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RESUMO: Entre os diversos 
âmbitos afetados pelo avanço da 
tecnologia, é possível destacarmos 
o educacional. Nesse sentido, as 
tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) têm permeado 
o ensino (especialmente de 
l í n g u a s ) , e v i d e n c i a n d o a 
necessidade de corpo docente 
preparado para trabalhar com 
essas TIC de maneira apropriada. 
Sendo assim, o presente estudo 
argumenta a favor da importância 
da formação de professores 
digitalmente letrados e que 
estejam preparados para lidar com 
a multimodalidade oferecida por 
e s s a s t e c n o l o g i a s e o s 
multiletramentos exigidos para a 

ABSTRACT: The advance of  
technology has caused an impact to 
several areas of  our lives, mainly, to 
the educational context. In this 
w a y , i n f o r m a t i o n a n d 
communication technologies (ICT) 
have been present in education 
(main ly l anguage teach ing ) 
emphasizing the importance of  
teachers to be prepared to work 
with ICT in an appropriate way. 
Therefore, this study argues in 
favor of  helping teachers develop 
digital literacy so they are able to 
deal with the multimodality 
brought by new technologies and 
the mult i l i terac ies that are 
necessary to understand them. 
This paper investigates a context of  
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teacher education where students 
take part of  a compulsory subject 
named ICT and Language 
Teaching during undergraduation. 
The subject was conducted by the 
author of  this study and is here 
analyzed based on the concepts of  
multimodality (van LEEWEN, 
2011), multiliteracies (COPE; 
KALANTZIS, 2009) and digital 
literacy (LEFFA; MARZARI, 
2013). The analysis reinforces 
teachers’ struggles to deal with 
I C T. I t a l s o p r e s e n t s t h e 
importance of  exploring the 
concepts suggested before through 
technologies in order to help 
teachers get to know ICT and 
learn to work with them during 
initial education. 

KEYWORDS: ICT; teacher 
education; digital literacy.

oferecida por essas tecnologias e os 
multiletramentos exigidos para a 
compreensão das mesmas. Para 
isso, foi investigado um contexto de 
formação de professores de línguas 
cujos alunos cursaram a disciplina 
obrigatória TIC e Ensino de 
Línguas, ministrada pela autora 
deste artigo. A condução desse 
curso foi analisada com base nos 
conceitos de multimodalidade (van 
LEEWEN, 2011), multiletramentos 
(COPE; KALANTZIS, 2009) e 
l e t ramento d ig i ta l (LEFFA; 
MARZARI, 2013). A análise 
reitera a dificuldade por parte dos 
professores para lidar com as TIC 
e expõe a importância de explorar 
os conceitos aqui propostos por 
meio das mesmas, a fim de que os 
professores de línguas conheçam e 
saibam administrá-las ainda 
durante sua formação inicial. 

PALAVRAS-CHAVE: TIC ; 
f o r m a ç ã o d e p r o f e s s o r e s ; 
letramento digital. 



INTRODUÇÃO 
Com o avanço da tecnologia e, consequentemente, a diversidade de 

dispositivos móveis com acesso à internet, é cada vez mais comum que 
recursos digitais sejam utilizados para fins profissionais, bem como para 
comunicação interpessoal e, até mesmo, entretenimento. Conforme 
Unsworth (2009) aponta, a internet e as demais tecnologias têm expandido o 
uso de textos multimodais em diversos âmbitos como trabalho, social, 
cultural e educacional. 

Diante desse cenário, é natural, portanto, que ocorram alterações no 
contexto pedagógico a fim de que ele se adeque a essas circunstâncias. 
Professores sentem a necessidade (e a demanda) de acompanhar essas 
mudanças e aplicá-las a suas aulas (LEFFA; MARZARI, 2013). Entretanto, 
inúmeras dificuldades emergem concomitantemente a essa necessidade: 
desconhecimento a respeito dos recursos tecnológicos à disposição, 
dificuldades técnicas em utilizá-los, despreparo pedagógico e, ainda, falta de 
estrutura nas escolas. 

Considerando tais desafios à utilização de tecnologias para fins 
pedagógicos e lacunas na formação de docentes para esse propósito, o 
presente artigo explora questões da formação de professores de línguas no 
que concerne ao uso de tecnologias na/para a sala de aula a partir de minha 
experiência como professora substituta em uma universidade pública do 
estado de São Paulo no curso de graduação de Letras para a disciplina TIC e 
Ensino de Línguas. Para tanto,  analisarei a proposta do curso focando no 
trabalho desenvolvido a partir dos conceitos de multimodalidade, 
multiletramentos e letramento digital.  

1. JUSTIFICATIVA   
Com as constantes inovações tecnológicas e os aprendizes do século XXI, 

conhecidos por fazerem parte da geração Z  , a escola sente, cada vez mais, a 1

necessidade de incorporar as tecnologias no âmbito pedagógico para atender 
a demanda dos alunos, de seus responsáveis e dos materiais didáticos. 

De acordo com Leffa e Marzari (2013), o desafio de inserir os recursos 
tecnológicos na escola é ressaltado pelo despreparo dos professores para 
utilizá-los, pois, para os autores, 

 A geração Z corresponde àqueles nascidos na era de acesso à internet e às TIC. Caracteriza-se 1

pela dependência tecnológica, a facilidade em assimilar informações distintas e uso de novas 
linguagens (BEZERRA et al, 2019).
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...a grande maioria desses profissionais não se sente digitalmente 
letrada, porque, ao longo de sua formação, praticamente não teve acesso 
a práticas de leitura e escrita propiciadas pelos usos do computador e 
da internet. 

Leffa e Marzari (2013: 3) 

Os cursos de licenciatura ofertam poucas (ou nenhuma) disciplinas que 
contemplem TIC e letramento digital. Ainda segundo Leffa e Marzari 
(2013), 

O que se observa, durante a formação do aluno de Letras, é que este 
geralmente recebe um ensino não integrado à realidade das TIC, desse 
modo perpetuando-se o abismo que existe entre teoria (importância da 
inserção da tecnologia no processo de formação de futuros professores de 
Letras) e prática (ausência de práticas pedagógicas inovadoras 
decorrentes do uso das TIC).  

Leffa e Marzari (2013: 5-6) 

Considerando, portanto, as lacunas na formação desses professores no que 
tange ao letramento digital, faz-se necessário repensar a estruturação dos 
cursos de formação de professores e, quando oferecidas, as disciplinas que 
envolvem TIC. Partindo desta problematização, a seção a seguir expõe o 
objetivo norteador do curso de TIC e Ensino de Línguas bem como o 
objetivo deste artigo. 

2. OBJETIVOS 
Tendo em vista os constantes avanços nas TIC e seu impacto no contexto 

escolar, constata-se a necessidade de uma formação que contemple o 
conhecimento e o desenvolvimento das competências necessárias para 
utilizar essas tecnologias em sala de aula. Desse modo, o objetivo ao 
estruturar o curso relatado neste estudo foi organizar e ministrar a disciplina 
de TIC e Ensino de Línguas a fim de promover as habilidades de letramento 
digital dos professores em formação, bem como relacioná-las aos conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos, uma vez que a multimodalidade está 
amplamente presente nas TIC e que os multiletramentos se fazem 
necessários para compreensão desse novo formato nos modos de significar. 

Quanto ao objetivo deste artigo, buscou-se observar as lacunas ainda 
presentes no curso para, então, pensar em propostas para as ofertas seguintes 
e suscitar reflexões a respeito do letramento digital na formação de 
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professores. Desse modo, a seção a seguir apresentará a disciplina e o 
contexto no qual foi ministrada. 

2.1 Disciplina TIC e Ensino de Línguas 
Com duração de um semestre (carga total de 60 horas), a disciplina TIC e 

Ensino de Línguas tem como principais objetivos “compreender e ter 
conhecimento sobre as TIC e aplicá-las ao ensino de línguas estrangeiras e 
língua materna” (informação retirada da ementa do curso) . 2

A disciplina é obrigatória e integra o curso de graduação de Letras que 
oferece licenciatura em uma das línguas estrangeiras: Alemão, Espanhol, 
Francês, Inglês, Italiano ou Japonês, em uma universidade pública do estado 
de São Paulo. As características a partir daqui relatadas são condizentes ao 
período em que atuei como professora da disciplina ao ingressar em um  
concurso para professora substituta na universidade no primeiro semestre de 
2018.  

As aulas ocorriam uma vez por semana, com duração de duas horas cada, 
apresentando carga total de 60 horas. As duas turmas (diurno e noturno) 
eram compostas por professores de línguas em formação, a maioria entre 20 
e 30 anos, totalizando, em média, 40 alunos por turma. 

Apesar de a maioria dos estudantes possuírem smartphones, notebooks, 
computadores, entre outros dispositivos digitais, de maneira geral, os mesmos 
eram utilizados para fins pessoais como comunicação e entretenimento, 
principalmente. Desse modo, os estudantes relatavam dificuldade em aplicar 
as tecnologias em sala de aula e, consequentemente, não possuíam uma 
perspectiva crítica a respeito de sua implementação no âmbito pedagógico. 

Tais informações são pertinentes para justificar o perfil inicialmente teórico 
da disciplina, uma vez que os alunos precisariam desse tipo de embasamento 
a respeito das TIC e do ensino de línguas para refletir, de modo crítico, sobre 
suas práticas e, posteriormente, atuar em sala de aula de acordo com as 
habilidades do letramento digital. Por “modo crítico”, compreende-se a 
reflexão sobre as TIC com o propósito de corroborar o uso analítico e 
consciente das mesmas, considerando tanto seu potencial como suas lacunas. 

Sendo assim, o curso foi organizado em três principais etapas: a primeira 
voltada a leituras teóricas e postagens reflexivas por parte dos alunos em 
documentos no Google Drive; a segunda com exposição dos conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos por meio da plataforma Padlet  ; e a 3

 Fornecido em documento impresso para a professora da disciplina (autora deste artigo).2

 Disponível em: <https://pt-br.padlet.com>. Em seção posterior, serão apresentados exemplos das 3

atividades realizadas nessa plataforma.
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terceira com apresentação de seminários pelos alunos relacionando o 
conteúdo do curso a um tipo específico de TIC e propondo uma atividade 
pedagógica dentro desse contexto. 

Antes de expor as leituras propostas e as atividades desenvolvidas em sala, 
abordarei, na seção seguinte, os conceitos de multimodalidade, 
multiletramentos e letramento digital, uma vez que todos permearam as 
discussões e, posteriormente, a elaboração dos seminários. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os principais conceitos que embasaram a disciplina ministrada (escopo 

deste artigo) foram multimodalidade, multiletramentos e letramento digital.     
A escolha por esse arcabouço teórico reside na variedade de recursos 

multimodais que as tecnologias digitais oferecem, nos multiletramentos 
necessários para a compreensão desses recursos e no letramento digital em 
uma perspectiva pedagógica visando à formação de professores, no caso, de 
línguas. 

3.1 Multimodalidade  
As inovações nas tecnologias da comunicação transformaram as formas 

discursivas tradicionais, tornando-as multimodais. Dessa forma, segundo 
Cope e Kalantzis (2009: 361) “modos de significar que eram relativamente 
separados se tornam cada vez mais interligados”  . 4

Multimodalidade se refere à ocorrência integrada de vários modos de 
construção/representação da linguagem como linguagem verbal, som, 
imagem (van LEEWEN, 2011). Tais modos são integrados a fim de construir 
significados em interações sociais. De acordo com van Leewen (2011: 668), a 
comunicação é multimodal, ou seja, não é possível compreender 
determinada forma de se comunicar sem considerar os outros modos que 
estão envolvidos em sua construção como, por exemplo, imagens, layout, 
cores, etc. Sendo assim, ainda segundo van Leewen (2011), a 
multimodalidade se tornou um campo de estudo a fim de investigar os 
diferentes recursos modais e como eles integram e interagem em eventos 
comunicativos.  

Se nas formas tradicionais de comunicação como o texto, por exemplo, há 
multimodalidade (cores, fonte, layout, etc.), as novas tecnologias de 
informação e comunicação contemplam, ainda mais, essa diversidade de 

 Todas as traduções foram realizadas pela autora e os originais encontram-se em notas de rodapé. 4

No original “Modes of meaning that were relatively separate become ever-more closely 
intertwined” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 361).
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recursos para construção de significados. Consequentemente, a 
multimodalidade oferecida por esses recursos possibilita, bem como 
demanda, novas maneiras de nos comunicarmos. Desse modo, Cope e 
Kalantzis (2009: 362), propõem uma expansão nas formas de significar que 
estariam contempladas no que eles denominam pedagogia dos 
multiletramentos, explorada na seção a seguir. 

3.2 Multiletramentos 
Novos letramentos surgem a partir das distintas formas de construir 

significados e de nos comunicarmos por meio da multimodalidade 
proporcionada pelas novas tecnologias (COPE; KALANTZIS, 2009). 

Tradicionalmente, a concepção de letramento relacionava-se à capacidade 
de uso de textos escritos. No entanto, com a integração dos novos meios de 
comunicação através das TIC, Cope e Kalantzis (2009) acreditam na 
necessidade do ensino de multiletramentos os quais contemplam, não apenas 
os textos escritos, mas também linguagem oral, representação visual, 
representação auditiva, representação tátil, representação gestual e 
representação espacial. 

Ainda segundo Cope e Kalantzis (2009), cada um desses meios tem seus 
respectivos potenciais representacionais bem como podem expressar a 
mesma coisa de maneiras distintas. De acordo com os autores, “Na teoria dos 
multiletramentos, referimo-nos, especificamente, à alternância de modos 
representacionais para transmitir significados iguais ou semelhantes” (COPE; 
KALANTZIS, 2009: 363) . 5

Para Rojo (2017), multiletramentos dizem respeito à relação entre textos 
multimodais ou multissemióticos atuais (digitais e impressos), que demanda, 
além da capacidade de ler e escrever textos escritos, a compreensão e 
“(re)produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e infográficos, vídeos, 
áudio, etc.” (ROJO, 2017: 4). 

A seção a seguir discorrerá sobre o conceito de letramento digital e como 
ele se faz necessário para a formação de professores no cenário de ensino 
atual. 

 3.3 Letramento Digital 
Antes de definirmos o conceito de letramento digital, é importante retomar 

o conceito da palavra letramento. Segundo Soares (2003) “Ao exercício 
efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se Letramento, que 

 No original “In the Multiliteraciestheory, we are referring specifically to the switching of 5

representational modes to convey the same or similar meanings.” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 363)
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implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para 
atingir diferentes objetivos” (SOARES, 2003: 92, grifo da autora). 

Diante das constantes inovações tecnológicas, sentimos a demanda de 
conhecer e, inclusive, manusear os novos recursos que estão cada vez mais à 
nossa disposição. Sendo assim, a expressão letramento digital designa o 
conhecimento de existência e de uso dessas ferramentas tecnológicas. No 
entanto, dentro de um contexto pedagógico, esse termo contempla algumas 
particularidades.  

Na medida em que a tecnologia se mostra cada vez mais avançada e 
acessível, cresce o número de usuários (especialmente crianças e jovens) que 
dominam o uso de dispositivos e plataformas digitais, tais como redes sociais, 
aplicativos, jogos, etc. Consequentemente, há no ambiente escolar, cada vez 
mais, a necessidade de incorporar as tecnologias à sala de aula. Além da 
problemática mais comum da falta de estrutura em muitos desses contextos, 
há, também, a percepção de despreparo da maioria dos professores no que 
concerne ao uso desses recursos (ver LEFFA; MARZARI, 2013). 

Sendo assim, segundo Jenkins (2010, apud LEFFA; MARZARI, 2013), ser 
digitalmente letrado implica na aquisição de habilidades e conhecimento 
para usar e compreender tais recursos de maneira crítica e para produzir 
(aulas, conteúdo, materiais didáticos) por meio deles. 
Leffa e Marzari (2013) ainda reiteram que  

Definir um professor como letrado digitalmente implica, portanto, dizer 
que esse sujeito não apenas (re)conhece os recursos tecnológicos que 
estão à sua disposição, durante sua atuação didático-pedagógica, mas 
principalmente se apropria deles, utilizando-os de forma coerente, 
reflexiva e criativa e, ao fazê-lo, ensina seus alunos a ler e a escrever 
em um ambiente diferente - o digital, que requer novas práticas de 
leitura e escrita, decorrentes da substituição do papel (texto impresso) 
pela tela (texto digital).  

Leffa e Marzari (2013: 4) 

Logo, o letramento digital se faz importante na medida em que prepara 
professores e alunos para que se apropriem  

[...] crítica e criativamente da tecnologia, dando-lhe significados e 
funções, em vez de consumi-la passivamente. O esperado é que o 
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letramento digital seja compreendido para além de um uso meramente 
instrumental.                                                  

Freitas (2010: 340) 

Partindo, portanto, da minha própria experiência como professora e da 
dificuldade relatada pelos alunos deste estudo no que concerne ao uso das 
tecnologias em sala de aula e da necessidade do letramento digital para sua 
formação, o presente artigo apresenta, o trabalho desenvolvido na disciplina 
de TIC e Ensino de Línguas no curso de Letras de uma universidade pública 
do estado de São Paulo. 

A seção a seguir destina-se a relatar e justificar as atividades desenvolvidas. 

4. ATIVIDADES PROPOSTAS NA DISCIPLINA DE TIC E ENSINO DE 
LÍNGUAS 

Conforme explorado anteriormente, o letramento digital contempla 
habilidades e conhecimentos a respeito do uso e da compreensão crítica dos 
recursos tecnológicos bem como da criação a partir desses recursos 
(JENKINS, 2010, citado por LEFFA; MARZARI, 2013). Logo, as atividades 
propostas na disciplina TIC e Ensino de Línguas, ministrada pela autora 
deste artigo, basearam-se em tais competências. Para tanto, o curso foi 
dividido em três principais momentos, a serem expostos no Quadro 1: 

ETAPAS OBJETIVOS

1. Leituras (embasamento teórico) e postagens no 
Google Drive.

●	 conhecimento sobre questões-chave da 
disciplina: TIC, letramento digital, formação de 
professores, TIC em sala de aula;

●	 discussões e compartilhamento de 
experiências;

●	 conscientização sobre as possibilidades de 
uso de TIC em sala de aula;

●	 reflexões e conhecimento crítico a respeito 
de TIC no contexto pedagógico.


2. Explorando os conceitos de multimodalidade e 
multiletramentos.

●	 Compreensão dos conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos;

●	 Conhecimento sobre a ferramenta Padlet;

●	 reflexão sobre os usos do Padlet em sala de 
aula;

●	 análise da multimodalidade dentro do Padlet.


ETAPAS
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Quadro 1: Etapas da disciplina TIC e Ensino de Línguas 

As três etapas supracitadas no Quadro 1 serão brevemente descritas nas 
subseções a seguir. 

4.1. Leituras e postagens no Drive 
Essa primeira etapa foi estabelecida visando a fomentar as discussões em 

sala de aula a respeito de TIC e ensino de línguas. O intuito dessas atividades 
era que os alunos desenvolvessem as habilidades e o conhecimento referentes 
ao letramento digital para usar e pensar criticamente a respeito dessas 
tecnologias, ou seja, refletir sobre seus usos, potenciais e lacunas para o 
ensino.  Tais habilidades são defendidas por Jenkins (2010, apud LEFFA; 
MARZARI, 2013) como essenciais para que um indivíduo seja considerado 
digitalmente letrado. 

As leituras propostas contemplavam questões como letramento digital, uso 
de redes sociais para ensino de línguas, inclusão digital, e multimodalidade e 
construção de significados.  6

Com duração de dois meses, nesse primeiro momento, os alunos deveriam 
ler os textos e postar um comentário reflexivo no Drive antes da aula seguinte. 
A intenção não era realizar uma postagem que resumisse o artigo, mas sim 
criticar, questionar, estabelecer paralelos com suas experiências, compartilhar 
informações, etc. 

Foram disponibilizados documentos referentes ao texto proposto nos quais 
os alunos postavam seus comentários. Apenas um documento era criado por 
texto e por turma, de modo que os estudantes pudessem ler as postagens dos 
colegas e, inclusive, interagir com elas, expressando concordância ou 
discordância. 

3. Seminários ●	 exposição de diversos tipos de TIC: meios 
impressos, meios sonoros, meios audiovisuais, web 
2.0, mobilidade e interatividade, jogos;

●	 produção de seminários utilizando a 
multimodalidade; 

●	 alinhamento de TIC a uma proposta 
pedagógica.


OBJETIVOSETAPAS

 Os artigos selecionados foram: O letramento digital no processo de formação de professores de 6

línguas (LEFFA; MARZARI, 2013), Hibridizando a educação e o ensino de inglês: questões de 
inclusão e qualidade (PREBIANCA; CARDOSO; FINARDI, 2014), O uso pedagógico da rede social 
Facebook (FERREIRA; CORRÊA; TORRES, 2012) e Da semiótica social à multimodalidade: a 
orquestração de significados (SANTOS; PIMENTA, 2014).
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A escolha pela plataforma Drive para a realização das postagens foi 
acordada entre a professora e os alunos. Em sala, a professora realizava uma 
breve apresentação do artigo por meio do PowerPoint para abordar as 
questões principais e, ao final, os alunos compartilhavam suas perspectivas a 
respeito, retomando os comentários do Drive. 

Os alunos participaram ativamente das postagens e das discussões em sala 
e reconheceram a importância das leituras para embasar suas reflexões e, 
posteriormente, para a realização dos seminários na etapa final. 

4.2. Explorando os conceitos de multimodalidade e 
multiletramentos 

Na primeira etapa, além das demais questões discutidas nos textos e 
expostas na subseção anterior, também discorremos a respeito de plataformas 
que poderiam ser utilizadas em sala para o ensino de línguas como WhatsApp, 
Facebook, YouTube. 

Na segunda etapa, optei por retomar a definição de letramento digital e 
explorar as de multimodalidade e multiletramentos a partir de uma 
ferramenta que permitisse o uso de recursos multimodais para que os alunos 
compreendessem o conceito na prática e que os ajudasse a desenvolver as 
habilidades de multiletramentos e de letramento digital. Desse modo, a 
plataforma escolhida para tal fim foi o Padlet. O Padlet é uma plataforma que 
possibilita a reprodução de postagens multimodais de modo síncrono e que 
podem ser exibidas através de formas distintas: mural, linha do tempo, 
colunas, mapa, entre outros. 

Essa etapa ocorreu em duas aulas, além do tempo disponibilizado para 
alunos para leitura do Padlet e postagem do comentário antes de 
comparecerem à aula. Os estudantes acessaram o Padlet elaborado pela 
autora deste artigo, enquanto professora da disciplina, para compreender 
melhor os conceitos supracitados e, posteriormente, fizeram um comentário 
nessa mesma plataforma a fim de que pudessem explorar os recursos 
multimodais que ela permite adicionar: áudio, imagens, vídeos, gifs, etc. 

As imagens a seguir mostram o Padlet elaborado, composto por diversos 
recursos multimodais (texto, imagem, vídeo, gif e podcast) para que os alunos 
tivessem esse primeiro contato com a plataforma e percebessem os recursos 
que ela possibilita. 
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Figura 1: Padlet elaborado pela professora. 

Figura 2: Padlet elaborado pela professora (continuação da Figura 1). 

O emprego dos recursos expostos visou a representar o conceito de 
multimodalidade bem como avaliar as habilidades dos alunos de interpretá-
los mostrando, assim, a importância dos multiletramentos (especialmente em 
contextos tecnológicos) e da importância do letramento digital para 
conseguir compreendê-los. 
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O momento posterior, que consistiu em postagens dos alunos em outro 
Padlet, objetivou verificar a experiência dos alunos com a plataforma 
observando questões como: o emprego da multimodalidade e as habilidades 
de letramento digital (se o aluno apresentou dificuldades, se compreendeu o 
uso da ferramenta e se explorou os recursos que ela possibilita). 

As imagens a seguir foram retiradas do Padlet destinado às postagens dos 
alunos e estão divididas em três figuras para melhor serem visualizadas. 

Figura 3: Padlet destinado às postagens dos alunos.  
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Figura  4: Padlet destinado às postagens dos alunos (continuação da Figura 3).



Figura  5: Padlet destinado às postagens dos alunos (continuação da Figura 4). 

Como é possível observar nas figuras acima, os alunos utilizaram os 
recursos multimodais com os quais estão mais familiarizados: texto e imagem 
(especialmente memes). Alguns adicionaram gifs e, inclusive, vídeo (Figura 5). 
Outros ainda exploraram demais recursos da plataforma como a mudança 
da cor do plano de fundo da postagem, destaques no texto e a possibilidade 
de curtir e interagir com as postagens dos colegas. 

Por fim, em sala, além dos conceitos explorados na plataforma, foram 
constatados os recursos multimodais que os alunos reconheceram no Padlet da 
professora, em suas postagens e nas postagens dos colegas; quais 
multiletramentos foram necessários para interpretá-los; e quais habilidades e 
conhecimentos concernentes ao letramento digital foram aplicados. 

Os alunos forneceram um feedback bastante positivo sobre essa segunda 
etapa. Muitos acharam mais interessante e prazerosa essa forma de explanar 
os conceitos expostos ao invés de lerem os textos originais. Também 
relataram terem se divertido ao realizarem as postagens e lerem as dos 
colegas. Os alunos cujo feedback foi positivo demonstraram interesse em 
utilizar essa plataforma em suas próprias aulas e alguns, posteriormente, 
notificaram-me que o haviam feito. Outros disseram que se sentiram 
desafiados, corroborando as discussões expostas na seção 3.3. No entanto, 
mostraram-se determinados a acrescentar gifs, memes, entre outros recursos 
multimodais e, inclusive, também tinham a intenção de utilizar o Padlet em 
suas aulas. Poucos alunos relataram dificuldade em postar os comentários na 
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plataforma e apenas uma aluna alegou desconforto ao ler os conceitos 
expostos no Padlet elaborado pela professora, afirmando que preferia ler os 
textos em formato original. 

De maneira geral, a escolha dessa plataforma mostrou-se como uma 
alternativa pertinente para exposição de teorias e promoção de discussões de 
forma mais dinâmica e informal, além de ser condizente com os conceitos de 
multimodalidade, multiletramento e letramento digital aqui expostos. 

Ademais, explorar os conceitos supracitados em uma plataforma que, por 
si só, é multimodal e, portanto, exige os letramentos apropriados para seu 
uso, foi uma forma de mostrar aos alunos um meio digital possível de ser 
explorado em sala de aula por eles não apenas enquanto estudantes, mas 
também para quando atuarem na posição de professores. 

A subseção a seguir explorará a última etapa do curso: apresentação dos 
seminários. 

4.3. Apresentação de seminários 
Esta última etapa contemplou, principalmente, a habilidade e o 

conhecimento do letramento digital, os quais envolvem a capacidade de 
criação a partir das tecnologias. Os alunos deveriam apresentar seminários 
com duração de 15 a 20 minutos e com foco em um dos seguintes temas 
relacionados às TIC : 7

●	 meios impressos (jornal e revista); 
●	 meios sonoros (fonografia e rádio); 
●	 meios audiovisuais (cinema e TV); 
●	 web 2.0; 
●	 mobilidade e interatividade; 
●	 jogos e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Os seminários foram avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
●	 modo de exibição (uso de recursos multimodais e organização da 

exposição); 
●	 conteúdo (condizente com o tema, embasado teoricamente e 

relacionado às discussões na sala); 
●	 tema (dentro da perspectiva de ensino-aprendizagem de línguas e 

referências de pesquisas/sugestões na área); 

 Os temas foram sugeridos pela professora anterior, Dra. Micheli Gomes de Souza, quando 7

ministrou a disciplina no ano de 2017 e foram mantidos pela autora deste artigo e professora da 
disciplina no ano de 2018.
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●	 proposta de aprendizagem (se o seminário apresentou uma proposta de 
atividade relacionando-a com o uso de TIC). 

Nesta última etapa, prevista com duração de um mês e meio, os alunos 
apresentariam os seminários em sala (em média, dois grupos para cada tema) 
e, logo após cada seminário, discutiríamos a proposta exposta e outras 
possibilidades de uso da TIC defendida pelo grupo dentro do ambiente de 
ensino. No entanto, devido a uma greve dos discentes da universidade, só foi 
possível realizarmos a apresentação dos dois primeiros temas. Os demais 
grupos compartilharam as exibições (todos optaram pelo uso do PowerPoint) 
no Drive e a maioria ainda anexou um documento em formato Word 
explicando com mais detalhes cada slide. 

Esse fator prejudicou a organização previamente estabelecida por mim 
como professora, pois acredito que as apresentações, se ocorridas 
pessoalmente e de forma síncrona, potencializariam o compartilhamento de 
informações, a análise dos critérios avaliativos e o acompanhamento dos 
alunos para a elaboração de suas exposições, uma vez que seria possível 
auxiliá-los com relação à fundamentação teórica, à retomada dos conceitos já 
expostos em sala, à proposta pedagógica, ao formato da apresentação (uso de 
recursos multimodais, uso de outras ferramentas além do PowerPoint, etc.), 
entre outras questões. 

No entanto, os discentes se mostraram empolgados em realizar as 
apresentações mesmo assim. Infelizmente, não houve tempo para pensarmos 
em uma exposição online por alguma plataforma de videoconferência, pois 
os alunos retornaram da greve menos de uma semana antes do 
encerramento do semestre. Tal fator justifica a decisão do compartilhamento 
dos seminários pelo Drive. 

Conforme exposto, esta etapa focou, principalmente, na habilidade de 
letramento digital a fim de verificar a capacidade dos alunos de utilizar os 
recursos tecnológicos para criar a apresentação bem como de elaborar uma 
atividade didática envolvendo a tecnologia dentro do tema escolhido. 

Foi possível observar a dificuldade dos alunos de explorar a variedade de 
recursos existentes. Primeiramente, todos os grupos optaram pelo PowerPoint 
para a apresentação e, ainda assim, não exploraram várias das ferramentas 
que esse programa oferece. Com relação às propostas didáticas, alguns 
recorreram a atividades tradicionais e recorrentes na prática pedagógica 
como criação de um jornal mural (no seminário sobre meios impressos), 
completar lacunas de músicas (meios sonoros), entre outras. 
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Com isso, constata-se que, apesar das frequentes discussões e 
compartilhamentos de sugestões a respeito de diferentes recursos digitais 
possíveis de serem utilizados no ensino, os alunos ainda recorrem aos 
métodos mais tradicionais, ou seja, aqueles que eram/são utilizados por seus 
próprios professores em sala de aula. Logo, além do fator da dificuldade já 
relatada com relação ao uso das TIC, a ação dos alunos pode indicar uma 
tendência de que os mesmos estão reproduzindo o que vivenciam durante 
suas trajetórias escolares e acadêmicas ao invés de abrirem espaço para novas 
práticas e novos recursos. Tal fato nos faz refletir a respeito do modo como 
nós, professores, estamos executando nossa conduta pedagógica em sala de 
aula e como/se estamos colaborando para o letramento digital de nossos 
alunos a longo prazo. 

Outro fator que também deve ser analisado é que alguns grupos 
elaboraram suas propostas desconsiderando o modo como elas contribuiriam 
para o letramento digital de seus alunos. Quando as habilidades de 
letramento digital foram expostas e trabalhadas na disciplina, foi reiterada a 
importância de os professores serem digitalmente letrados não apenas para a 
preparação e aplicação de suas aulas, mas também para auxiliarem seus 
alunos a também o serem. Sendo assim, as discussões póstumas às 
apresentações que ocorreram presencialmente foram conduzidas de modo 
que os estudantes da disciplina refletissem sobre como as atividades por eles 
propostas nos seminários poderiam ser ministradas e otimizadas no que 
concerne ao letramento digital do público-alvo. 

A seção seguinte abordará as reflexões suscitadas a partir dessa 
experiência, as limitações constatadas e sugestões para encaminhamentos 
futuros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente artigo explorou a condução da disciplina TIC e Ensino de 

Línguas em um curso de graduação de Letras (Licenciatura em Português e 
em uma língua estrangeira) de uma universidade pública do estado de São 
Paulo. O intuito principal era organizar a disciplina visando a desenvolver as 
habilidades de letramento digital dos alunos do curso (professores de línguas 
em formação) e estabelecer um paralelo com os conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos que estão envolvidos nas TIC.  

Foi possível verificar que a divisão das etapas focando em objetivos mais 
específicos (ver seção 3) auxiliou os alunos a perceberem suas limitações com 
mais clareza e, consequentemente, aperfeiçoarem suas capacidades com 
relação ao uso das tecnologias no contexto de ensino de línguas. 
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Apesar de constatar, ao longo do curso, o desenvolvimento dos alunos no 
que tange às habilidades de letramento digital e de multiletramentos, e à 
compreensão e uso de multimodalidade, algumas limitações permeiam este 
projeto. A greve do corpo discente dificultou a realização dos trabalhos finais 
(seminários) e impossibilitou (devido ao curto prazo para encerramento do 
semestre) obter um feedback dos alunos com relação à disciplina.  

Outra limitação e, consequentemente, sugestão como encaminhamento 
futuro, é a realização de um formulário como sondagem inicial para 
averiguar as maiores dificuldades e expectativas dos alunos com relação à 
disciplina. Assim, seria possível organizar o curso de modo a preencher as 
lacunas existentes com relação à preparação desses professores em formação 
no que concerne ao uso de tecnologias para o ensino de línguas. 

Em se tratando de logística, o contexto em que a disciplina é oferecida 
dificulta o acesso a computadores em sala de aula. A localização da 
universidade torna perigoso o trajeto com um notebook e, portanto, os 
alunos não se sentem confortáveis em levar seus dispositivos para as aulas.  
Alguns não possuem aparelhos mais atualizados ou sequer têm um 
computador móvel. Além disso, o laboratório existente na faculdade é, 
preferencialmente, utilizado pelo departamento de Letras Modernas, mas 
também por outros departamentos, dificultando, portanto, seu usufruto. 

Tais limitações mostram como ainda é delicado trabalhar com tecnologias 
e ensino em cursos de formação de professores em algumas universidades. 
No entanto, é possível estabelecermos metas e delinearmos as disciplinas que 
envolvam TIC já considerando tais dificuldades e realizando uma sondagem 
inicial para averiguar quais as reais necessidades do público-alvo. 

Por fim, reitera-se a importância de abordarmos TIC em cursos de 
licenciatura visando ao desenvolvimento das habilidades de letramento 
digital desses futuros professores para que, posteriormente, utilizem as 
ferramentas tecnológicas a fim de favorecer o processo de ensino-
aprendizagem e de contribuir para o letramento digital de seus alunos. 
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