através do uso de tecnologias digitais no 

intuito de manter o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS).   

A escola, como espaço de aprendizagem formal, continuava ainda aquém do que 

a sociedade esperava no referente a inserção das TDICs no processo de ensino e 

aprendizagem como indicam alguns pesquisadores (RIBEIRO, 2016). Segundo o Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC), 

“82% dos usuários da internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou 

universidade acompanharam aulas ou atividades remotas” (CETIC, 2020, p. 6) em 2020.  

Esse cenário pode ter alterado o uso das digitalidades para o ensino e aprendizagem de 

línguas, considerando-se o que tínhamos quando da apresentação da primeira versão do 

projeto Digitalidades para Aprendizagem de Língua Inglesa.   

A realização do Projeto de Extensão On-line com nome homólogo, a saber 

“Digitalidades e Aprendizagem de Línguas”, deu indícios dessa mudança.  Professores 

de línguas, participantes dos cursos oferecidos no âmbito do projeto, reportaram não 

haver antes pensado em usar digitalidades para auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas na mesma intensidade como foram impulsionados após o início 

do distanciamento físico necessário para salvar vidas. A partir desse projeto de extensão, 

identificamos a necessidade de ampliar o âmbito do projeto incluindo, além dos 

professores de Língua Inglesa, os profissionais do ensino e aprendizagem de línguas. Essa 

ampliação decorre da compreensão de que as estratégias desenvolvidas por esses 
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profissionais são similares e de que objetivamos democratizar o quanto possível o acesso 

a projetos que envolvam digitalidades e que se constituam espaços de reflexão crítica e 

análises tanto de experiências pelos profissionais da área em nossa região como da relação 

dessa prática de letramento e a identidade dos que habitam a região amazônica.  

Esforços envidados para que o uso das digitalidades atravesse de forma mais 

fluída os muros escolares/acadêmicos e contribuam para o alcance dos objetivos de 

aprendizagem propostos pelos professores e aprendizes estão presentes em documentos 

oficiais norteadores para a educação básica bem como no Projeto Pedagógico Curricular 

do Curso de Letras/Inglês da Ufac antes mesmo do atual cenário. 

Segundo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) há necessidade de que a 

escola promova a “apropriação das linguagens das tecnologias digitais e a fluência em 

sua utilização” (BRASIL, 2018, p. 466). No que se refere especificamente as Linguagens 

e suas tecnologias, entre as competências está: “Mobilizar práticas de linguagem no 

universo digital” (BRASIL, 2018, p. 482), o que indica que deverá haver na escola espaço 

para a mobilização dessas práticas, atividade que é mediada pelo professor. Em 

consonância com essa preocupação da inserção das ferramentas digitais nas práticas 

escolares, o Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Letras/Inglês da Ufac (2018) 

elenca como uma das competências, a serem desenvolvidas no decorrer do curso, a 

aptidão para o uso de tecnologias de informação e comunicação para o ensino e 

aprendizagem de língua inglesa, realizando a transposição didática que permita 

aprendizagem significativa em todos os níveis de ensino. Entendemos que essa deve ser 

um direito de aprendizagem, garantido ao profissional que atua no ensino de outras 

línguas. 

Assim, este projeto de pesquisa tem o intuito de compreender como ocorre o uso 

das ferramentas digitais para o ensino e aprendizagem de línguas pelos professores em 

formação/serviço no contexto amazônico, especificamente em sua região Sudoeste,  

investigando o nível de autonomia e o letramento necessários para que ocorra um 

desenvolvimento efetivo das competências do professor de línguas adequado às reais 

necessidades presentes no contexto educacional do ensino e como esse uso constitui e é 

materializado por nossas identidades. Posteriormente, pretendemos iniciar a 

implementação de um grupo de estudos que reúna a comunidade externa de professores 

de línguas e professores da Ufac para discussões e estudos que se inclinem sobre o uso 

das digitalidades para o ensino e aprendizagem, aqui incluindo tanto objetos de 

aprendizagem quanto tecnologias não elaboradas para esse fim. As atividades deste 
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projeto são propostas a partir da experiência do Projeto de Extensão On-line 

“Digitalidades e Aprendizagem de Línguas” que apontou para a necessidade de 

ampliação dos profissionais que possam participar, bem como da continuidade do projeto 

redirecionado para um cenário diferente do que tínhamos antes da pandemia, quando nem 

todos professores utilizavam digitalidades para além da escrita de textos. No entanto, 

neste projeto, ainda serão considerados tanto o letramento quanto o desenvolvimento da 

autonomia como possíveis elementos indispensáveis para que a aprendizagem através das 

digitalidades ocorra com efetividade, partindo da hipótese de que sem a construção da 

autonomia e do letramento pelos aprendizes, as digitalidades e o professor não terão 

qualquer eficácia no espaço de aprendizagem que opte pela inserção dessas tecnologias.   

Nesse contexto, definiu-se o problema da pesquisa na seguinte questão: como se 

caracteriza o uso das tecnologias digitais nos contextos de ensino e aprendizagem de 

línguas no sudoeste da Amazônia no cenário atual e como o uso da linguagem nas mídias 

digitais está relacionado com a identidade amazônida?  

O objetivo geral é compreender como ocorre o uso das digitalidades para o 

ensino e aprendizagem de línguas pelos professores em formação/atuação no contexto 

amazônico, mais precisamente no Acre, investigando o nível de autonomia e o letramento 

necessário para que ocorra um desenvolvimento efetivo das competências do professor, 

adequado às reais necessidades presentes no contexto educacional do ensino de línguas e 

promovendo aprendizagem significativa, assim como a relação entre o uso das 

digitalidades e a identidade amazônida. 

Dentre os objetivos específicos estão: analisar os tipos de tecnologias digitais 

utilizadas para o ensino e aprendizagem de línguas; identificar experiências quanto ao uso 

das digitalidades para fins de ensino e aprendizagem no contexto do Sudoeste 

Amazônico; apontar práticas de letramento utilizadas para o processo de ensino e  

aprendizagem mediada pelas digitalidades; analisar gêneros da linguagem que circulam 

na internet que possam agir como facilitadores na aprendizagem de línguas; relacionar 

usos da linguagem às práticas identitárias constitutivas dos sujeitos amazônidas em 

ambiente digital; investigar as atitudes que possam contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem autônoma a partir do uso das digitalidades. 
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