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ABSTRACT
 
In this paper, we describe the process of establishing planning 
guidelines for English Language classes for Basic Education 
including the digital technologies suggested in Portal do Professor 
(Teacher’s Portal). This educational portal intends to be a 
supporting space for collaborative net authoring, aiming at 
teacher’s permanent formation and also at widening the educative 
resources and the various ways of developing the pedagogical 
work possibilities of exploitation. It’s basis are the proposals of 
Communicative Approach for Foreign Language Teaching, which 
understands language as a collection of communicative events 
focused in the communicative competence acquisition and in the 
Construcionism approach for the use of computers in Education 
which emphasizes knowledge building with technologies based in 
an action that produces an object of interest of the one who 
produces it, being that such product is linked too the reality of the 
person or of the place where it is produced and used. The 
expectation is to analyze and understand the possibilities offered 
by Information and Communication technologies in the teaching 
of English in Basic Education to define some guidelines for the 
creation and application of English Language classes with the 
insertion of meaningful and contextualized technologies in public 
schools. 
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RESUMO 
 
Neste artigo descrevemos o processo de estabelecimento de 
princípios norteadores para a criação de aulas de Língua Inglesa 
para a Educação Básica com a inclusão de tecnologias digitais 
sugeridas no Portal do Professor. Tal portal educacional se propõe 
a ser espaço de suporte para autoria colaborativa em rede visando 
à formação permanente de professores e a ampliação das 
possibilidades de exploração dos recursos educacionais e das 
variadas formas de desenvolver o trabalho pedagógico. Seu pano 
de fundo são as propostas da abordagem Comunicativa para 
ensino de Línguas Estrangeiras, que entende a língua como um 
conjunto de eventos comunicativos centralizados na aquisição da 
competência comunicativa e as propostas da abordagem 
Construcionista para o uso do computador na Educação, que 
enfatiza a construção do conhecimento com o uso das Tecnologias 
baseada na realização concreta de uma ação que produz um 
produto palpável de interesse pessoal de quem o produz, sendo 
que tal produto é vinculado a realidade da pessoa ou do local 
onde é produzido e utilizado. Espera-se analisar e compreender as 
possibilidades oferecidas pelas Tecnologias da Informação e 
Comunicação no ensino de Língua Estrangeira na Educação 
Básica, para delinear alguns princípios norteadores para a 
preparação e aplicação de aulas de Inglês significativas e 
contextualizadas em escolas públicas, com a inserção das 
tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 
 
A lógica da globalização demanda o intercâmbio nunca antes 
visto com pessoas e culturas de todo o planeta em tempo real 
suportada em parte nas novas tecnologias de comunicação [2].  

Ela pode ser física (pela movimentação da população ou pelo 
desenvolvimento econômico) e virtual (pela comunicação na 
Internet ou pela transmissão via satélite). Neste processo, o Inglês 
é o principal idioma de suporte ao intercâmbio de informações, 
pois é inegável que esta tem sido a língua mais utiliza

da como meio de comunicação mundial ao se considerar política, 
mídia, ciências, economia, viagens, imprensa e educação [4], 
considerado o idioma global, seja porque os países dão a ele um 
espaço especial dentro de suas comunidades, ou porque o 
transformam em língua oficial a ser usada pelo governo, pela 
mídia, pelos sistemas jurídico e educacional (como, por exemplo, 
em Gana, Nigéria e Singapura) ou, ainda, porque dão a ele 
prioridade no que diz respeito ao ensino de Línguas Estrangeiras 
[3].  

Neste contexto, o ensino de Língua Inglesa na Educação 
Básica brasileira representa um grande desafio, fazendo-se 
urgente a compreensão da necessidade de construir práticas que 
favoreçam o uso de tal idioma pelo acesso aos (e desconstrução 
de) discursos hegemônicos (da mídia e da política, por exemplo) 
que circulam globalmente e pela construção discursos alternativos 
que colaborem com a inclusão dos alunos na sociedade ao 
desenvolver competências e habilidades necessárias à vida 
contemporânea, inegavelmente impregnada pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação [6].  O estudo do Inglês, portanto, 
deve ser oportunidade de levar o indivíduo a compreender a 
alteridade (o outro) e a si mesmo como cidadão, ao se tornar 
capaz de comunicar-se de maneira adequada em diferentes 
situações da vida cotidiana, tais como participar de uma entrevista 
de emprego, fazer compras ou assistir a um telejornal, isto é, o 
estudo de tal idioma deve ser uma ocasião de desenvolvimento da 
habilidade e competência para a comunicação, para além do 
desenvolvimento de meros conhecimentos de gramática e 
vocabulário de forma descontextualizada em uma sociedade em 
que seu uso é cada vez mais globalizado e freqüente. 
Consequentemente, o professor de Inglês deve tornar-se 
consciente da presença das tecnologias na sociedade, buscando 
dominá-las para aproveitar as possibilidades que se abrem em 
termos metodológicos pelo uso delas no processo educativo, 
percebendo que a tecnologia é, ao mesmo tempo, ferramenta 
(meio) e objeto da prática pedagógica [5].   

Com o objetivo de compreender a configuração da realidade 
da inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação no 
contexto do ensino de Língua Inglesa na Educação Básica do 
Brasil para sugerir princípios norteadores para a elaboração de 
planos de aula de Língua Inglesa com a inserção de tecnologias 
uma proposta é compreender a dinâmica da preparação de aulas 
de Língua Inglesa sugeridas no “Espaço da Aula” do Portal do 
Professor (www.portaldoprofessor.mec.gov.br) aos educadores de 
todo Brasil, tendo por base as seguintes questões: 

 

1. Que tipos de atividade com o uso do computador, do celular, 
Internet e outros recursos interativos podem ser propostas para 
que os alunos usem e aprendam Inglês?  

2. Como envolver e organizar os alunos para que aprendam com 
outros alunos, com o mundo, para além de aprender com o 
professor? 

3. Quais são os princípios e parâmetros que orientam e norteiam 
a prática pedagógica dos professores de Inglês propostas pelas 
tecnologias? 

 

2. O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE AULAS 
DE LÍNGUA INGLESA PARA SUGESTÃO 
NO PORTAL DO PROFESSOR 
 

O Portal do Professor surgiu em 2008 pela iniciativa do 
Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação a 
Distância através do Departamento de Produção de Conteúdos e 
Formação em Educação a Distância. Foi criado para oferecer um 
conjunto categorizado de tecnologias e de recursos à comunidade 
educacional reunidas em só local na Internet para ser uma área de 
experimentação para o professor, um espaço de suporte para 
favorecer a autoria colaborativa em rede, visando desenvolver a 
formação permanente de professores de todo o Brasil, bem como, 
contribuir para ampliar as possibilidades de exploração dos 
recursos educacionais e das diversas e variadas formas de 
desenvolver o trabalho pedagógico sobre cada tema. Sendo assim, 
no referido Portal, o “Espaço da Aula”, e uma área de criação, 
visualização e compartilhamento de sugestões de aulas (criadas 
individualmente ou em equipe) que contêm recursos multimídia, 
(como vídeos e animações) de todos os níveis de ensino com o 
objetivo de facilitar e dinamizar o trabalho colaborativo e a troca 
de experiências entre professores do ensino Fundamental e 
Médio, impulsionando assim o uso das Tecnologias na Educação 
Básica brasileira. Neste artigo, são apresentadas algumas das 
atividades desenvolvidas em três aulas de Língua Inglesa 
propostas em tal área do referido portal, as quais são: 

 

a) “Earthquakes in Haiti: what do you know about that? – 
desenvolvendo as estratégias de leitura em Língua Inglesa!” 
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=
21004), 

b) “The movie was directed by… Como se usa a voz passiva 
em Inglês?” 
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=
21086) e  

c) “Should I Stay or Should I Go – Aprendendo verbos 
modais com música!” 
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=
15802). 

 

O processo de criação de sugestões de aulas de Inglês a 
serem publicadas como sugestão no “Espaço da Aula” do Portal 
do Professor divide-se, basicamente nas seguintes etapas: 

1) escolher o tema, 
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2) definir os objetivos da aula, 

3) detalhar o planejamento didático (as atividades e os 
recursos que podem ser usados pelos professores).  

O uso das tecnologias para a construção de ambientes de 
aprendizagem de Língua Inglesa inovadores, significativos e 
contextualizados tem por base as propostas da Abordagem 
Comunicativa para ensino de Línguas Estrangeiras, que entende a 
língua como um conjunto de eventos comunicativos centralizados 
na aquisição da competência comunicativa [1] e as propostas da 
abordagem Construcionista para o uso do computador na 
Educação, que enfatiza a construção do conhecimento com o uso 
das Tecnologias baseada na realização concreta de uma ação que 
produz um produto palpável de interesse pessoal de quem o 
produz, sendo que tal produto é vinculado a realidade da pessoa 
ou do local onde é produzido e utilizado. Conforme a Abordagem 
Construcionista, o processo de compreensão de conceitos 
acontece conforme o ciclo descrição-execução-reflexão-

depuração [7], sendo o computador o elo para que tal ciclo de 
compreensão de conceitos e aquisição de novos conhecimentos 
aconteça. Portanto, de acordo com o paradigma Construcionista, o 
computador no processo de ensino aprendizagem possibilita 
expressar as ideias, auxiliando na compreensão do problema em 
si, bem como, dos conceitos envolvidos para sua resolução porque 
favorece o registro dos passos seguidos para tanto, propiciando ao 
aluno rever conceitos usados e confrontar o resultado obtido com 
seu raciocínio inicial, construindo novos conhecimentos. O 
computador é uma ferramenta tutorada pelo aluno, que busca 
informações em redes de comunicação à distância, navegando de 
forma não linear, segundo seu estilo cognitivo e interesse no 
momento. Este aluno pode integrar as informações encontradas 
em programas aplicativos, e, assim, tem a oportunidade de 
elaborar seu conhecimento para a solução de um problema, 
realização de um projeto ou desenvolvimento de programas 
elaborados em linguagem de programação. Todas estas situações 
levam o aluno a refletir sobre o que está sendo representado, pois 
o retorno oferecido pelo computador após a realização das 
operações selecionadas é o mesmo que foi descrito, entretanto em 
um novo formato ou representação [7].  

Sendo assim, as estratégias e recursos da aula priorizam os 
alunos como agentes e atores do processo estabelecendo no 
desenvolvimento das atividades relação clara entre conteúdo e 
realidade do estudante e incluir nas estratégias, recursos 
multimídia e de interação visando o desenvolvimento 
competência comunicativa em Língua Inglesa. Como exemplos de 
atividades neste sentido podem ser citadas aquelas em que os 
alunos são orientados a utilizar editores de texto para a produção 
de dissertação em grupos sobre os mais variados temas, tais como 
o Terremoto no Haiti na aula “Earthquakes in Haiti: what do you 
know about that? – desenvolvendo as estratégias de leitura em 
Língua Inglesa!” (Fig. 1),  a realização de atividades interativas 
em grupos como na aula “The movie was directed by… Como se 
usa a voz passiva em Inglês?” e a proposta de debate em grupos 
sobre situações apresentadas em um vídeo tal como na aula 
“Should I Stay or Should I Go – Aprendendo verbos modais com 
música!” que se inicia pela análise um comercial televisivo para 
compreender o uso do verbo modal “should” em Língua Inglesa. 

 

 

Figura 1. Atividade de produção textual sobre o Haiti a partir 
de pesquisas na Internet sobre o tema. Fonte: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au
la=21004 

 

Na criação das aulas é importante avaliar quais temas 
poderiam derivar do assunto principal da aula ou a ele estariam 
relacionados. É essencial manter em vista que uma língua é uma 
ferramenta de acesso aos conhecimentos produzidos pela 
sociedade em diferentes contextos sociais e momentos históricos e 
que um processo comunicativo eficiente possui como pilares não 
apenas a fluência (em outros termos “passar e compreender a 
mensagem” de forma geral), mas, também, o conhecimento amplo 
de vocabulário e aspectos gramaticais do idioma, para que se 
possa expressar e interpretar as mensagens de forma cada vez 
mais precisa e adequada.  Assim, é necessário analisar como os 
temas de impacto social, mais presentes na mídia, podem ser 
relacionados ao cotidiano do aluno de forma significativa, tendo 
em vista a sugestão de atividades que impulsionem a comunicação 
na língua alvo, no caso o Inglês bem como, a necessidade de 
ativação de algum conhecimento prévio específico sobre o tema 
ou a ele relacionado e quais as possibilidades de 
interdisciplinaridade, isto é, como este tema pode ser trabalhado 
conjuntamente com outras disciplinas. Neste sentido:  

a) Na aula “The movie was directed by… Como se usa a 
voz passiva em Inglês?”o uso da voz passiva em Inglês é 
trabalhado tendo por base a leitura de artigos publicados em 
sites de noticias internacionais, tais como os do jornal New 
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York Times e da rede de televisão norte-americana ABC, tal 
como na Atividade 2 proposta na aula (Fig. 2).  

 

 
Figura 2. Atividade de leitura e análise de artigos jornalísticos 

para aprendizagem da voz passiva em Inglês. Fonte: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au

la=21086 

 

b)  As atividades da aula “Earthquakes in Haiti: what do you 
know about that? – desenvolvendo as estratégias de leitura em 
Língua Inglesa!” buscam enfatizar o desenvolvimento da prática 
da leitura de textos, enfatizando-se a importância do 

conhecimento de mundo (ideias prévias construídas pelo 
indivíduo sobre as relações com os outros, sobre o mundo natural 
e construído pelo homem e sobre como se usam e manipulam os 
objetos) como facilitador da leitura a partir da análise e debate de 
textos e imagens relacionadas o terremoto acontecido no Haiti no 
início do ano de 2010. Neste sentido, a aula se inicia pela 
atividade de motivação, na qual se propõe a análise de um cartoon 
(charge) sobre o tal fato (Fig. 3). 

 

 Figura 3. Atividade análise e debate a partir de figura sobre o 
terremoto no Haiti. Fonte: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au
la=21004 

  

c) A aula “Should I Stay or Should I Go – Aprendendo 
verbos modais com música!”  visa o desenvolvimento de 
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estratégias e competências para usar o verbo modal “should” a 
partir de atividades de compreensão da música “Should I Stay 
or Should I Go? da banda “The Clash”, utilizada em um 
comercial televisivo brasileiro (Fig. 4). 
 
 

 
Figura 4. Atividade de análise de comercial televisivo para 

compreensão do uso do verbo modal ‘should’ em Inglês. Fonte: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au

la=15802 

Aprender uma língua acontece a partir de um processo de 
interação em comunidades que possuem um determinado discurso 

social. Nesta perspectiva, os alunos necessitam ter a maior 
oportunidade possível para interação social autêntica, ao se 
engajarem em atividades que envolvam o uso da língua em 
situações de comunicação reais ou o mais próximo do real 
possível, o que pode ser alcançado através da colaboração dos 
alunos em tarefas autênticas e projetos. Nesta perspectiva a 
Internet é uma ferramenta ponderosa para assistir o processo de 
ensino-aprendizagem da língua, pois é um meio vasto que pode 
ser usado em um grande número de maneiras favorecendo com 
que o aluno se engaje em produzir algo autêntico, a serviço da 
comunidade em que se insere. [8]. 

 Por exemplo, na aula “The movie was directed by… Como 
se usa a voz passiva em Inglês?” os alunos devem acessar diversos 
sites na rede e debater as informações neles apresentadas a partir 
de questões norteadoras propostas pelo professor, para criar seu 
próprio texto. Na aula “Earthquakes in Haiti: what do you know 
about that? – desenvolvendo as estratégias de leitura em Língua 
Inglesa!” os alunos, em duplas, pesquisarão sobre o tema: “Haiti 
Earthquake (Terremoto no Haiti)” em diversos sites, visando 
responder questões relacionadas à localização, características, 
modo de vida, terremoto e reações ao mesmo no pais em questão, 
para que, usando um editor de texto, possam escrever um texto 
com suas conclusões sobre o tema, a ser apresentado e debatido 
pela turma. Também, ao final da aula “Should I Stay or Should I 
Go – Aprendendo verbos modais com música!” poderão  produzir 
cartazes com frases em Inglês a serem postadas nos murais da 
escola sobre o tema School rules – what we should or should not 
do at school (Regras da escola – o que devemos ou não fazer na 
escola). Assim, não apenas usarão o Inglês, mas o farão de forma 
contextualizada e significativa, neste caso, para conscientizar 
aqueles que participam do ambiente escolar sobre como conviver 
adequadamente. 

Portanto, em resumo, as aulas de Língua Inglesa propostas 
como sugestão no ambiente do Portal do Professor visam o uso 
das tecnologias de forma integrada ao currículo com o objetivo de 
enriquecer a dinâmica de trabalho dos alunos, tendo em vista o 
desenvolvimento de aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, além de aspectos relacionados à forma e uso da 
língua– expressões, vocabulário, gramática – para que a 
comunicação na situação  que será proposta possa acontecer. 
Também são consideradas as possibilidades de 
interdisciplinaridade visando fomentar o desenvolvimento de 
projetos de trabalho em um ambiente de trabalho inovador com a 
inclusão das tecnologias.  

 

3. COMO O PROFESSOR DE LÍNGUA 
INGLESA TEM SE APROPRIADO DAS 
SUGESTÕES DE AULA PROPOSTAS NO 
PORTAL DO PROFESSOR 
 

Constatamos que muitos professores têm se apropriado das 
sugestões de aula de Língua Inglesa propostas no Portal do 
Professor, pois defendem a aprendizagem do idioma para a 
comunicação. Sendo assim, consideram que o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação e das Mídias 
oportunizam a interação em um contexto mais autêntico e real e 
favorece a contextualização adequada para o uso significativo da 

143

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15802�
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15802�


língua levando o aluno a aprender a usar o idioma em diversas 
situações de comunicação. 

As sugestões de aula de Língua Inglesa propostas no Portal 
do Professor são compreendidas pelos professores de Língua 
Inglesa como fonte de ideias e recursos, adaptáveis para o 
planejamento de suas aulas. Consideradas de boa qualidade, tais 
sugestões instigam esses professores a se apropriarem das 
tecnologias em suas aulas, na medida em que percebem, ao 
visualizarem uma proposta de uso, que se torna mais fácil 
estabelecer conexões entre o conteúdo lingüístico ensinado e o 
contexto em que este se insere, contextualizando as situações de 
comunicação conforme as características e necessidades dos 
alunos, o que torna o uso do idioma significativo.  

A adaptabilidade a diferentes níveis de conhecimento do 
idioma, aos vários perfis de aluno e a diversidade de contextos 
escolares são as principais características positivas das sugestões 
de aulas de Língua Inglesa no Portal do Professor citadas pelos 
educadores, que consideram a variedade de recursos e temas 
propostos nas sugestões de aula  como fator que favorece com que 
sejam tomadas como fonte de ideias e ponto de partida para criar 
ambientes de aprendizagem dinâmicos, interessantes, motivadores 
e contextualizados e servir de apoio para a preparação das 
atividades a serem utilizadas na sala de aula. 

Conforme os professores, o resultado da inserção das 
tecnologias nas aulas de Língua Inglesa tem sido surpreendente, 
pois esta desperta o interesse do aluno e o mantêm motivado na 
medida em que aprende o idioma pela real interação com falantes 
(nativos) e pelo trabalho de textos autênticos. Como exemplo, 
citamos a fala de uma professora que atua no Ensino Médio, que 
buscou aplicar atividades da sugestão de aula “Aprendendo o 
Tempo Verbal Presente Perfeito em Língua Inglesa com Música!” 
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=
19126) (Fig. 5), a qual, de forma geral, prevê que os alunos 
consultem sites, assistam vídeos e criem uma apresentação em 
slides para que compreendam, por meio de atividades dinâmicas e 
interativas, o conceito de um item gramatical da língua inglesa 
chamado presente perfeito: 

 

 

(...) Acredito que os fatores que influenciaram o sucesso desta 

aula foi de fato a utilização de recursos tecnológicos. (...) 

comparando as aulas em que utilizei somente rádio, papel e lousa 

com esta proposta no Portal do Professor, a conclusão é clara: 

houve muito mais motivação nesta segunda, além de que os 

alunos compreenderam sem maiores dificuldades do que se 

tratava este tempo verbal. (...) 

 

 

Figura 5. Exemplo de atividade da aula Aprendendo o Tempo 
Verbal Presente Perfeito em Língua Inglesa com Música!” 

Fonte: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?au

la=19126 
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Denota-se, assim, que os professores de Língua Inglesa que 
acessam e buscam aplicar e adaptar as sugestões de aula em suas 
turmas compreendem que o uso de recursos tecnológicos digitais 
e das mídias nas aulas favorece a imersão do aluno no universo 
real dos falantes de Língua Inglesa, imprimindo sentido ao uso do 
idioma para a comunicação em uma situação real significativa e 
contextualizada. Certamente, o uso das tecnologias e mídias 
favorece a aprendizagem do idioma conforme os princípios da 
Abordagem Comunicativa por oportunizarem aos alunos o acesso 
a textos (orais e escritos) autênticos de forma dinâmica e 
motivadora na medida em que permitem que interações com o 
mundo, para além da sala de aula sejam estabelecidas, infundindo 
o senso de comunicação real e autêntica às propostas de 
atividades na sala de aula.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É necessário ir além do simples pragmatismo para se 
compreender as tecnologias no ensino de Inglês, para que elas 
sejam usadas na construção de ambientes de aprendizagem de 
Língua Inglesa inovadores, significativos e contextualizados deve 
ter por base as propostas da Abordagem Comunicativa para 
ensino de Línguas Estrangeiras e as propostas da abordagem 
Construcionista para o uso do computador na Educação. A 
tecnologia pode colaborar para o sucesso da aprendizagem de tal 
idioma, na medida em que favorece a inserção do aprendiz em 
atividades de prática social da linguagem, de construção e 
desconstrução dos sentidos dos discursos propostos pela 
sociedade globalizada na medida em que proporciona que os 
alunos interajam em um contexto comunicação mais autêntico e, 
consequentemente,  aprendam a usar o idioma de forma adequada 
em diversas situações comunicativas [12]. Certamente o uso das 
tecnologias favorece com que os alunos desenvolvam sua 
competência para se comunicar adequadamente em Inglês nos 
mais variados contextos e situações, competência esta que está 
cada vez mais sendo requisitada para o sucesso na vida 
acadêmica, vocacional ou pessoal. 
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