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RESUMO 

Esta pesquisa tem como finalidade investigar as potencialidades dos portais 

educacionais brasileiros indicados como iniciativa de REA. Na execução deste 

estudo, buscou-se identificar quais tipos de objetos são disponibilizados, avaliar 

abertura dos portais e mostrar quais as formas encontradas para a produção e 

colaboração. Para fundamentação teórica, utilizo os conceitos de Objetos 

digitais (LEFFA, 2006; 2013); Recursos Educacionais Abertos (AMIEL, 2012; 

STAROMBINAS, 2012); Produção colaborativa (SCHLATTER e GARCEZ, 

2012); Mobilidade digital (MERIJE, 2012) e Novas educações (PRETTO e 

PINTO, 2006).  A metodologia inicialmente constou de um levantamento na 

Web de sites educacionais brasileiros indicados na página oficial de REA e que 

oferecem objetos digitais de Língua Inglesa voltados para o Ensino Médio para 

posteriormente ser feita a análise das características à luz dos conceitos 

mencionados anteriormente. Este estudo justifica-se por favorecer a prática de 

ensino e aprendizagem de línguas, indicando quais tipos de materiais são 

disponibilizados gratuitamente e o que pode ser desenvolvido, incentivando os 

professores a utilizarem e a produzirem juntamente com seus alunos. Busca-se 

disponibilizar reflexões para o aprimoramento das ações em prol do ensino e 

aprendizado de LI, bem como para políticas públicas de mobilidade digital para 

educação e de Recursos Educacionais Abertos (REA), especificamente para o 

ensino de LI. 

Palavras-chave: Inglês. Recursos digitais. Colaboração. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the potential of Brazilian educational portals 

indicated as OER initiative. In implementing this study, we sought to identify 

which types of objects are available, evaluate opening of the portals and to 

show what forms for the production and collaboration are found. As theoretical 

basis, I use the concepts of Digital Objects (LEFFA, 2006; 2013); Open 

Educational Resources (AMIEL, 2012; STAROMBINAS, 2012); Collaborative 

Production (SCHLATTER and GARCEZ, 2012); Digital Mobility (MERIJE, 2012) 

and New Educations (PRETTO and PINTO, 2006). The methodology initially 

consisted of a survey in Brazilian Web of educational sites listed in official site 

OER and offering digital objects of English Language facing high school later to 

be made analysis of the characteristics in the light of the concepts mentioned 

above. This study is justified by encouraging the practice of teaching and 

learning, indicating what types of materials are available, free of charge, and 

what can be developed, encouraging teachers to use and produce along with 

their students. The aim is to provide reflections for the improvement of actions 

in support of teaching and learning, as well as public policies of digital mobility 

for education and Open Educational Resources (OER), specifically for the LI 

teaching. 

Keywords: English. Digital resources. Collaboration. 
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INTRODUÇÃO 

 

     Neste trabalho, realizo uma investigação inserida dentro da Linguística 

Aplicada. Em decorrência disso, busco problematizar ou até mesmo indicar 

possíveis alternativas para aprimoramento dos espaços investigados, de modo 

a ser um estudo responsivo, conforme propõe Moita Lopes (2013). 

 Sendo assim, este estudo tem o objetivo geral de investigar as 

potencialidades e as limitações dos portais educacionais brasileiros licenciados 

pela Creative Commons1 (CC) para o ensino e aprendizagem de inglês. 

 Nesse contexto, então, surge a seguinte pergunta de pesquisa: os 

portais identificados favorecem as ideias associadas ao conceito REA? Para 

isso, estabelecemos os objetivos específicos: identificar quais tipos de objetos 

digitais são disponibilizados; avaliar abertura dos portais e mostrar quais as 

formas encontradas para a produção e colaboração.  Assim, a pesquisa 

pretende colaborar com os estudos da Linguística Aplicada, pois, até então, 

investigações, nesse sentido, não foram realizadas em portais de REA.   

Além disso, a maior parte dos estudos constatados nesse âmbito são 

voltados para o ensino de Espanhol, como exemplo, Tavares (2007)2, Costa  e 

Fialho (2013)3 e Lopes e Fialho (2011)4. Nesse sentido, este trabalho busca 

preencher uma lacuna encontrada na área de língua inglesa. Esta pesquisa 

pode favorecer a prática do ensino de inglês, indicando quais tipos de materiais 

                                                           
1  A Creative Commons tem como objetivo licenciar livremente as obras, garantindo aos autores 

seus direitos sobre suas obras sem necessariamente precisar de intermediários.  A Creative 
Commons é a licença usada pelos Recursos Educacionais Abertos que possibilita que os 
usuários sejam mais do que utilizadores de materiais, mas tornem-se produtores de conteúdos, 
capazes de serem compartilhados em rede. 
2
  A pesquisa investigou objetos de aprendizagem presentes em cursos online gratuitos de 

Língua Espanhola partindo de uma perspectiva sociocultural de Vygotsky e obteve resultado 
que mostrou que os cursos mais bem avaliados são os que oferecem objetos baseados na 
interatividade. 
3
 O estudo discutiu a característica da recuperabilidade e sua importância para objetos de 

aprendizagem (OAs) e objetos de aprendizagem de línguas (OALs), sobretudo no que diz 
respeito à presença de descritores em repositórios virtual de recursos didáticos para o ensino 
de Espanhol. Concluiu-se que repositórios de OAs, apesar de passíveis de melhorias quanto 
ao uso e a organização de descritores pedagógicos, podem servir como referência para o 
aumento da recuperabilidade de repositórios digitais de OALs. 
4
 Desenvolveu uma pesquisa de rastreamento de materiais didáticos para a construção de um 

repositório online de ferramentas úteis para professores de Espanhol como Língua Estrangeira 
(E/LE), obtendo a conclusão de que foi possível identificar os portais destinados a alunos, 
professores e ao público em geral com inúmeros recursos atrativos e os portais destinados a 
professores e pesquisadores da língua. 
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são disponibilizados gratuitamente e o que pode ser desenvolvido, incentivando 

os professores a explorarem espaços de iniciativa REA e a produzirem, 

juntamente com seus alunos, novos objetos digitais. 

 Portanto, busca-se disponibilizar reflexões para docentes e 

pesquisadores de outras áreas que também tenham interesse pela relação 

entre novas tecnologias e ensino de Inglês. Desse modo, será possível 

contribuir para o aprimoramento das ações em prol do ensino e aprendizado de 

Língua Inglesa, bem como colaborar com políticas públicas de mobilidade 

digital na educação e de Recursos Educacionais Abertos (REA). 

A pesquisa é de caráter qualitativo. O critério pra seleção do corpus de 

pesquisa foi a escolha de portais licenciados pela CC que apresentem objetos 

digitais voltados para o ensino e aprendizagem de inglês no Ensino Médio. A 

análise das características será feita a partir dos conceitos abordados na 

fundamentação teórica. 

Feita esta exposição, coloca-se aqui a proposta deste trabalho 

investigativo, que segue organizado em 3 capítulos, além das considerações 

finais, referências e anexos. 

No Capítulo 1, que tem como título “Contextualizando a Pesquisa”, é 

feita uma introdução, a fim de contextualizar o leitor no cenário no qual o 

estudo encontra-se inserido. 

A fim de oferecer esclarecimentos ao leitor, acerca de alguns conceitos 

que serão mencionados na análise de dados, o Capítulo 2 traz discussões e 

esclarecimento de termos como: Objetos digitais, Recursos Educacionais 

Abertos, Produção colaborativa, Mobilidade digital e Novas educações. 

 O Capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos, os 

instrumentos usados para obtenção dos dados e a análise do corpus da 

pesquisa. A partir da coleta de dados, reflito teoricamente sobre o uso de 

Recursos Educacionais Abertos e sua estrutura conceitual para o ensino e 

aprendizagem de inglês. De igual modo, aponto as contribuições de tais 

recursos e problematizo a representação de alguns aspectos que carecem ser 

repensados. 

Nas Considerações Finais, é apresentada a resposta para a pergunta 

norteadora da pesquisa, uma discussão sobre os impactos de portais de REA 
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para o ensino de línguas na contemporaneidade e indicação de futuras 

pesquisas. 
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1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

É indiscutível que o ensino de inglês apresentou diferentes perspectivas 

ao longo do tempo. Segundo Leffa (2012a), o passado foi caracterizado pela 

busca do método certo, com o surgimento de inúmeras propostas, todas elas, 

no entanto, com resultados que sempre deixaram a desejar. Naquele período, 

a abordagem escolhida deveria funcionar para todos, independentemente do 

professor que aplicasse, do tempo e lugar. 

No presente, Leffa (2012a) indica uma inversão do que se pregava no 

passado, ou seja, o professor e o contexto específico determinam o que 

acontece na aula. Para ele, o ensino de línguas não deve acontecer em um 

mundo meramente teórico, mas precisa estar situado em um contexto 

determinado, conforme assevera Kumaravadivelu (2006), ao propor que a 

pedagogia com base no pós-método deve considerar as particularidades 

políticas, sociais e linguísticas. 

 A respeito disto, Kumaravadivelu (2006) reconhece que a 

contextualização da aprendizagem para atender a realidade in loco gera custos 

financeiros e de tempo, principalmente para o professor. Do mesmo modo, o 

autor ressalta a inviabilidade da produção de um mesmo material para 

estudantes distintos sob o ponto de vista pedagógico, devido à impossibilidade 

de atender especificamente as diferentes necessidades. 

De acordo com Faria (2010), as novas demandas educacionais buscam 

inserir o aprendiz como centro do processo de ensino e, por isso, a utilização 

de ambientes virtuais com finalidades educacionais tem se tornado uma prática 

cada vez mais comum na sociedade contemporânea. A autora destaca que, 

tradicionalmente, os aprendizes frequentavam instituições de ensino para 

adquirir conhecimentos que eram transmitidos nas aulas pelos professores. 

Contudo, ao inserir as mídias digitais no ensino, essa ordem natural deixou de 

ser totalmente válida, pois os estudantes, na atualidade, já crescem inseridos
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em contextos imbuídos por práticas digitais5 e, por isso, lidam com as 

informações de um modo totalmente diferente do passado. 

 Faria (2010) salienta ainda que os professores, diante da revolução 

digital, em sua maioria, são imigrantes do mundo digital6. Dessa forma, nem 

sempre conseguem obter êxito para lecionar da maneira como os aprendizes 

nativos digitais esperam e exigem.  

 A partir do entendimento de que, na atualidade, os estudantes possuem 

agilidade para trocar informações e processar múltiplas tarefas, é pertinente 

que os professores explorem ambientes virtuais de aprendizagem7. Essa 

experiência pode oportunizar aos alunos a chance de encontrarem atividades e 

interagirem com professores e demais aprendizes. 

 Sobre essa mudança de paradigma no ensino de línguas, Leffa e Irala 

(2014) também argumentam a respeito do avanço na docência. Anteriormente, 

os professores tinham uma visão meramente instrutivista, a partir da qual o 

conhecimento era previamente preparado e passado para o aluno pelo 

professor ou pelos materiais didáticos disponíveis. Sob essa ótica, o educando 

era exclusivamente o receptor do conhecimento. No século XXI, há uma 

mudança, a partir do momento que se verifica a tentativa da construção do 

saber dialogicamente com o outro, seguindo, portanto, uma concepção 

construtivista. 

 Nesse viés, ainda, o ensino de inglês passou a ter como propósito a 

formação de cidadãos capazes de agir com textos em diferentes contextos 

sociais e políticos, ou seja, deve-se trabalhar com os letramentos (BRASIL, 

2006). Schlatter e Garcez (2012, p.42) afirmam que “promover oportunidades 

de letramento quer dizer fomentar a participação em eventos variados que 

exigem leitura e escrita, e assim o desenvolvimento de habilidades de uso da 

leitura e da escrita nas práticas sociais”. 

                                                           
5
  Convém salientar que Faria (2010) esclarece que os aprendizes convivem de perto, desde 

cedo, com os aparatos digitais como computadores com acesso à Internet, vídeo games de 
alta definição, aparelhos modernos de áudio/vídeo e telefones celulares, ou seja, esses 
artefatos digitais são partes constituintes de suas vidas. 
6
 Prensky (2001, p.2) afirmar que “nossos instrutores Imigrantes Digitais, que falam uma língua 

desatualizada (aquela da era pré-digital), se esforçam para lecionar a uma população que fala 

uma língua completamente nova.”. 
7
 São sistemas que organizam e fornecem acesso a serviços on-line Educacionais para 

estudantes, professores e administradores. (PAULSEN, 2002, p.5). 



6 
 

Nesse cenário, entende-se como relevante lecionar de forma integrada e 

situando as múltiplas competências linguísticas de acordo com as 

necessidades e interesses dos estudantes. Schlatter e Garcez (2012) indicam 

que os professores de Línguas Adicionais8 devem pensar em metas de 

aprendizagem que possibilitem aos alunos conhecer, participar, dar contorno à 

própria realidade, transitar na diversidade, refletir sobre o mundo em que vivem 

e agir criticamente. Desse modo, os materiais utilizados para a aprendizagem 

devem explorar experiências personalizadas, relevantes e envolventes com a 

língua em uso, de forma que seja proposta uma comunicação significativa. 

 A utilização do termo Línguas Adicionais também é explorado por Leffa e 

Irala (2014) por não haver precisão de referenciar o contexto geográfico, os 

objetivos do estudo, nem as características dos aprendizes.  A opção por este 

termo implica o entendimento de que o ensino é um direito individual do aluno 

com benefícios para a coletividade, para o exercício da cidadania, sendo 

também uma forma de contribuir para o desenvolvimento de um país no mundo 

contemporâneo. 

   A respeito disso, Schlatter e Garcez (2012) salientam a importância de 

estimular o envolvimento dos alunos com uma diversidade de textos, 

incentivando a participação pessoal e fomentando a produção dos estudantes 

com foco em práticas interdisciplinares e interculturais. Propõem, assim, que tal 

ação seja feita por meio de uma pedagogia de projetos centrada em um 

método baseado em tarefas.  

 Schlatter e Garcez (2012) defendem que a pedagogia de projetos deve-

se pautar inicialmente no planejamento, já que o mundo atual deixou de ser 

previsível e linear e as atividades precisam estar correlacionadas e 

direcionadas para um produto final que seja significativo para o aluno. Portanto, 

nota-se uma tendência no ensino de línguas para incorporação da pedagogia 

crítica, o construtivismo e a aprendizagem baseada em projetos, a partir da 

compreensão da língua de forma mais ampla, por meio da qual o ensino vai 

além da sala de aula. 

                                                           
8
Schlatter e Garcez (2012) optam pelo termo “Línguas Adicionais” em vez de línguas 

estrangeiras porque entendem que assim priorizam o acréscimo dessas línguas as outras que 
o educando já tenha em seu repertório, assumindo- as como parte dos recursos necessários 
para a cidadania contemporânea, ou seja, reconhecem quea língua ensinada não é a segunda 
língua dos educandos (exemplo de comunidades surdas e indígenas) e que essas línguas são 
usadas para comunicação transnacional. 
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Verifica-se que esta perspectiva para o ensino de Língua Estrangeira 

(LE) também está presente nas Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (OCEM) e no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Ambas abordam a importância de trabalhar com a cidadania para formação de 

educandos críticos e aptos para atuar não somente no ambiente escolar, mas 

em todos os contextos sociais. Os documentos também sinalizam que o 

desenvolvimento dessa competência pode ser feito a partir da utilização dos 

recursos tecnológicos. 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio discorrem 

que são funções educacionais do ensino de línguas: reafirmar a noção de 

cidadania, discutir o problema da exclusão no ensino em face de valores 

globalizantes e do sentimento de inclusão frequentemente aliado ao 

conhecimento de Línguas Estrangeiras, bem como introduzir as teorias sobre a 

linguagem e as novas tecnologias (letramento digital, letramento crítico, 

multiletramento, multimodalidade e hipertexto). 

Segundo Takashi (2000), letramento digital é a habilidade necessária 

para o uso do computador e da internet em favor das necessidades individuais 

e comunitárias. Nesse sentido, envolve o conhecimento das linguagens 

tecnológicas, bem como suas formas de interação. Por sua vez, o termo 

letramento crítico, citado nas OCEM (2006), relaciona-se ao pensamento de 

alunos enquanto participantes ativos da sociedade, capazes de desenvolver 

seus próprios questionamentos, levando em conta as particularidades de cada 

situação comunicativa. 

 Borba e Aragão (2012) apresentam uma ampliação do conceito de 

letramento, no intuito de contemplar as preocupações em desenvolver no 

educador outras habilidades, tais como: saber usar as novas tecnologias em 

contextos múltiplos e ser capaz de refletir sobre o seu lugar, o que se aproxima 

do conceito de multiletramento. Dessa forma, o “multiletrar” consiste na ação 

de possibilitar aos alunos o domínio das novas linguagens construtoras de 

significados. 

 A multimodalidade, termo apresentado na OCEM (2006), remete-se ao 

entendimento de que o sujeito, para ser leitor e produtor de textos, precisa 

dominar habilidades de leitura e produção de textos que não sejam somente 

verbais, mas também relacionados a aspectos sonoros, visuais, falados e 
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escritos de um determinado texto. Em relação ao hipertexto, Santana e Aragão 

(2012) argumentam que este conceito confere aos usuários a navegação não 

linear do texto, sugerindo novas formas de organização do pensamento 

multidimensional e não hierarquizado. 

 Essas teorias sobre linguagens, tecnologias e novos letramentos devem 

ser utilizadas no ensino de língua estrangeira (LE), pois “poderão contribuir 

para ampliar a visão de mundo dos alunos, para trabalhar o senso de 

cidadania, para desenvolver a capacidade crítica, para construir conhecimento 

em uma concepção epistemológica contemporânea”. (Brasil, 2006, p.113). 

Portanto, as OCEM (2006) indicam que o conhecimento deve ser apresentado 

de forma integradora, reconhecendo a linguagem e a cultura como conjuntos 

abertos e dinâmicos e, por isso, o desenvolvimento da leitura, da comunicação 

oral e da escrita é compreendido como uma prática cultural contextualizada. 

   O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) apresenta um conjunto 

de critérios avaliativos para o livro didático, apontando que esse material deve 

oferecer atividades que propiciem ao estudante discussões acerca de questões 

socialmente relevantes. Além disso, o livro deve favorecer o acesso às 

múltiplas linguagens e gêneros do discurso, bem como destacar que é preciso 

oportunizar situações nas quais a fala e a escrita possam ser aprimoradas a 

partir da compreensão de suas condições de produção e circulação e de seus 

propósitos sociais. 

 Desse modo, verifica-se que no guia do PNLD (2015), utilizado pelos 

professores para escolher o livro didático, os aspectos estabelecidos para 

avaliação devem ser levados em consideração, como por exemplo: se o 

material “propõe atividades que criem inter-relações com o entorno da escola, 

estimulando a participação social dos jovens em sua comunidade como 

agentes de transformação.” (Brasil, 2015, p.13). Assim, nota-se que o texto 

apresentado no guia do PNLD (2015), de maneira geral, dá centralidade à 

formação de um leitor crítico, capaz de ultrapassar a mera decodificação de 

sinais explícitos. 

 A importância da inserção de materiais digitais ao ensino foi evidenciada 

no edital do PNLD 2014, pois o Ministério da Educação (MEC), pela primeira 

vez, incluiu coleções didáticas acompanhadas de recursos multimídias: 

“entende-se por conteúdo multimídia os temas curriculares tratados por meio 
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de um conjunto de objetos educacionais digitais destinados ao processo de 

ensino e aprendizagem” (Brasil, 2014, p.2). Entretanto, Santana (2012, p.136) 

afirma: “Os editais encomendam pacotes fechados que os professores e alunos 

possam utilizar nas escolas sem a possibilidade de adaptação, alteração, 

melhoria, adequação as realidades locais”.  

  O edital do PNLD 2014 considera como objetos educacionais digitais: 

vídeos, imagens, áudio, texto, gráficos, tutoriais, aplicações, jogos 

educacionais, animações, infográficos, página na web e outros elementos. 

Além do mais, pontua que esses recursos são complementares e devem estar 

articulados com o conteúdo dos volumes, além de serem elaborados visando 

ao uso dentro e fora do contexto da sala de aula. 

Dessa forma, é evidenciado que o MEC propõe esta ação com o objetivo 

de integrar as tecnologias digitais ao trabalho docente. Entretanto, assim como 

Santana (2012), considero que o governo, ao invés de implementar a adesão 

de objetos educacionais digitais(OED), deveria investir para que os próprios 

professores e alunos produzissem conteúdos (digitais ou não). Tal ação teria 

efeitos mais profícuos no processo de aprendizagem, visto que a utilização dos 

OED impossibilita aos indivíduos adaptarem ou modificarem os recursos 

didáticos disponibilizados em formato fechado.  

Na tentativa de adequar o ensino à realidade sociocultural atual e 

possibilitar o acesso à gama de possibilidades de usos oferecidas pela internet, 

verifica-se que as escolas, em geral, sobretudo as escolas públicas, têm 

inserido as TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) no contexto 

educacional. Desse modo, o Governo Federal tem buscado promover a 

inclusão digital nas escolas públicas de todo o país por meio do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO, criado pela portaria nº 

522/MEC, de 9 de abril de 1997. 

Destaca-se, aqui, que, ao inserir uma nova tecnologia no contexto 

escolar, não se pode pensar que a simples presença de novos equipamentos 

conseguirá transformar a realidade do ensino de línguas. Para que resultados 

efetivos sejam alcançados, a transformação passa pelo professor, mas não 

depende dele exclusivamente para acontecer. É necessário que haja uma 

interdependência dos programas do governo e de políticas de formação, 
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infraestrutura, currículos, condições de trabalho e carreira, pois a integração 

dos projetos e das políticas é capaz de fortalecer o ensino. (PRETTO, 2006). 

Dessa maneira, a mudança no sistema implica uma nova pedagogia, um 

novo jeito de pensar, de sentir e de aprender. Daí a necessidade de se 

constituírem cursos de formação de professores para desenvolvimento das 

capacidades necessárias tanto ao letramento dos professores, quanto de seus 

alunos. De acordo com Mateus (2004, p.200-201), os professores de LE 

precisam estar conscientes e ativamente envolvidos na tarefa de promover 

experiências de aprendizagem significativa, buscando proporcionar o melhor 

uso possível da tecnologia digital, que se coloca como uma rica ferramenta 

para o processo. 

Diante de tal realidade, os professores de línguas têm buscado 

acompanhar as mudanças tecnológicas e proporcionar aos alunos o contato 

com diversos suportes, linguagens e gêneros, mesmo sabendo que os 

recursos digitais não substituem os indivíduos envolvidos no processo 

(RIBEIRO, 2005). 

Portanto, o ensino de inglês pressupõe o desafio de levar os alunos a 

transgredir, desafiando os modelos e metodologias que insistem em dizer como 

os professores devem conduzir suas práticas. Só assim se poderá alcançar a 

verdadeira finalidade de ensinar inglês que, de acordo com Rajagopalan (2003, 

p.7), é “formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de diferentes 

culturas e modos de pensar e agir”.  

Desse modo, os professores de Língua Inglesa devem conduzir o ensino 

de acordo com a necessidade do seu tempo, no intuito de fomentar a criação 

de espaços instrucionais cada vez mais inclusivos. Além disso, devem 

conscientizar os alunos sobre a importância do aprendizado da LE, ou seja, é 

preciso que o professor compreenda o seu papel, conforme apresenta Moita 

Lopes (1996): “ensinar uma língua é ensinar a se engajar na construção social 

do significado e, portanto, na construção das identidades sociais dos alunos”. 

 Moita Lopes (1996) defende que todo e qualquer esforço do professor 

em tentar ensinar o aluno será em vão se ele não conseguir mostrar a 

relevância de aprender a língua que ele pretende lecionar. Somente quando o 

estudante compreende a importância do aprendizado, ele torna-se capaz de 
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responder positivamente às atividades propostas, por uma questão 

motivacional. (TOMLINSON, 2012). 

Tomlinson (2012, p.143) argumenta que a maior parte dos estudos 

concentra-se em materiais impressos, entretanto, materiais para aprendizado 

de línguas referem-se a qualquer elemento que possa ser usado para facilitar a 

aprendizagem, tais como: livros didáticos, leitores, jogos, sites, interações de 

telefone móvel e etc. Para ele, os materiais devem adotar uma abordagem 

humanística de modo que possam auxiliar os alunos a aprender, conseguindo 

confiança e autoestima.  

Assim como propõe Tomlinson (2012), também considero importante 

que os professores ajudem seus alunos a localizar, personalizar e dar sentido 

às experiências com a língua inglesa, bem como a utilização de materiais 

afetivamente envolventes, capazes de atender aos diferentes estilos de 

aprendizagem. Esta proposta encontra-se em consonância com a utilização e 

produção de Recursos Educacionais Abertos, pois possibilita o contato dos 

alunos com a língua de múltiplas formas, bem como permite a localização, 

criação e adaptação dos objetos para as realidades específicas. 

  A respeito disso, Leffa e Irala (2014) afirmam que a modificação só 

tornou-se possível através do princípio da reusabilidade, proposto no conceito 

de Recursos Educacionais Abertos e Adaptativos. Desse modo, a incorporação 

de REA no ensino é producente, pois, por serem abertos, podem ser usados 

sem ônus e readaptados para contextos distintos. Além disso, existe a 

possibilidade de o professor distribuir suas produções em rede, possibilitando 

que o aperfeiçoamento seja feito por outros sujeitos, dando margem para 

novas melhorias num processo dinâmico de evolução. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As mudanças ocorridas nos recursos educacionais para a docência 

implicam em transformações que impactam a maneira de pensar o processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido, professores e alunos, interessados em 

se adequarem a práticas sociais atuais, recorrem aos diversos ambientes 

virtuais para encontrar materiais de auxílio ao ensino e à aprendizagem de 

inglês. 

 Os recursos educacionais são denominados de diferentes formas, 

sendo que, muitas vezes, apesar de terem funções parecidas, possuem 

perspectivas divergentes. Neste capítulo, discorro sobre conceitos como 

Objetos digitais e Recursos Educacionais Abertos, bem como esclareço a 

proposta de Produção colaborativa, Mobilidade digital e Novas educações que 

fundamentam a pesquisa.  

A compreensão desses conceitos torna-se necessária para ampliar as 

discussões sobre o ensino de Língua Inglesa (LI), para além da transmissão de 

conhecimento e discutir, então, maneiras de potencializar a disseminação da 

prática colaborativa e da construção do saber de forma aberta, livre e gratuita.  

A fundamentação teórica é apresentada na tentativa de mostrar de que 

modo o conceito de abertura foi incorporado aos artefatos educacionais, 

permitindo pensar na aprendizagem em contextos diferenciados, culminando 

em práticas condizentes com as ideias atreladas ao conceito de REA. 

2.1 Objetos digitais 

 

 Nesta seção, discorro sobre as nomenclaturas atribuídas aos objetos 

digitais e abordo sobre as principais características necessárias para que 

sejam considerados objetos educativos de qualidade. Apesar de muitos autores 

discorrerem sobre este conceito, utilizo Leffa (2006; 2012; 2014), por ser a 

referência na área da Linguística Aplicada, e Granetto e Dal Molin (2013), por 

abordarem a utilização de objetos digitais de ensino e aprendizagem (ODEA) 

voltados para o ensino de LE. 
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 Os objetos digitais representam um avanço em relação aos objetos 

analógicos, pois estes podem ser modificados por mais facilidade. A respeito 

disto, Leffa (2014) assevera que: 

 

O livro impresso, por exemplo, é feito de átomos, tem alto custo 
de transporte e está preso ao papel: as letras não podem ser 
aumentadas ou diminuídas para se adaptar às necessidades 
visuais do leitor, por exemplo. Já o livro digital, feito de bits, é 
facilmente transportado de um continente a outro, não tem 
peso e suas páginas podem ser ampliadas ou diminuídas como 
aprouver ao leitor. Ao contrário do livro impresso, que é sólido, 
o livro digital é líquido. (LEFFA, 2014, p. 27) 

 
 

  Desse modo, com o desenvolvimento dos objetos digitais, iniciou-se um 

movimento no contexto educacional que possibilitou uma modificação maior do 

conhecimento por parte dos usuários, que não precisavam mais ficar presos ao 

formato original disponibilizado. Leffa (2006) argumenta que o objeto de 

aprendizagem (OA) é um artefato que chama a atenção dos pesquisadores da 

área de ensino e aprendizagem de línguas e evidencia que há uma 

necessidade de maior oferta desses recursos. Além disso, salienta que a 

literatura da área apresenta definições bastante distintas, sendo elas: qualquer 

coisa digital, qualquer coisa com objetivo educacional e qualquer coisa digital 

com objetivo educacional. 

 Entre tantas definições para OA, Leffa (2006, p.7) diz que o conceito 

predominante é o de pequena unidade eletrônica de informação educacional, 

adotando uma perspectiva basicamente digital, por possuir maior 

recuperabilidade do que os objetos de papel. Para ele, as particularidades 

fazem com que os objetos tenham melhor aproveitamento e possibilitam que 

eles sejam utilizados em plataformas diferenciadas e em múltiplos contextos de 

aprendizagem. Desse modo, os OA devem apresentar as características 

descritas no quadro a seguir conforme propõe Leffa (2006):  
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 Característica  Descrição 

Granularidade9 A ideia que os objetos de 

aprendizagem apresentam-se em 

módulos que podem ser maiores ou 

menores, ou seja, quanto maior a 

granularidade menor o objeto e vice-

versa. 

Reusabilidade É a capacidade de ser reaproveitado 

de uma situação de ensino para outra. 

Interoperabilidade Capacidade de rodar em diferentes 

computadores e sistemas 

operacionais 

Recuperabilidade Facilidade com que o objeto pode ser 

encontrado quando armazenado em 

um acervo ou repositório 

Quadro 1: Características dos objetos baseados em Leffa (2006) 

Além destas características, Leffa (2006) afirma que os objetos utilizados 

para o ensino de línguas devem conter descritores, como: nível de 

adiantamento (básico, intermediário, avançado), habilidade (fala, escuta, 

leitura, escrita), tipo de atividade (diálogo interativo, jogo didático, etc.), campo 

semântico (cores, peças do vestuário, meios de transporte, etc.), faixa etária 

(crianças, adolescentes, adultos) e possivelmente a função social do objeto 

(promessa, negação, pedido de desculpa, etc.), entre outros. 

 De acordo com Leffa (2006), os OA apresentam um recuo teórico, pois 

o mesmo objeto pode ser usado por diferentes propósitos e teorias, já que a 

finalidade não se encontra dentro do objeto, mas no uso que se faz dele. 

Assim, a questão da neutralidade teórica, a preocupação exclusivamente com 

                                                           
9
 Um sistema mais granular tem um número maior de objetos, mas que fazem uma tarefa muito 

específica. Um sistema pouco granular tem poucas classes, mas enormes. O ideal é sempre 
tentar achar o equilíbrio, pois granularidade demais costuma a ter impacto no processamento, 
ou pode dificultar a programação em si.  Já a Granularidade de menos gera código difícil de 
manter e pouco coeso. 
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os aspectos técnicos, como questões de design e usabilidade, bem como a 

carência de embasamento teórico para tratar da teoria das OA, são questões 

que precisam ser revistas para conseguir maior impacto no ensino. 

 Termino, assim, a concepção inicial apresentada por Leffa (2006), sobre 

objetos de aprendizagem para o ensino de línguas. Passo agora a apresentar o 

desdobramento mais atual de sua concepção, ao pensar em sistemas de 

autoria para os objetos de aprendizagem. 

 Para Leffa (2012b), o ser humano pode aprender não apenas com 

pessoas, mas com objetos de aprendizagem. Entretanto, reconhece que pela 

tradição de uso, os indivíduos utilizam os artefatos impressos em detrimento 

dos digitais, mesmo sabendo das potencialidades dos OA para a aprendizagem 

de línguas. 

 Leffa (2012b) define que OA é um arquivo dinâmico que apresenta 

conteúdo ativo, capaz de dar apoio ao aluno, sugerir estratégias e apontar 

caminhos de modo a facilitar a aprendizagem. Para ele, o objeto pode agir não 

apenas como um suporte de mediação para mostrar o conteúdo, mas às vezes, 

é capaz de simular o papel do professor tendo a capacidade de interagir, 

simular e até mesmo fazer a avaliação. 

  Ao mencionar as características dos objetos, Leffa (2012b) funde os 

conceitos de granularidade e reusabilidade, apresentados por Leffa (2006), no 

conceito de adaptabilidade, subsumindo, portanto, a ideia de que o objeto deve 

ser capaz de ser modificado de uma situação para outra de modo a ser mais 

bem encaixado em outros objetos. Afirma ainda que, numa escala prototípica, o 

melhor objeto é aquele que apresenta maior adaptabilidade, interoperabilidade 

e recuperabilidade. 

Ao explicitar a aprendizagem de uma língua estrangeira, Leffa (2012b) 

argumenta que o processo relaciona-se com a distribuição de tarefas entre o 

professor e os recursos disponíveis em seu entorno. Na medida em que 

viabiliza a distribuição de atividades, a ação docente pode ser ampliada através 

da integração dos OA nas atividades de ensino. Nesse sentido, afirma que: 

Quando o professor participa de um projeto maior, de produção 
de material didático, por exemplo, o âmbito de ação é 
ampliado, conforme o caso, para incluir a escola, talvez o 
município ou mesmo o estado em que trabalha. Se o professor 
escreve um livro didático, o alcance de sua ação é ainda maior. 
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Embora se possa argumentar o empreendimento da 
envergadura de um livro didático não esteja ao alcance da 
maioria dos professores, existem atualmente outros meios que 
o professor pode usar para ampliar sua ação, de modo menos 
trabalhoso, mas com impacto igual ou mesmo superior. Um 
deles é a produção de objetos interativos de aprendizagem. 
(LEFFA, 2012b, p.174). 

 

   Para ele, é fundamental que o professor considere as potencialidades 

dos objetos e busque não somente sistemas de autoria como encontre 

mecanismos para divulgação. Entre essas alternativas, está o acesso limitado 

que ocorre quando é divulgado aos próprios alunos por meio de suportes como 

CD, pen drive, cartão de memória ou pela publicação universal, aquela em que 

se hospeda o objeto em algum site ou portal. 

  Convém ressaltar que os objetos de aprendizagem, apesar de 

apresentarem vantagens – serem facilmente armazenados em um site, e 

disponibilizarem conteúdos ativos que podem interagir com objetos e pessoas - 

também possuem desvantagens, uma vez que oferecerem riscos para a 

máquina dos usuários, por conta do conteúdo ativo. Entre outros problemas, 

estão a demora em executar, devido às mensagens de alerta dos navegadores 

e a impossibilidade de armazenamento em blogs e redes. 

 Concluindo, Leffa (2012b) adota uma concepção diferenciada em 

relação à questão da neutralidade teórica, porque entende que o modo como é 

construído é que determina a orientação teórica da OA. Como exemplo, 

destaca que um objeto feito a partir de uma perspectiva behaviorista 

dificilmente será usado numa perspectiva sócio-interacionista. A partir desse 

entendimento, abordo agora como o objeto pode ser construído de modo a ter 

uma orientação teórica voltada para o ensino e aprendizado, contemplando os 

aspectos transversais a partir das concepções de Granetto e Dal Molin (2013). 

Granetto e Dal Molin (2013) afirmam que o objeto digital é definido de 

várias maneiras e, na literatura, encontram-se as seguintes terminologias: 

objetos digitais de ensino e aprendizagem (ODEA), objetos de aprendizagem 

(OA), objeto educacional (OE), objetos virtual de aprendizagem (OVA), objeto 

de conhecimento (OC), materiais de aprendizagem online (MAO), etc. 

   De acordo com Granetto e Dal Molin (2013), o desenvolvimento da 

Tecnologia de Comunicação Digital (TCD) impactou a sociedade como um 
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todo, sobretudo no que tange às formas de aprender, pois materiais com fins 

educacionais foram desenvolvidos e chamados de objetos digitais de ensino e 

aprendizagem. Elas fazem a adoção do termo ODEA pelo fato de compreender 

a presença do digital, garantindo e envolvendo a TCD com finalidade 

educativa, já que as demais nomenclaturas compreendem que os objetos 

podem ser qualquer dispositivo.  Desse modo, os ODEA são considerados 

instrumentos que têm a finalidade de facilitar a disponibilidade e acessibilidade 

das informações.  Em suas palavras: 

 

Considera-se como ODEA todo e qualquer material disponível 
na Web que tenha intuito pedagógico. Ele pode conter simples 
elementos como um texto ou um vídeo, ou ainda, ele pode ser 
um hipertexto, uma página da internet, uma imagem, um filme, 
um curso ou até mesmo uma animação com áudio e recursos 
mais complexos. (GRANETTO E DAL MOLIN, 2013, p. 2). 
 
 

 Segundo Granetto e Dal Mollin (2013), ODEA refere-se à microunidade 

sistematizada e constituída de intencionalidade pedagógica. Desse modo, os 

autores propõem que, ao serem elaborados, eles necessitam apresentar um 

enquadramento conceitual e de estratégicas metodológicas, a fim de provocar 

a construção do conhecimento. Portanto, para que os usuários consigam 

explorar as potencialidades destes instrumentos, torna-se imprescindível: 

 

[...] possibilitar que eles possam ser armazenados 
adequadamente, encontrados facilmente, reagrupados e 
utilizados em diferentes contextos, sem perder sua 
potencialidade pedagógica, suas funcionalidades e 
principalmente sua capacidade de despertar para a busca de 
mais conhecimento e de correlação dos conhecimentos 
teóricos com a práxis cotidiana do estudante. (GRANETTO E 
DAL MOLIN, 2013, p.4). 
 
 

  Dessa maneira, os ODEA devem ser organizados de modo a ser 

facilmente acessados, possuir instruções de uso de forma clara e objetivos 

explícitos, visto que esses podem ser utilizados pelos estudantes sem a 

presença do professor. Nesse sentido, Granetto e Molin (2013) apresentam os 

ODEA que devem conter: 
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acessibilidade: devem possuir uma identificação padronizada 
que garanta a sua recuperação; reusabilidade: devem ser 
desenvolvidos de forma a compor diversas unidades de 
aprendizagem; interoperabilidade: devem ser criados para 
serem operados em diferentes plataformas e sistemas; 
portabilidade: devem ser criados com a possibilidade de se 
mover e se abrigar em diferentes plataformas; durabilidade: 
devem permanecer intactos perante as atualizações de 
software ou hardware. (GRANETTO E MOLIN, 2013, p. 5 apud 
SILVA, CAFÉ, CATAPAN, 2010, p.96). 
 

  

 Conclui-se, assim que, para Granetto e Molin (2013), os objetos digitais 

de ensino e aprendizagem podem ser utilizados para aumentar a qualidade do 

ensino e contribuir para uma aprendizagem que faça sentido ao estudante. 

Desse modo, propõem que, ao desenvolver um ODEA, deve-se buscar articular 

a construção de novos conhecimentos de forma coerente e ultrapassando a 

mera transposição didática, ou seja, salientam que os objetos precisam ser 

elaborados sob o aspecto transdisciplinar, transversal e hipertextual de forma 

conjunta.  

Hinkelman e Gruba (2012) argumentam sobre a importância de materiais 

customizados para atender às necessidades dos alunos em seus contextos de 

aprendizagem e indica, para contornar o problema da falta de tempo do 

professor, a substituição dos objetos de aprendizagem pelos Recursos 

Educacionais Abertos.  

Os objetos digitais, aqui abordados, apesar de serem considerados 

artefatos capazes de aprimorar o ensino de línguas pelas potencialidades 

apresentadas, sempre possuem restrições para o uso, reuso e modificações, 

por possuírem direitos autorais reservados. Como alternativa para as limitações 

encontradas nos OA, surgiram os Recursos Educacionais Abertos, que de 

certa forma, se apropriaram das contribuições trazidas pelos objetos fechados 

para propor formas de possibilitar que os usuários adquiram mais liberdade na 

utilização desses artefatos. 

 

2.2 Os Recursos Educacionais Abertos 

 

 Os Recursos Educacionais Abertos, conhecidos também pela sigla REA, 

de acordo com a UNESCO (2002), podem ser compreendidos como todo 
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material de ensino, aprendizagem e pesquisa, em qualquer suporte, que está 

sob domínio público e licenciado de maneira aberta, permitindo que qualquer 

pessoa utilize o recurso e até mesmo faça uma readaptação. Existe uma 

quantidade significativa de REA, como: cursos completos, módulos, artigos de 

pesquisa, até vídeos, software e demais recursos que possibilitam o acesso ao 

conhecimento. 

 Os REA consistem na ação de educação que tem crescido no Brasil, 

através da proposta da educação aberta, marcada pela partilha de ideias com 

educadores e alunos que interagem e colaboram com os materiais 

disponibilizados na rede (AMIEL 2012; STAROMBINAS 2012; PRETTO, 2012). 

Interessante notar que, nesse contexto, o importante não é apenas 

disponibilizar materiais para o acesso e uso, mas explorar as possibilidades 

que todos possuem de intervir no processo de construção do conhecimento, 

através da oportunidade e liberdade de usar, personalizar, aprimorar e 

redistribuir os materiais educacionais. 

Leffa (2014) esclarece que a opção pelo termo “recursos”, ao invés de 

“objetos”, se deve ao fato de não ser confundido com o conteúdo a ser 

desenvolvido, enquanto que recursos remetem-se a mediação para se chegar 

ao conteúdo. Além disso, afirma que a utilização da palavra “educacional” é 

para elucidar que o recurso, por si só, não é educacional, carecendo, portanto, 

da incorporação de elementos que favoreçam o engajamento do aprendiz para 

atingir o objetivo proposto. Explica também que o termo “aberto” tem dupla 

significação, sendo abertura a todos que desejarem utilizar e aberto a 

alterações por outros usuários. 

Os objetos de aprendizagem, quando se tornam REA, possibilitam uma 

maior liberdade para os usuários na apropriação e utilização dos recursos 

disponibilizados, conforme explico no quadro comparativo a seguir:  

 

Objetos de aprendizagem REA 

Recursos fechados e prontos Recursos abertos a modificações 

Criados para contextos pré-
determinados 

Criados para serem adaptados para 
realidade especificas 

Direito autoral Direito de reusar, remixar 

Criado por designers distantes da Modificado por qualquer usuário para 
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realidade adaptar de a realidade 

Copyright Copyleft 

Quadro 2: Comparativo entre Objetos de aprendizagem e REA 

 De acordo com Amiel e Santos (2013), os objetos de aprendizagem não 

atingiram o nível de uso esperado devido a fatores como: multiplicação de 

complexos esquemas de metadados, sustentabilidade, remuneração e 

reconhecimento. Outros problemas apontados foram a falta de formação 

continuada, de estrutura e de alinhamento entre o desenvolvimento dos 

recursos e contextos de uso, além da manutenção de equipamentos.         

  A respeito dos problemas enfrentados pela escola, Amiel (2012) 

argumenta que as realidades escolares, em muitos casos, apresentam 

problemas estruturais com o modelo da educação universal e compulsória que 

afetam a qualidade de educação ofertada. Para ele, apesar de a educação 

básica seguir o modelo de um professor para muitos alunos, existem outras 

maneiras de ensinar e aprender, uma vez que: 

 

A configuração "um professor para muitos alunos" é, portanto, 
o modelo por excelência na escola, mas não é monolítico. 
Grupos de estudo, comunidades virtuais de aprendizagem, 
entre outros, apontam inúmeras configurações de ensino e 
aprendizagem que coexistem, influenciam, e complementam as 
tradicionais instituições de ensino básico e superior. Diante de 
tantas maneiras de ensinar e aprender, é evidente que a 
história da educação é uma busca constante por expansão e 
abertura. (AMIEL, 2012, p.23). 
 
 

 Sendo assim, ele entende que é necessário repensar a escola como um 

ambiente rígido, sendo preciso que o currículo torne-se mais articulado com as 

necessidades de preparar o aluno em uma perspectiva cidadã.  

Segundo Amiel (2012), o movimento para uma educação aberta é uma 

tentativa de buscar alternativas sustentáveis para algumas barreiras que 

impedem uma educação de qualidade. Apesar de o conceito de abertura 

anteceder a popularização da internet, tal prática pode ser fortalecida através 

das novas mídias. Além disso, esse modelo de educação busca configurações 

que melhor satisfaçam os interesses dos alunos e professores, considerando 

os fatores de tempo disponível, preferência de aprendizagem, entre outros. 
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Observa-se que, por falta de conhecimento, não são todos os 

professores que conhecem o contexto e exploram os Recursos Educacionais 

Abertos. A divulgação das possibilidades que oferecem os REA precisa ser 

disseminada entre os professores de Língua Inglesa, por ser uma maneira de 

possibilitar maior acessibilidade ao idioma tanto para os educadores quanto 

para alunos que carecem de materiais para aprimoramento do idioma. Quando 

me refiro à divulgação das possibilidades educativas através dos recursos 

digitais, estou fazendo referência às ações, como o evento Educaparty10, que 

fez parte de um evento maior chamado Campusparty. 

 Na página oficial do REA, é apresentada a existência de quatro 

liberdades mínimas: review, reuse, remix e redistribute.  O review consiste na 

liberdade de usar, permite o uso tanto da versão original, ou da nova versão 

desenvolvida pelo usuário, em uma variedade de contexto. Reuse é a 

oportunidade para adaptar e melhorar o recurso disponibilizado, adequando-o 

às necessidades dos usuários. Já o remix é compreendido com a liberdade 

para combinar, recombinar, fazer colagens de REA com outras REA, 

construindo, através dessas misturas e aproveitamentos de outros recursos 

anteriormente disponibilizados, a produção de novos materiais. O redistribute 

consiste na liberdade de fazer cópias de recursos originais e de recursos 

adaptados pelos usuários, possibilitando o compartilhamento. 

  Para Starombinas (2012), os Recursos Educacionais Abertos anunciam 

uma mudança no tratamento do conteúdo, que deixa de ser estático e passa a 

ter caráter dinâmico. Ao adotar licenças livres, os professores e alunos têm a 

oportunidade de fazer diversos rearranjos que poderão ser realizados com o 

objetivo de atender às necessidades contextuais vivenciadas.   

Sendo assim, a adoção dos REA, no ensino básico, é uma possibilidade 

de transformação do cenário educacional que, historicamente, foi limitado aos 

materiais didáticos disponíveis através da promoção de atividades autorais. 

Assim, afirma Starombinas (2012):  

 

A disseminação de uma cultura de uso de recursos 
educacionais abertos na educação básica passa pela inclusão 

                                                           
10

 O Educaparty foi um evento que aconteceu no ano de 2012 e os educadores conectados 
compartilharam suas experiências profissionais. Nesse evento, pela primeira vez, o Instituto 
Educa Digital realizou uma oficina sobre como usar, criar e compartilhar REA. 
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dos alunos na cadeia de autoria, seja nas atividades regulares 
associadas ao currículo, seja estimulando iniciativas 
autônomas de produção de conteúdo em atividades 
complementares – a produção dos grêmios, os saraus 
literários, os festivais de bandas, os grupos de ciência, os times 
de modalidades esportivas diversas etc. De certa forma, seria 
como se a escola reconhecesse todas as experiências como 
válidas na trajetória de formação de seus alunos. 
(STAROMBINAS 2012, p. 130-131). 
 

 
  Os REA possibilitam não apenas a leitura, mas também a apropriação 

do recurso para “remixagem”. Com o desenvolvimento tecnológico, essa 

prática encontrou mais facilidade, pois com a digitalização dos conteúdos, essa 

operação tornou-se mais acessível (STAROBINAS, 2012). Nessa perspectiva, 

os REA proporcionaram avanços significativos no acesso e na circulação de 

produtos culturais nas diversas formas e estimularam o intercâmbio e o 

compartilhamento de informação, uma vez que o conceito de copyright, de 

direito autoral,deixa de existir nesse formato. 

   De acordo com Starombinas (2012), ao utilizar os Recursos 

Educacionais Abertos, o professor adota uma postura dialógica, pois é com 

base nas experiências com os outros que ele sente a necessidade de fazer as 

alterações. O contato com os alunos despertará novas ideias, necessidade de 

aprimoramento, atualização, entre outros. Assim sendo, os alunos tornam-se 

coautores do novo recurso produzido pelo professor por conta das 

interferências. 

   O estudo, ora apresentado, corrobora com a posição de Amiel (2012), 

ao indicar que a escola deve buscar superar a restrição da utilização do livro 

didático com o objetivo conteudista e o papel do professor enquanto executor 

de projetos didáticos de autoria de terceiros. Nesse sentido, argumenta que:  

 

É preciso garantir cada vez mais espaço para uma 
aprendizagem que dê lugar ao diálogo com um repertório 
cultural menos restrito e que aposte na investigação crítica, 
demandando uma postura de participação ativa de todos os 
envolvidos no processo. (STAROMBINAS, 2012, p. 124). 
 
 

Pretto (2012), ao falar em REA, também associa o termo à produção 

colaborativa, rede, softwares de código aberto e em licenciamento das 
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produções culturais e científicas que vão além das leis de direito autoral 

(copyright) que se encontram em vigor na maior parte das produções.   

 Para ele, algumas experiências de produção colaborativa têm 

transformado a forma de fomentar conhecimento como o exemplo do projeto 

Science. Nesse movimento, evidencia-se uma articulação dos pesquisadores 

do mundo todo, através da disponibilização dos dados das investigações, 

possibilitando que as novas pesquisas possam ser realizadas a partir do 

resultado de outras disponibilizadas em rede.  

As potencialidades apresentadas pelos REA favorecem o trabalho 

docente, por possibilitarem desenvolvimento de práticas consonantes com as 

propostas das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Entretanto, essa ação demanda reflexão para o desenvolvimento de políticas. 

Sobre tal problemática, Pretto (2012) salienta: 

 

A ampliação dessa diversidade digital, associada à 
multiplicação de possibilidades de transmissão de informações, 
tem demandado políticas públicas muito atentas no sentido de 
se garantir que os processos formativos dos cidadãos se deem, 
simultaneamente, fortalecendo-se os valores locais e 
possibilitando a interação com o universal, com o planetário. 
(PRETTO, 2012, p.3). 

 

 Assim, ao pensar em políticas para Educação, é preciso problematizar 

questões como a acessibilidade de qualidade, pensar sobre a questão do 

direito autoral e refletir sobre as possibilidades de utilização das novas 

tecnologias. Esses e outros aspectos demandam um olhar cuidadoso, visto 

que: 

 

Exige o fortalecimento de políticas de implementação de 
softwares livres na administração pública e nas instituições de 
pesquisas e de educação. Exige um forte investimento no 
desenvolvimento de hardwares livres e abertos, acompanhado 
da necessária legislação sobre padrões para todos os tipos de 
arquivamentos digitais que circulam em rede. Em outras 
palavras, demandam ações de grande envergadura, que não 
podem ficar prisioneiras de um único campo do saber, 
ministério ou secretaria do governo. (PRETTO, 2012, p.4). 
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  Sendo assim, a inserção de REA nas escolas públicas exige também 

um olhar atento para o papel do professor, pois o uso desses recursos precisa 

fazer parte das reais possibilidades de uso dos principais personagens e 

autores do processo educativo formal. Nesse sentido, Pretto (2012), propõe 

que o professor além de ser ator dos processos educativos, torne-se autor, 

passando a criar e não meramente reproduzir. Pretto (2012, p.7) afirma que 

quando o professor passa a ser autor em rede, é possibilitado um olhar 

profundo para a cultura local e, ao mesmo tempo, um olhar multifacetado e 

ampliado, conectado com o mundo. Esta valorização dos aspectos da cultura 

local correlaciona-se com as propostas das OCEM. 

A proposta dos REA vai além do que simplesmente disponibilizar 

gratuitamente os materiais produzidos, mas propõe que a ética hacker11 

perpasse as ações dos usuários.  

Diante deste cenário, Rossine e Gonzalez (2012) entendem que a 

proposta REA resolve alguns impasses presentes nos materiais didáticos com 

copyright, como problemas relacionados com a diversidade, a adequação, a 

qualidade e atualização. Entre os benefícios proporcionados pelos REA, 

Rossine e Gonzalez (2012) cita que:  

 

(...) além de valorizarem práticas de aprendizagem mais 
próximas à cultura da web e da sociedade do conhecimento, 
eles fortalecem o sujeito que produz o conteúdo, colocando o 
autor no centro das atenções, já que a escolha de quando e 
como compartilhar as obras que cria é uma decisão que 
dispensa a mediação das editoras. (ROSSINE e GONZALEZ, 

2012, p.42).  
 
 

 A adoção de REA para educação, de fato, causa impactos significativos 

por ser capaz de quebrar com o monopólio das editoras. Segundo Rossine e 

Gonzalez (2012), o PNLD cria para as empresas uma situação de monopólio, 

pois a editora, além de ser a única fornecedora de livros, detém o direito autoral 

da obra. Desse modo, a implementação de REA pode vir a ser uma política 

pública pertinente para materiais didáticos, já que o PNLD apresenta uma 

fragilidade estrutural. 

                                                           
11

Em essência, é uma ética que trabalha a partir dos princípios da colaboração, da 
horizontalidade e da descentralização. 
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O resultado da concentração da propriedade das editoras que 
têm seus livros adotados traz impactos negativos tanto para os 
autores de livros didáticos, que negociam seus direitos numa 
situação de oligopólio, como para o sistema público de ensino, 
que vê a primeira seleção de conteúdos ser feita por agentes 
privados, os quais priorizam interesses comerciais. Outro 
problema associado à fragilidade estrutural do PNLD é a baixa 
remuneração dos autores. (ROSSINE e GONZALEZ, 2012, 
p.52) 
 
 

Portanto, evidencia-se aqui, que dentro da proposta REA, há um 

movimento integrado no fazer contemporâneo que aponta para a co-autoria, 

produção do conhecimento em rede, a descentralização do conhecimento, 

mobilidade, criatividade e construção coletiva para o bem comum. Desse 

modo, a incorporação de REA ao ensino de línguas, culmina em ações que 

rompem com a ideia de consumo e passividade. 

 

2.3 Produção colaborativa 

 

 Santana et al. (2012) aponta que a proposta de criação colaborativa 

encontra-se inserida nas propostas de REA e correlaciona-se diretamente com 

o conceito de autoria, visto que : 

 

Queremos pensar grande, pensar na possibilidade de um 
mundo que produza conhecimento de forma intensa, rico pelo 
próprio ato de produzir, estabelecendo um efetivo e rico diálogo 
entre o conhecimento produzido historicamente pela 
humanidade e o conhecimento emanado de cada cidadão na 
sua relação com o outro e com o próprio conhecimento. 
(SANTANA et al.,2012, p. 13). 

 

 Sendo assim, é possibilitado às pessoas o direito de serem co-autoras 

em rede, bem como podem atuar como produtoras e compartilhadoras de 

conhecimento de muitos para muitos, favorecendo a proposta de colaboração 

em massa. Evidencia-se, então, um esforço em sobrepor o modelo 

isolacionista da escola de seu entorno sociocultural. 
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 A prática da produção colaborativa é uma ferramenta disponibilizada 

nos sites educacionais para estimular os usuários a produzirem seus próprios 

conteúdos. Conforme Beltrão (2009): 

 

As práticas colaborativas estão relacionadas com o momento 
atual vivido pela internet, no qual as ferramentas de 
publicações de conteúdo estão amplamente difundidas e são 
relativamente fáceis de ser manipuladas. O grande fator que 
restringia esse fenômeno eram as limitações técnicas. Hoje, 
qualquer pessoa pode ter espaço virtual sem necessariamente 
dominar linguagem de programação. (BELTRÃO, 2009, p.121). 

 

  Beltrão (2009) sugere que as experiências de produção colaborativa 

sempre existiram muito antes do surgimento da rede mundial de computadores. 

Com o advento da internet, entretanto, elas foram facilitadas e potencializadas 

pelo baixo custo e a possibilidade de disponibilizar o conteúdo para toda rede. 

A respeito disto, Moura (2010) afirma que tal prática foi intensificada a partir da 

criação da web 2.0. Assim, salienta Moura: 

 

O utilizador deixa de ser um simples espectador para passar a 
ser um construtor da sua própria aprendizagem e colaborador 
da aprendizagem dos outros através das potencialidades de 
novas ferramentas. São muitas as vantagens da sua utilização 
em contexto educativo. A Web 2.0 é composta por um conjunto 
de ferramentas que potencializa a rapidez e a troca de 
conhecimentos, não importa onde ou quando, tornando a 
informação onipresente (MOURA, 2010, p.85).  
 
 

  Com o desenvolvimento da web 2.0, as pessoas, por meio da troca de 

conhecimento, passaram a ter a oportunidade de construírem conhecimentos 

coletivamente. Assim, a colaboração tornou-se um processo de empowerment 

(Friedman, 1992; Pinto, 1998) e não apenas uma participação sem ação 

consciente da construção. Dessa maneira, tal prática passou a ser estimulada 

no contexto escolar por potencializar a formação social, agregar valor e 

enriquecer o grupo. 

 A respeito disto, Campos et al. (2003, p.26) assevera que a colaboração 

passou a ser “uma proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no 

processo de aprendizagem atuando como parceiros entre si e com o professor, 

com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto”.  Considerando 
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as implicações de tal prática, Kenski (2007) entende como necessária a 

formação de professores para lidar com o processo da produção colaborativa: 

 
Professores bem formados conseguem ter segurança para 
administrar a diversidade de seus alunos e, junto com eles, 
aproveitar o progresso e as experiências de uns e garantir, ao 
mesmo tempo, o acesso e o uso criterioso das tecnologias 
pelos outros. O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os 
professores a transformar o isolamento, a indiferença e a 
alienação com que costumeiramente os alunos frequentam as 
salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais 
eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem 
pessoas melhores e cidadãos participativos. (KENSKI, 2007, p. 
103) 

 

  Para Kenski (2007), a colaboração só se efetiva por meio de 

estratégias capazes de mobilizar os participantes a se tornarem, engajados 

cientes e centrados num propósito comum. Dessa forma, tal prática encontra-

se correlacionada com os objetivos apresentados pela OCEM e PNLD para o 

ensino de LE, pois permite a integração da aprendizagem das línguas com o 

seu entorno, levando em consideração a realidade social do aluno e com a 

proposta de integrar o aluno ao seu meio, desenvolvendo a cidadania. Além 

disso, permite ao professor construir com o aluno o conhecimento linguístico 

favorecendo a valorização do próprio contexto em que vivem. 

 Ainda sobre o aprendizado de Língua Inglesa, Schlatter e Garcez (2012) 

argumentam que as aulas devem possibilitar que o estudante participe como 

contribuinte e cidadão, utilizando conhecimentos relacionados para ações em 

parceria e produzindo textos relevantes. Assim, argumentam Schlatter e 

Garcez (2012): 

 

Para construir juntos uma comunidade colaborativa de 
aprendizagem, é necessário participar para aprender, e 
participar de maneiras variadas que sejam relevantes para a 
construção de conhecimento. (SCHLATTER E GARCEZ, 2012, 
p. 57) 
 
 

  Paralelamente a isso, defendem ser necessário que o professor defina, 

juntamente com os alunos, os conhecimentos que poderão trazer mais 

segurança e autoria às participações, mobilizando assim comunidades 

colaborativas de aprendizagens, pois:  
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Numa comunidade colaborativa de aprendizagem, portanto, os 
participantes se orientam para permitir e exigir a participação 
de todos tanto na toma de decisões quanto na busca pelas 
aprendizagens necessárias para construir o que foi decidido 
coletivamente. (SCHLATTER E GARCEZ, 2012, p. 57). 
 
 

 Desse modo, Schlatter e Garcez (2012) compreendem como importante 

que o professor proponha atividades em parcerias para o desenvolvimento de 

projetos de aprendizagem correlacionados com questões que façam sentido 

para os alunos, ajudando-os ampliar a participação em contextos novos. Pretto 

e a Assis (2008) indicam que a produção colaborativa no âmbito escolar ainda 

é pouco concretizada pelo fato de a escolaridade estar centrada na 

individualidade e competitividade e não na colaboração entre pares. Nesse 

sentido, indica que: 

 

A colaboração e o trabalho em rede são fundamentais no 
movimento software livres e, ao mesmo tempo, são princípios 
necessários para educação, podendo a escola, também ela, 
assumir mais efetivamente essa perspectiva colaborativa a 
partir da intensificação de trabalhos coletivos e em rede. 
(PRETTO e ASSIS, 2008, p.81). 

 

  A respeito disso, temos o exemplo da Wikipédia, demonstração de que 

a colaboração é mais funcional do que o individualismo e por promover um 

projeto livre e participativo, capaz de favorecer a multiplicação de ideais e 

conhecimento. 

  Ainda retomando o argumento da importância do fomento de práticas 

colaborativas no contexto escolar, Peixoto (2013) verificou que ações com essa 

finalidade já foram desenvolvidas, como exemplo: a distribuição de Monitores 

Educacionais (TV Pen drive) que teve como foco a colaboração, possibilitando 

o amadurecimento das construções coletivas e compartilhada. Nesse processo, 

é fundamental que os integrantes da comunidade escolar não se reconheçam 

apenas como usuários deste equipamento, mas como participantes ativos da 

sua implementação. 
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 Para Peixoto (2013), a incorporação das TIC no fazer docente pode 

favorecer o exercício da autonomia, tanto de professores quanto de 

aprendizes, bem como da construção das suas próprias soluções, 

considerando as especificidades de seus contextos.  

  Branco e Lemos (2006) indicam que, a partir das TIC, surgiram formas 

de produção colaborativa tal como o software livre, que serviu de exemplo para 

que o conhecimento circulasse de forma aberta, citando o exemplo do 

licenciamento da Creative Commons que gera autorizações caracterizadas 

pelo termo copyleft, capazes de incrementar o domínio público e ampliar o 

potencial criativo humano. Dessa forma, entende-se que licenças deste tipo 

impactam diretamente a politica editorial por favorecerem novas formas de 

trabalhar o conhecimento e viabilizarem a ampliação da expressão e da 

linguagem comunicativa dos sujeitos, impedindo, assim, a reutilização criativa 

dos materiais, seja através de cópia ou adequação aos contextos locais. 

 Assim, evidencia-se, na contemporaneidade, que a concepção de 

abertura não se reflete somente na possibilidade da produção do conhecimento 

por múltiplos sujeitos, mas perpassa o pensamento de que a ubiquidade dos 

indivíduos precisa ser também explorada. Destarte, torna-se fundamental 

pensar na incorporação de instrumentos que possibilitem os usuários aprender, 

acessar e produzir nos mais diversos espaços. Esse movimento de ampliação 

de participação foi viabilizado pela mobilidade digital. 

 

2.4 Mobilidade digital 

 

A compreensão sobre o funcionamento das tecnologias móveis 

possibilita aos professores elaborarem propostas didáticas pertinentes à 

realidade dos alunos. O termo “móbile”, segundo Merije (2012), implica em 

portabilidade, ou seja, se refere a equipamentos que podem ser carregados 

com facilidade como exemplo: tablet, celular, iphone, entre outros. A 

mobilidade também se relaciona com a ubiquidade, a possibilidade oferecida 

aos usuários de aprenderem em qualquer lugar e em qualquer momento.  

Leffa (2009) salienta que o desenvolvimento das tecnologias móveis 

propiciou novos processos de aprendizagem, capazes de favorecer 
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experiências individuais e colaborativas, superando as limitações do ambiente 

escolar e proporcionando acesso a uma diversidade de informações 

independentes do tempo e do local. Assim: 

 

Hoje, a tecnologia é dinâmica, móvel, miniaturizada em 
circuitos integrados. O que cabia na sala então, hoje pode ser 
levado no bolso da camisa, incluindo não apenas áudio, mas 
também texto escrito e vídeo, a um custo tão baixo e com um 
benefício tão alto que ficou bem mais difícil rejeitá-la. (LEFFA, 
2009, p. 15). 
 

 
 A sociedade, de uma forma geral, tem se adequado à mobilidade digital 

e por isso, os educadores têm refletido e buscado maneiras de aliar a 

educação a esse fenômeno, através da construção interativa do conhecimento 

e da apropriação dos aparelhos portáteis como ferramentas pedagógicas de 

inclusão e de incorporação à cidadania (LIMA, 2012; MERIJE 2012; LUCENA 

et al., 2012, MOURA, 2010). 

Lima (2012) procurou incorporar uma visão crítica dos usos das 

tecnologias digitais, considerando-as como uma nova língua que amplia e 

recria as possibilidades das práticas educativas. Não se tratando, portanto, de 

um rompimento excludente de práticas tradicionais do ensino, mas de um (re) 

alinhamento reflexivo e inovador com vistas ao ganho de aprendizagem e à 

eficácia da docência. 

 No ano de 2013, por exemplo, o Governo da Bahia começou a distribuir 

os tablets educacionais a todos os professores do Ensino Médio e esse recurso 

passou a ser mais um patrimônio da escola para auxiliar o trabalho docente. 

Segundo o Ministro Aloísio Mercadante, a distribuição dos tablets favorece o 

trabalho do professor, uma vez que tal dispositivo eletrônico agrega todo o 

material da TV Escola, periódicos, revistas especializadas em educação, bons 

exemplos de aula didática e materiais do portal do professor. Sendo assim, os 

professores têm elementos para preparar aulas e podem acessar os conteúdos 

disponíveis para que possam melhorar e modernizar suas aulas através desta 

tecnologia amigável e de fácil operação. 

 O tablet educacional, portanto, é um recurso que oferece inúmeras 

possibilidades pedagógicas aos professores de línguas, por ser um instrumento 

tecnológico que reúne os principais recursos do sistema tele informático de 
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nossa época, tais como: conectividade, mobilidade, interatividade e integração 

de mídias. Entretanto, Ferreira (2012) argumenta que as novas tecnologias não 

promovem inovações em processos educacionais por si só. Essas ações só 

fazem sentido quando associadas a apropriações pelos professores e a 

projetos que levem em consideração seus usos sociais. Sendo assim: 

 

Para que professores contemplem as tecnologias móveis em 
seus planejamentos é fundamental levar em conta se são ou 
não usuários de tais tecnologias. Não se pode pedir a 
professores que incluam tais procedimentos em suas práticas 
escolares se eles próprios não fazem usos de dispositivos 
móveis, ou fazem de forma limitada, pela falta de conhecimento 
ou de condições econômicas para arcar com os custos de 
equipamentos e tarifas de usos. (FERREIRA, 2012, p.2). 
 
 

Constata-se que o acelerado desenvolvimento das TIC vem 

acontecendo desde a metade do século XX, porém, é na primeira década do 

século XXI, com a intensificação das tecnologias móveis, portáteis e cada vez 

menores, a exemplo dos smartphones, tablets e netbooks, que novas 

configurações de espaço, tempo e lugar surgiram. De acordo com Merije (2012, 

p.30) “o lançamento do Iphone mudou o mundo ao fazer com o telefone 

deixasse de ser um mero comunicador vocal para se transmutar em uma 

máquina multifuncional praticamente sem limites”.  

As atuais tecnologias digitais móveis permitem o acesso à internet, 

através das redes sem fio, possibilitando aquilo que Lemos (2009) denomina 

de mobilidade informacional. Essa mobilidade permite que cada pessoa acesse 

e emita informações ao mesmo tempo em que se movimenta no espaço físico. 

Além disso, Monteiro e Loreiro (2009) afirmam que o uso destas tecnologias 

móveis acentuou a colaboração entre os professores, implementou abordagens 

pedagógicas inovadoras e o envolvimento do aluno em atividades de 

aprendizagens de pesquisa, visualização, produção e divulgação de materiais 

educativos.  

De fato, o avanço tecnológico contínuo possibilitou que a sociedade do 

século XXI se configurasse numa sociedade de rede e movimento e, por isso, a 

escola deixou de ser lecionadora e passou a se tornar gestora do 

conhecimento (DOWBOR, 1998). Convém ressaltar que, segundo Moura 

(2010), a inserção das tecnologias móveis no cotidiano das pessoas, em 
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especial para as gerações mais jovens, resultou num novo paradigma 

educacional chamado de Mobile learning, centrado na utilização de dispositivos 

móveis (telemóvel, tablet PC, pocket PC).  

 O conceito ligado a essa nova forma de aprender é explorado também 

por Morton Paulsen (2003) como uma forma de aprendizagem online que pode 

ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar, com a ajuda de um 

dispositivo móvel, sendo um termo que se derivou do e-learning12. 

A discussão sobre o uso das tecnologias móveis mostra que, a cada dia, 

as possibilidades de usos para as práticas socioculturais são ampliadas e que, 

quando elas adentram, a escola torna-se prenhe de novas formas de produção 

de conhecimento, compartilhamento de conteúdos e distribuição de 

informações. Essas ferramentas, conjugadas com uma pedagogia adequada, 

podem contribuir para desenvolver nos alunos a autonomia, criatividade, 

colaboração, tornando o ensino mais significativo (MOURA 2010; LUCENA et 

al., 2012). Por isso: 

Em várias partes do mundo, pesquisadores e educadores 
estão se dedicando ao desenvolvimento e à aplicação de 
metodologias que incorporam celulares, tocadores de Mp3, 
internet, tablets no ensino de línguas, biologia, geografia, 
matemática, física, para citar algumas disciplinas, 
potencializando o envio e recebimento de arquivos via 
Bluetooth ou prática de jogos educativos e outras possibilidade 
(MERIJE, 2012, p.48). 

  

Para que o estreitamento dos laços entre educação e informática torne-

se mais eficaz para as práticas de ensino de língua inglesa, é preciso que haja 

bom senso, reflexão e discernimento dos professores no que se refere aos 

seus usos. Antes de tudo, é necessário que o professor de inglês compreenda 

a tecnologia como um agente facilitador no processo de construção do 

conhecimento e que esse recurso poderá auxiliá-lo na elaboração de trabalhos 

colaborativos, possibilitando aos alunos aprendizagens contínuas. A respeito 

disso, Moura (2010) disserta: 

 

                                                           
12

Aprendizagem eletrônica ou e-learning são expressões para designar contextos de 

aprendizagem baseados na Web, aprendizagem online ou outra formação baseada na 
tecnologia (Romiszowski,2004). O e-learning tem as suas raízes na educação à distância e 
surge da aplicação das TIC à educação e formação, oferecendo novos métodos baseados no 
computador e nas tecnologias. (Georgiev et al.,2004). 
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A conjugação das tecnologias móveis com bons objetos de 
aprendizagem e uma pedagogia adequada será a pedra de 
toque da aprendizagem suportada por dispositivos móveis. Um 
uso adequado das ferramentas digitais facilita a realização de 
bons trabalhos e facilita a aprendizagem. (MOURA, 2010, 
p.98).  
 
 

Assim, a inserção tecnológica no ensino será um recurso facilitador para 

que o professor de inglês atenda às propostas das OCEM, que apontam como 

função educacional no ensino de línguas no Ensino Médio, trabalhar com a 

noção de cidadania e o desenvolvimento de atividades que contemplem os 

letramentos múltiplos, de modo a coadunar-se com a proposta de inclusão 

social e digital.  

De acordo com a perspectiva de Merije (2012, p.40), “os recursos 

móveis permitem que os usuários desenvolvam habilidade de síntese, 

criticidade, relação grupal, autonomia e criatividade”. Portanto, é preciso que os 

professores estejam em permanente estado de aprendizagem para conseguir 

acompanhar as inovações que surgem e podem ser aliadas para promover 

uma dinamização no ensino e aprendizagem. 

 Leffa e Irala (2014) argumentam que a difusão e barateamento das 

tecnologias digitais, incluindo computadores, netbooks, tablets e principalmente 

os smartphones, provavelmente a mais inclusiva das tecnologias, tem facilitado 

expressivamente a adoção da Pedagogia de Projetos, com resultados mais 

significativos para os alunos. Além disso, os recursos digitais móveis têm 

possibilitado as pessoas carregar o mundo no bolso, visto que é possível 

interagir com diferentes localidades com um custo ínfimo e sem a necessidade 

de viajar para lugares distantes no mundo. 

 Os estudos de Alda (2013) demonstraram que o celular para 

aprendizagem do ensino de línguas é um instrumento representativo. O 

aparelho é capaz de potencializar novas formas de aprender devido aos 

recursos por eles disponibilizados. Nesse universo, mensagens, e-mail, acesso 

à internet, reprodução e gravação de áudio e vídeo, e principalmente o uso de 

aplicativos específicos para o ensino de línguas desempenham papel 

importante. Contudo, para que a aprendizagem se efetive, faz-se necessário o 

planejamento, pois com a inexistência de uma programação antecipada das 

atividades que devem ser executadas, as tecnologias deparam-se com 
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problemas anteriormente conhecidos e não produzem a aprendizagem que 

deles se espera. 

 É importante salientar que a mobilidade digital só potencializa ações 

significativas quando os sistemas educativos incorporam a proposta das Novas 

educações e entendem que a ubiquidade proporcionada pela tecnologia móvel 

favorece o acesso à rede. Do mesmo modo, essa mobilidade potencializa 

oportunidades para estudantes e professores deixarem de ser atores e 

tornarem-se autores em rede, participando da construção coletiva do 

conhecimento conforme propõe o projeto de REA. 

 

2.5 Novas educações 

 

Este termo advém da área da educação e foi proposto inicialmente por 

Pretto e Pinto (2006), com base nos impasses apresentados pelo sistema 

educativos. A ideia remete ao pensamento sobre a necessidade de transformar 

e ampliar a dinâmica do ensino e aprendizagem. Esse termo permanece até 

hoje sendo referenciado nas discussões sobre o fazer docente condizente com 

a realidade atual. 

Pretto (2002) já entendia que a escola na sociedade do conhecimento 

tinha o desafio de passar por transformações profundas. Para ele, era 

necessário considerar os ritmos da aprendizagem dos alunos bem como se 

preocupar não apenas teoricamente, mas operacionalizar todas as propostas 

com foco nas transversalidades e interdisciplinaridades. Essas ações apontam 

para a necessidade de mudança na concepção de currículo. 

Pretto e Pinto (2006) argumentam que a contemporaneidade demanda 

alterações na maneira de pensar os sistemas educativos e, por isso, 

apresentam a proposta das novas educações. Sob essa ótica, a educação tem 

experimentado um movimento de transformação no papel do professor e aluno, 

que além de consumidores, passaram a ser autores dos processos. Formou-

se, assim, um círculo virtuoso e permanente de produção de culturas e 

conhecimentos.  

 Sendo assim, as práticas de colaboração e compartilhamento dos mais 

diversos assuntos foram compreendidas como formas que promovem a 
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construção de novas propostas educativas. Desse modo, é possível culminar 

na criação de redes capazes de proporcionar o intercâmbio de ideias e 

produções dos alunos (Pretto e Pinto, 2006).  

   Ainda sobre o cenário social, Pretto e Pinto (2006, p.20) mencionam 

que “os processos decorrentes da chamada globalização estimularam o 

desenvolvimento de uma forma alternativa de organização, com uma Pseudo-

horizontalização de parte significativa no processo decisório”. Desse modo, a 

concepção de novas educações apresentada compreende que o conhecimento 

deve deixar de ser construído de forma verticalizada para adquirir uma lógica 

horizontalizada em rede, acompanhando a dinâmica da sociedade. 

 Para Pretto (2010), a presença intensa das tecnologias digitais de 

informação e comunicação proporcionou que a juventude se apropriasse das 

novas linguagens para produzir colaborativamente o conhecimento. Sendo 

assim, ele também argumenta que a educação deve ser compreendida a partir 

da perspectiva colaborativa. A cultura digital funciona como um espaço aberto, 

no qual os novos modos de relacionamento e de intercâmbio de culturas 

promovem, potencialmente, novas possibilidades de produção de 

conhecimentos. Por isso, as novas educações devem ser pautadas na 

pluralidade. 

   Além disso, Pretto (2010) propõe que as tecnologias, apesar de serem 

utilizadas como meras ferramentas auxiliares dos processos educacionais, 

precisam ser compreendidas como espaço social. Assim, salienta Pretto: 

 

Ocorre que, daqueles primeiros momentos até hoje, o que 
aconteceu foi que a juventude apropriou-se das tecnologias e 
as transformou completamente, de um meio meramente 
receptor de informação para um meio de expressão de ideias e 
de manifestações da pluralidade e da cidadania. (PRETTO, 
2010, p.306). 

 

 De acordo com Pretto (2010), a escola, por ser equipada com recursos 

tecnológicos, deve utilizar esses equipamentos para promover integração e 

articulação entre os estudantes, propondo a formação de redes que 

possibilitem a interação, a troca, à recombinação e remixagem de novas 

culturas e conhecimentos. 
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Para ele, a pedagogia da assimilação, que se baseia em transformar o 

“eu” no “outro”, empobrece os sistemas educativos. Desse modo, a proposta 

das Novas Educações compreende que a pluralidade deve ser constituída 

como parte integrante no processo. A escola, nessa perspectiva, deve ser local 

de produção de culturas e conhecimento a partir de uma lógica de não 

linearidade, de forma aberta, reconhecendo e acolhendo todos no processo de 

colaboração e construção do conhecimento. 

Pretto (2012), ao se referir à educação na contemporaneidade, também 

enfatiza a importância do caráter participativo e emancipador, capaz de fazer 

com que os alunos sejam produtores de conhecimentos e a escola, portanto, 

um espaço aberto às redes que possibilitam as pessoas participarem, 

trocarem, discutirem e descobrirem novas formas de validar competências e 

experiências singularizadas.  

O entendimento de que os alunos operam com lógicas temporais 

diferenciadas, bem como a necessidade da viabilização de propostas de ensino 

que funcionem em múltiplos espaços, também são incorporados por Pretto 

(2014). Para ele, os professores devem pensar que o perfil dos alunos se 

modificou e que atualmente são configurados como uma geração alt+tab. Este 

termo é utilizado por Pretto (2014) para ser referir à geração de qualquer idade 

que navega em várias janelas ao mesmo tempo, usando simultaneamente as 

teclas alt+tab para navegar em todas as janelas. Evidencia-se, aqui, que as 

redes são favoráveis a essa proposta, pois potencialmente conectam pessoas 

e podem produzir novas ações capazes de gerar novos saberes e novas 

formas de ser e pensar.  

  A proposta apresentada por Pretto e Pinto (2006) para as novas 

educações demanda um olhar amplo para compreender a transformação das 

formas de aprendizagem. Logo, entende-se que o professor, na atualidade, não 

pode competir com tais recursos, mas articular o conjunto de informações e 

encontrar maneiras para provocar os estudantes a descobrirem e produzirem 

novos conhecimentos.  

    Assim sendo, o conceito de Novas educações indica que a escola 

precisa se conectar com as tendências mais atuais para ser capaz de fortalecer 

a dimensão das produções. Para isso, muitas vezes a lógica do currículo 



37 
 

tradicional deve ser quebrada para inserir a tecnologia como forma de construir 

o conhecimento. 

 A incorporação deste conceito, na literatura apresentada, também 

remete ao fato de que o ensino na contemporaneidade precisa ser articulado 

com as realidades vivenciadas pelos alunos. Essa perspectiva vai ao encontro 

das propostas atuais para o ensino de línguas (BRASIL, 2006; BORBA e 

ARAGÃO,2006; LEFFA, 2012b; SCHLATTER, GARCEZ, 2012). Portanto, o 

envolvimento do professor com estudantes, na construção do conhecimento, 

configura-se como uma situação mais favorável para a aprendizagem. 

 A adesão do termo “novas educações”, a partir das visões de Pretto e 

Pinto (2006) e Pretto (2010; 2012; 2013), pauta-se no respeito às diferenças, 

um elemento fundante no processo de aprendizagem. Percebe-se, assim, a 

necessidade de se construir novas concepções de educação diante dos 

avanços tecnológicos, da globalização e da inclusão das tecnologias da 

comunicação e informação nos sistemas educativos. Essa ideia também se 

concentra numa nova abordagem curricular, atenta às questões de tempo-

espaço, às conexões múltiplas, a não-linearidade e a não-fragmentação do 

saber. Essa abordagem também é capaz de potencializar a construção do 

saber de modo a favorecer práticas educativas condizentes com o seu tempo e 

com a proposta da implementação de Recursos Educacionais Abertos no 

contexto escolar. 

O conceito de novas educações, assim, refere-se à necessidade das 

instituições de ensino superarem o ensino tradicional em que a figura do 

professor ainda é centralizada. Na nova perspectiva, o desenvolvimento de 

práticas que configurem a aprendizagem de forma mais integrada e 

participativa ganha lugar de destaque. Essas práticas podem realizadas em 

qualquer lugar do espaço, em condições diversas como online, offline, 

individuais ou coletivas. 

Dessa maneira, os espaços proporcionados pelas novas tecnologias são 

considerados como locais propícios para a construção de aprendizagens 

significativas, capazes de motivar e possibilitar que os alunos tomem 

iniciativas, compartilhem, interajam e produzam, em rede.  
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As novas educações propõem que o professor seja capaz de não 

apenas seguir os materiais didáticos disponibilizados, mas utilizá-los para 

recriar, readaptar ou remixar as atividades de forma criativa e personalizada. 

Por conseguinte, a proposta das novas educações, aqui, é entendida 

como um conceito capaz de envolver essa dinâmica de abertura para o acesso 

e geração de conhecimento incorporando as práticas colaborativas, produção 

em rede, cultura hacker, compartilhamento e tendências futuras. 
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3  METODOLOGIA E ANÁLISE DO CORPUS. 

 

Neste capítulo, inicialmente apresento os procedimentos metodológicos 

utilizados na realização desta pesquisa e, em seguida, faço a análise do corpus 

selecionado.  

Saliento que esta pesquisa encontra-se embasada em trabalhos 

anteriormente desenvolvidos por Tavares (2007) e Lopes e Fialho (2011), que 

investigaram objetos de aprendizagem em contextos diversos como cursos 

online gratuitos e portais educacionais. Entretanto, faço uma adaptação, pois 

todos eles investigavam somente objetos fechados voltados para o ensino de 

Língua Espanhola, apresentando, portanto, uma perspectiva diferente deste 

estudo.  

A proposta metodológica, aqui empreendida, consiste em investigar não 

somente os objetos digitais, mas compreender as limitações e potencialidades 

dos portais brasileiros de iniciativa REA em sua totalidade para o ensino e 

aprendizagem de inglês no Ensino Médio. 

 Para isso, elaborei um quadro avaliativo capaz de investigar os 

aspectos principais da proposta de REA e das demais estruturas conceituais 

correlacionadas. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca identificar, descrever e 

interpretar detalhadamente as características desses portais.  A escolha dessa 

abordagem justifica-se por possibilitar contribuições inovadoras no estudo de 

alguns temas. Nesse sentido, Godoy argumenta que: 

 

A abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não 
se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela 
permite que a imaginação e a criatividade levem os 
investigadores a propor trabalhos que explorem novos 
enfoques. (GODOY, 1995, p.25). 
 
 

Primeiramente, a pesquisa investigou todos os portais indicados como 

iniciativa de REA no Brasil. Esta busca foi feita através da página oficial de 

REA que apresentou uma lista de 31 portais sendo eles: 
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1- http://ambiente.educacao.ba.gov.br/ 

2- http://www.educadigital.org.br/eja/baixe-e-leia/ 

3- http://www2.senado.leg.br/bdsf/ 

4- http://www.bbm.usp.br/ 

5- http://brasil.campusvirtualsp.org/ 

6- http://www.uff.br/cdme/ 

7- http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/ 

8- http://curso.rea.ufg.br/ 

9- http://www.dtparaeducadores.org.br/site/?page_id=12 

10-http://dudalibrary.org/ 

11-http://www.educopedia.com.br/ 

12-http://edukatu.org.br/ 

13-http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/index.php 

14-http://escoladigital.org.br/ 

15-http://culturadigital.br/escolalivre/ 

16-http://www.ggte.unicamp.br/e-unicamp/public/ 

17-http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=folhas 

18-http://geografiavisual.com.br/ 

19-http://www.indioeduca.org/ 

20-http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.ph

p?conteudo=6 

21-http://m3.ime.unicamp.br/ 

22-http://www.memoriadeelefante.org.br/home 

23-http://www.portalobaa.org/comunidades 

24-http://teca.cecierj.edu.br/ 

25-http://www.ocw.portoseguro.org.br/ 

26-http://www.colegiodante.com.br/rea/ 

27-http://ripe.ufba.br/ 

28-http://books.scielo.org/ 

29-http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Home/Index/ 

30-http://br.wikimedia.org/wiki/Movimento_Wikimedia 

31-http://pt.wikiversity.org/wiki/P%C3%A1gina_principal 
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http://escoladigital.org.br/
http://culturadigital.br/escolalivre/
http://www.ggte.unicamp.br/e-unicamp/public/
http://geografiavisual.com.br/
http://www.indioeduca.org/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
http://m3.ime.unicamp.br/
http://www.memoriadeelefante.org.br/home
http://www.portalobaa.org/comunidades
http://teca.cecierj.edu.br/
http://www.ocw.portoseguro.org.br/
http://www.colegiodante.com.br/rea/
http://ripe.ufba.br/
http://books.scielo.org/
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Home/Index/
http://br.wikimedia.org/wiki/Movimento_Wikimedia
http://pt.wikiversity.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
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Para investigação de tais portais, foi colocada a seguinte 

problematização: os portais identificados favorecem as ideias associadas ao 

conceito de REA? 

A seguir, mostro o corpus da pesquisa, o instrumento e a análise. 

3.1 O corpus da pesquisa 

 

   A partir dos 31 portais indicados como iniciativa de REA, no Brasil, foi 

delimitado o universo para análise, adotando o seguinte critério para escolha 

do corpus: investigar somente os que possuem objetos digitais voltados para o 

ensino e aprendizagem de inglês direcionado para o Ensino Médio.  

Após esse processo, apenas três portais foram selecionados para 

análise. Sendo eles: 

 

• http://ambiente.educacao.ba.gov.br/ 

• http://escoladigital.org.br/ 

• http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/ 

 

As figuras a seguir mostram a página inicial desses portais. 

 

Figura 1: Página inicial do Ambiente Educacional Web 

http://ambiente.educacao.ba.gov.br/
http://escoladigital.org.br/
http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/
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Figura 2: Página inicial do portal Escola Digital 

 

 

Figura 3: Página inicial do portal Currículo+ 
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3.2 Instrumento 

Para análise dos portais, optei por desenvolver um quadro avaliativo 

correlacionado com os aspectos mencionados na fundamentação teórica. Esse 

quadro contém perguntas que contemplam aspectos de REA e os demais 

conceitos associados e abordados neste trabalho. As perguntas serão 

respondidas ao final da análise detalhada de cada portal. Convém salientar que 

este instrumento não tem a finalidade de tecer críticas aos portais, mas 

evidenciar os pontos conceituais identificados nos ambientes analisados, bem 

como direcionar o processo de análise do corpus. 

 Assim, elaborei um instrumento capaz de identificar nos portais os 

seguintes aspectos: 

 

(1) Adequação à cultura digital 

(2) As dimensões de abertura13  

(3) Disponibilização de espaços para produção e colaboração 

(4) Adequação a mobilidade digital 

(5) A constituição de redes.  

 

 Sendo assim, o quadro avaliativo utilizado para análise foi organizado da 

seguinte forma: 

                                                           
13

A proposta de abertura apresentada pelos REA relaciona-se com os dois sentidos mais 
relevantes da palavra: (1) aberto a todos que o desejarem usar, sem restrições de plataforma, 
e (2) aberto a mudanças no próprio recurso, viabilizando adaptações ao contexto de uso. 

 1 2 3 

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês com conteúdos 
apropriados?  

   

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados à cultura 
digital? 

   

O portal está aberto para 
participação de todos? 

   

O portal disponibiliza objetos 
para oensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
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Legenda:  

1- Sim; 

2-  Às vezes; 

3-  Não  

 

 

 

3.3 Análise do Corpus 

 

3.3.1 Portal Ambiente Educacional Web 

 Inicialmente, analiso o portal de educação do estado da Bahia, 

denominado Ambiente Educacional Web (AEW). Este é um espaço pedagógico 

multidisciplinar criado para estudantes e professores acessarem, 

compartilharem e construírem conhecimento por meio das novas tecnologias 

da informação e comunicação.  

O AEW apresenta design atraente, é configurado de forma organizada e 

divide-se por seções de acordo comas finalidades. Logo na página inicial, os 

usuários se deparam com frases e vídeos que os convidam para acessar os 

conteúdos digitais livres, navegar por sites temáticos das disciplinas, produzir e 

compartilhar mídias educacionais, participar do espaço aberto com estudantes 

e professores, interagir com o professor web e conhecer os programas da rede 

Anísio Teixeira.  

Dessa forma, verifica-se que esse portal não se propõe a funcionar 

simplesmente como um repositório de conteúdos, mas sugere que os 

professores e alunos interajam e construam novos conhecimentos. Desse 

modo, a proposta da página inicial dialoga com a proposta da Educação 

Aberta, por propor interação, produção colaborativa, socialização dos 

abertas? 

 O portal oferece 
instrumentos para produção 
de objetos? 

   

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

   

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

   

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

   

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

   

Quadro 3: Utilizado para análise dos portais 
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conhecimentos visando à troca de ideias e subsidiar autonomia dos usuários 

no processo de aprendizagem. 

Em relação aos objetos digitais específicos para Inglês no Ensino Médio, 

foram encontrados três tipos: sites, vídeos e planilha. A quantidade de recursos 

voltados para este público foi considerada pouco significativa, sendo que esses 

não contemplam estratégias capazes de atender os diferentes estilos de 

aprendizagem. 

Todos eles apresentam uma descrição geral do objeto, não deixando 

claro o objetivo pedagógico a ser desenvolvido como, por exemplo: identificar, 

categorizar, exemplificar, formular, entre outros. Conforme Braga e 

colaboradores (2012), isso gera uma dificuldade didático-pedagógica, pois os 

objetos não deixam claro nem para o professor nem para o aluno qual a 

finalidade a ser alcançada. Essa observação ratifica a ideia apresentada por 

Leffa (2014), ao dizer que o recurso por si só não é educacional, sendo 

necessária a incorporação de elementos que favoreçam o engajamento do 

aluno para atingir o propósito da atividade. 

A maior parte destes REA aborda questões gramaticais, entretanto, 

constataram-se também abordagens sobre iniciativas de aprendizagem aberta, 

sons da língua, estrangeirismos, interpretação de texto e aspectos culturais. 

Inclusive, muitos deles são direcionados para o Exame Nacional do Ensino 

Médio.  

 Apesar de todos os conteúdos serem apropriados para o ensino médio, 

alguns não constam de informações suficientes para sua contextualização.  A 

respeito disso, Braga et al.,(2012) pontua que, muitas vezes, o professor 

consegue buscar e acessar o OA, mas não consegue inseri-lo no contexto da 

disciplina e acaba desistindo de seu reuso.  

De fato, apenas a metade dos REA disponibilizou um guia pedagógico 

que esclarece qual a concepção de língua trabalhada. Isto foi verificado no guia 

pedagógico dos vídeos disponibilizados pela TV Anísio Teixeira que contém um 

texto com a proposta de ser uma rede de comunicação e informação numa 

perspectiva inter e transdisciplinar. 
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Figura 4: Guia pedagógico da TV Anísio Teixeira 

Além disso, é indicada uma sugestão de atividade, buscando incentivar 

a utilização contextualizada e interdisciplinar do programa, bem como provocar 

a construção de tantas outras atividades didáticas, por professores e suas 

comunidades escolares. Portanto, a disponibilização do guia didático permitiu 

esclarecer como o objeto pode ser explorado, auxiliando o direcionamento do 

ensino.  

A concepção da língua adotada pela maior parte dos REA de língua 

inglesa é consonante com a proposta das novas educações, por possibilitar 

que a aprendizagem aconteça de modo a relacionar-se com as vivências dos 

aprendizes. Assim, na maioria dos recursos, a linguagem é vista como forma 

de interação tal como propõe Koch e Elias (2007) ao considerar que o texto é o 

próprio lócus de interação e neles os autores enquanto indivíduos ativos se 

constroem e são construídos no texto por meio de uma relação dialógica.  

Sendo assim, observa-se que a maior parte dos recursos, consegue 

situar a aprendizagem criando condições para que os usuários visualizem 

contextos autênticos capazes de permitir que eles construam novos 

conhecimentos, através das correlações com as situações do cotidiano. 

  Em relação à adequação dos recursos ao meio digital, nota-se que só 

ocorre às vezes, pois os vídeos e planilhas são meramente explicativos. Eles 

não apresentam uma dinâmica diferenciada e se assemelham a uma listagem 

tradicional de vocábulos, conforme ilustra a imagem a seguir: 
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Figura 5: Planilha disponível no Ambiente Educacional Web 

Os REA exclusivamente explicativos não interagem com os usuários e 

não possibilitam mecanismos de verificação do aprendizado, sendo assim, 

constata-se que nenhuma diferença é notada em relação aos objetos não 

digitais.  

 Já os sites indicados, se adéquam a cultura digital, pois são capazes de 

interagir com as pessoas e, muitas vezes, propõem a resolução de atividades 

oferecendo instantaneamente o feedback,  conforme mostra a figura 6:  

 

Figura 6: Feedback da atividade indicada pelo AEW 
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  Os recursos que oferecem feedback podem ser utilizados pelos 

estudantes para treinar e verificar os níveis de aprendizagem sem a presença 

do professor. Dessa maneira, este portal oferece materiais de ensino e 

aprendizagem de Língua inglesa capazes de proporcionar que a aprendizagem 

ocorra em ambientes diferentes do contexto escolar. 

Os REA identificados apresentam a característica da reusabilidade e 

podem ser utilizados de qualquer maneira, com diferentes finalidades e isso se 

deve a neutralidade teórica.  Sobre este aspecto, Leffa (2006) assevera que um 

objeto teoricamente neutro facilita a interoperabilidade e o reuso. 

Para que um recurso esteja adequado ao mundo digital deve ser 

acessível a todas as pessoas e, neste aspecto, o portal AEW carece de 

melhorias, pois não possui um filtro para selecionar os objetos de acordo com 

as necessidades especiais apresentadas pelos usuários.  Além disso, carece 

de revisões sobre as informações disponibilizadas, pois raramente foram 

encontrados REA acessíveis, conforme a ilustração a seguir: 

 

 

Figura 7: Vídeo com acessibilidade de Libras indicado pelo AEW 

Em algumas situações, os descritores dos recursos informam possuir 

acessibilidade de libras, mas, quando executados, não apresentam as 

adaptações necessárias. Já em outros casos, há indicação de que não são 
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acessíveis, porém, os vídeos são legendados. Portanto, sinalizo que esse 

aspecto precisa ser aprimorado no sentido de disponibilizar REA com versões 

adaptadas para diferentes tipos de usuários para não ser configurado como um 

local que favorece a exclusão digital dos demais portadores de necessidades 

especiais. Tendo em vista que o portal não é totalmente acessível, evidencia-

se também que, por tal razão, não se encontra totalmente aberto, 

impossibilitando a participação deste público especificamente. 

  Desse modo, sugiro revisão do emprego do nome espaço aberto, visto 

que embora AEW possua um espaço denominado aberto, ainda se configura 

como fechado, pois alguns locais só podem ser acessados por quem possui o 

número da matricula do profissional, logo, quem não é professor da rede 

estadual da Bahia não tem acesso ao espaço. 

 

Figura 8: Local que exige login no Ambiente Educacional Web 

Convém salientar que o espaço denominado aberto também se encontra 

fechado até o momento para a participação dos alunos, pois aparece um aviso 

na página informando que o acesso do estudante só será possível em breve. 

Sendo assim, o conceito de abertura configura-se de forma contraditória. 
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Figura 9: Imagem do cadastramento exigido para participar do espaço 

aberto do AEW 

Outro ponto a ser repensado é quando o AEW convida o usuário para 

acessar conteúdos educacionais livres, pois verifiquei que nem todo conteúdo 

encontra-se acessível. O site recomendado Open learning iniciative, por 

exemplo, possibilita ao professor criar uma conta e distribuir a chave para seus 

alunos, no entanto, o acesso só pode ser feito pelos estudantes mediante um 

pagamento. Logo, nem todos os conteúdos nestes sites são livremente 

disponibilizados.

 

Figura 10: Restrição para acesso dos alunos do site indicado pelo AEW 



51 
 

Observou-se que todos os recursos disponibilizados possuem a licença 

Creative Commons de uso compartilhado, porém, não esclarecem sobre a 

liberdade que a licença concebe, corroborando com o que Rossine (2010) 

afirma acerca da falta de clareza nos termos de uso de muitos projetos 

educacionais brasileiros. 

Tal situação inibe os usuários a praticarem ações de modificação e 

remixagem dos objetos, impossibilitando à criação de novos recursos capazes 

de enriquecer o portal e, consequentemente, a geração de novos 

conhecimentos. 

 Na seção destinada ao apoio e colaboração, os estudantes e 

professores de Inglês podem encontrar diversos recursos livres que os 

possibilitam a deixarem a condição de meros usuários para se tornarem 

produtores de novos materiais e desenvolvedores de ambientes de 

colaboração através de ferramentas livres como exemplo o Moodle. 

Nesse espaço, educandos e educadores podem encontrar ferramentas 

como editores de vídeos, ambientes de aprendizagem, sistemas operacionais 

livres, aplicativos educacionais, editores de imagem, outros portais 

educacionais, editores de revistas, gerenciador de conteúdos e etc. Sendo 

assim, esse portal, ao oferecer tais instrumentos, encontra-se dentro da 

proposta REA, pois possibilita oportunidades para os usuários desenvolverem 

práticas colaborativas para o desenvolvimento de materiais, podendo se tornar 

autores em rede, ações também consonantes com as novas educações 

mencionadas por Pretto e Pinto (2006). 

 Apesar da quantidade significativa de instrumentos para produção e 

colaboração, muitos não são fáceis de serem utilizados e não apresentam 

tutoriais de uso. Por conseguinte, essa disponibilização de ferramentas nem 

sempre assegura o desenvolvimento de práticas de adaptação e criação de 

objetos e de ambientes colaborativos. 

O espaço de colaboração disponibilizado na seção Professor Web pode 

ser explorado pelos docentes de inglês e demais usuários para interagir, 

compartilhar experiências e produções textuais, além de sugerir. Dessa 

maneira, verifica-se que além possibilitar interação, a seção pode ser utilizada 

para encontrar textos com temas transversais que podem ser trabalhados nas 
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aulas de inglês como: educação ambiental e especial, pluralidade cultural, 

cidadania e etc. 

O outro espaço colaborativo, conforme mencionamos anteriormente, 

encontra-se condicionado à realização do cadastramento que possibilita 

somente aos professores da rede estadual tenham acesso. 

Nesse portal, não foram encontrados objetos específicos para o ensino/ 

aprendizagem de inglês no Ensino Médio para ser usados em aparelhos 

móveis. Além disso, o AEW não consegue ser explorado em sua totalidade 

nesses dispositivos, pois nem todos os objetos indexados conseguem 

funcionar, uma vez que são executados mediante a instalação de outros 

programas, conforme o exemplo na figura a seguir: 

 

Figura 11: Objeto indicado pelo AEW que exige a instalação de outros 

programas 

 Tais restrições de funcionamento impossibilitam que este portal seja 

completamente explorado nos múltiplos espaços percorridos pelos usuários, 

impedindo, desse modo, uma tendência contemporânea de aprendizagem. Sob 

esse prisma, o portal não atende a proposta de ubiquidade apresentada por 

Alda (2014), ao afirmar: “hoje, o ser humano é móvel e requer ferramentas 

capazes de acompanhar o seu cotidiano”. 

  Foi verificado que o AEW dispõe de uma rede social fechada que 

possibilita somente aos professores da rede estadual participarem e criarem 

comunidades, trocarem informações e experiências com outros colegas da 

rede estadual da Bahia, discutirem ideias, buscarem blogs, enfim se 
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articularem em redes para construção de novos saberes.  Esta rede incorpora 

elementos da web 2.0 de formar grupos por afinidade para discussões e troca 

colaborativa de informações.  

 

Figura 12: Rede social do portal AEW 

 

 Interessante notar que a seção chamada de Professor Web é capaz de 

direcionar os participantes, até mesmo os não cadastrados, para as redes 

sociais já existentes como Youtube, Facebook, Twitter e Flickr como propósito 

de difundir os conteúdos divulgados nesta parte. 

 O Ambiente Educacional Web permite que os docentes e aprendizes 

acessem a páginas específicas do portal, nas redes sociais, para publicação, 

acesso de informação, o compartilhamento e a troca de ideias. Entretanto, 

verificou-se que nas páginas do AEW existentes nas redes Facebook, Twitter e 

Flickr, os usuários não participam ativamente, mantendo a lógica da web 1.0, 

sendo apenas receptores. Por isso, só existem publicações feitas 

exclusivamente pelos organizadores do portal, havendo poucas visualizações, 

comentários e até mesmo compartilhamentos. 

Já a rede social do AEW, apesar de possibilitar práticas de interação e 

colaboração, delimita que tais ações só ocorram exclusivamente com os 

professores da Rede Estadual da Bahia. 
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 Com base nos aspectos analisados, indico que tais ações podem ser 

intensificadas quando os professores adotam a proposta de desenvolver 

materiais para o ensino de línguas juntamente com seus alunos, através da 

adesão de uma pedagogia de projetos assim como propõe Schlatter e Garcez 

(2012). 

Outro ponto interessante é que, além de disponibilizar objetos como o 

livro digital aberto, o portal também incorpora sites que possibilitam aos alunos 

entenderem a lógica da aprendizagem aberta, oportunizando o 

desenvolvimento da aprendizagem informal e continuada, centrada no aprendiz 

ativo e crítico. (OKADA e MOREIRA, 2008). 

Considerando o potencial do AEW, observo que a quantidade de REA 

para o inglês no ensino médio é limitada e que isso é passível de 

aprimoramento mediante a utilização dos instrumentos disponibilizados no 

espaço de colaboração. Além disso, sinalizo que, apesar de nem todos os 

objetos encontrados não integrarem as habilidades de leitura, escrita e 

oralidade, tal como expresso nas Orientações Curriculares (BRASIL, 2006) e 

no guia do PNLD 2015, configuram-se como objetos pertinentes para o ensino 

de línguas do futuro. Como visualizado por Leffa (2012), eles possibilitam a 

invisibilidade do professor, deixando o conteúdo mais visível para os alunos, 

ficando o professor não ao meio, mas ao lado dos conteúdos. 

O Ambiente Educacional Web, apesar de não se encontrar totalmente 

aberto, apresenta alguns aspectos condizentes para um espaço de iniciativa 

REA, pois assim como propõe Starombinas (2012), estimula iniciativas 

autônomas, o intercâmbio, compartilhamento das informações, licenças abertas 

e oferecem  recursos que podem ser utilizados  dentro e fora da sala de aula. 

 Após a análise dos aspectos investigados, apresento a seguir uma 

análise qualitativa do Ambiente Educacional Web. 

Aspectos  Resultado da análise qualitativa 

O portal apresenta 
objetospara o 
ensino/aprendizagem de 
inglês com conteúdos 
apropriados?  

Sim, apesar da inexistência de objetivos 
específicos nos conteúdos digitais 
disponibilizados, todos eles trazem 
abordagens e conteúdos condizentes para 
o Ensino Médio e apresentam correlações 
com Enem e vestibulares. 
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Quadro 4: Análise interpretativa do Ambiente Educacional Web 

 

Evidencia-se aqui, que, apesar deste portal apresentar uma organização 

e uma proposta favorável para o ensino de inglês na contemporaneidade, 

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados à cultura 
digital? 

Às vezes.  A adequação encontra-se 
relacionada ao tipo do objeto. Os vídeos e 
as planilhas, por exemplo, são meramente 
explicativos e apresentam uma dinâmica 
semelhante aos recursos não digitais. 

O portal está aberto para 
participação de todos? 

Não, pois somente os professores da rede 
Estadual conseguem ter acesso ao portal 
em sua totalidade. Verificou-se a existência 
de restrição de acesso para demais 
professores e até mesmo e os estudantes 
da rede. Além disso, carece de 
acessibilidade para os portadores de 
necessidades especiais. 

O portal disponibiliza objetos 
para oensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
abertas? 

Sim. Através do mecanismo de busca 
somente foram constatados conteúdos 
licenciados pela Creative Commons. 

O portal oferece instrumentos 
para produção de objetos? 

Sim. Foi verificada uma variedade de 
ferramentas livres capazes de auxiliar os 
usuários na produção de novos recursos. 

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

Sim. O portal é constituído tanto de 
ambientes colaborativos abertos como 
fechados. 

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

Não foi encontrado nenhum objeto de 
ensino e aprendizagem de inglês para 
dispositivos móveis, nem ferramentas que 
possibilitem a criação desse tipo de objeto. 

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

Ás vezes. Este portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis, entretanto, nem 
todos os recursos conseguem ser 
executados, a depender da configuração 
dos dispositivos.  Muitos objetos só 
conseguem ser executados em dispositivos 
móveis se possuírem os programas 
específicos solicitados. 

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

Sim, o portal possibilita que os usuários 
compartilhem conteúdos e façam 
publicações na página do portal em redes 
como Facebook, Flickr e Twitter. Além 
disso, a rede social especifica do AEW 
possibilita que os professores da rede 
estadual da Bahia se articulem entre si e 
criem comunidades para trocar 
experiências. 
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muitos aspectos precisam ser modificados a fim de se configurar de fato como 

um portal aberto e propício para a ocorrência de aprendizagens significativas. 

 

3.3.2 Portal Escola Digital 

 

O portal Escola Digital é uma iniciativa conjunta do Instituto Inspirare e 

do Instituto Natura, construído com a colaboração do Instituto Educa Digital, da 

TIC Educa e da Secretaria do Estado de São Paulo. Esse portal dispõe de 

objetos diversificados e ferramentas para a criação de novos objetos digitais.  

 Na Escola Digital, estudantes e professores de inglês podem localizar 

conteúdos que são significativamente variáveis e capazes de apoiar o processo 

de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Eles contemplam 

aspectos culturais, gramaticais, estratégias de leitura, produção escrita e 

análise linguística. Esses objetos, assim como propõe Leffa (2012b), 

apresentam conteúdos ativos capazes de dar apoio aos alunos e apontar 

caminhos de modo a facilitar a aprendizagem.   

Além disso, quase todas as aulas online indicadas pela Escola Digital 

fazem correlações aos assuntos e ao modo como é cobrado no Enem e nos 

vestibulares, como neste exemplo: 

 

Figura 13: Aula digital indicada pela Escola Digital 

  Esses objetos inicialmente testam os conhecimentos prévios dos 

aprendizes com exemplos de exercícios retirados do Enem e vestibulares, 

proporcionando aos alunos a familiarização com a dinâmica desses exames, 
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para posteriormente explicar. Logo, além dos conteúdos, nesses casos, serem 

adequados para o Ensino Médio, também adotam uma perspectiva condizente 

com o público alvo. 

Com relação aos aspectos da adequação virtual dos objetos digitais, foi 

verificado que nem sempre se efetivam, pois dependem do tipo do recurso. Ao 

analisar, por exemplo, as histórias em quadrinhos e os áudios, foi identificada a 

ocorrência da transposição de velhas práticas didáticas. Os personagens da 

história em quadrinhos permanecem estáticos e seguem a mesma dinâmica de 

funcionamento dos recursos não digitais, tal como ilustra a figura a seguir: 

 

Figura 14: Objeto história em quadrinho do portal Escola Digital 

O mesmo ocorre com os áudios, pois apesar de ser recurso digital, a 

atividade apresentada é configurada como uma simples digitalização do 

conteúdo.  Portanto, essa constatação evidencia o que Mayer e Moreno (2002) 

afirmaram ao dizer que uma animação, por mais bem elaborada que seja do 

ponto de vista técnico, pode ter poucos efeitos no que se refere à 

aprendizagem, podendo ter caráter meramente ilustrativo, sendo necessário 

avaliar as possibilidades didático-pedagógicas dos objetos. 

 No caso do objeto áudio, também foi constatado que a dinâmica de 

ensino se mantém inalterada em relação ao que já era feito com os materiais 

tradicionais, como ilustra a figura 15: 
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Figura 15: Proposta de atividade do objeto áudio indicada pela Escola 

Digital 

  Esta figura apresenta ainda um objeto que, assim como tantos outros 

encontrados no portal, traz a vinculação de propagandas de instituições de 

ensino e demais empresas, característica essa que não se encontra de acordo 

com Brasil (2015, p.3), uma vez que “não podem ter ou remeter a conteúdos 

inadequados ou a qualquer tipo de propaganda ou veiculação de marcas, 

inclusive institucionais do editor ou do grupo econômico”. 

  Sendo assim, indico que a vinculação de marcas aos objetos é uma 

oportunidade dos professores de Língua Inglesa explorar com seus alunos o 

letramento crítico conforme proposto nas OCEM (2006). Dessa maneira, ao 

propor atividades com tal finalidade, torna-se possível estimular nos alunos o 

desenvolvimento do pensamento crítico, tornando-os capazes de 

desenvolverem seus próprios questionamentos diante da sociedade. 

 Entretanto, é possível também localizar outros que adotam uma lógica 

mais inovadora como ocorre com os jogos e aplicativos para apoiar o processo 

de ensino e aprendizagem de inglês condizente com uma tendência 

contemporânea. Nestes objetos, o trabalho com conceitos não é feita de forma 

detalhada, porque os usuários já são expostos a situações comunicativas na 

quais acabam sendo aplicados espontaneamente, tal como ocorre no exemplo 

a seguir: 
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Figura 16: Jogo indicado pelo portal Escola Digital 

Neste exemplo, verificamos que o recurso é capaz de se adequar ao 

ambiente virtual, pois consegue ser integrativo, ou seja, possibilita explicação e 

interação para os seus usuários. Portanto, nos jogos e aplicativos, a autonomia 

dos usuários sobre o sistema é elevada, pois constantemente devem fazer 

escolhas para conclusão da tarefa. A relação entre usuário/máquina pontuada 

por Bieliukas et al (2010) oferece feedbacks através de mensagens que 

informam se a resposta selecionada foi correta ou não.  

Verificou-se também a existência de que alguns OD que possibilitam ao 

professor ter acesso a relatório de desempenho dos alunos, tal como apresenta 

o tutorial do jogo as Línguas emprestam.  

Os objetos sugeridos pela Escola Digital para o ensino e aprendizagem 

de inglês não são perpassados pela neutralidade teórica, pois apresentam sua 

concepção epistemológica e seus objetivos. 

Além disso, foi observado que alguns recursos apresentam um fator 

positivo, por conseguirem se adaptar ao nível dos seus usuários. Esse aspecto, 

segundo Leffa (2006), é  impreescindivel, pois ao direcionar para o ensino de 

Língua Estrangeira especificamente, o objeto deve apontar outras 

especificidades, como exemplo: nível de adiantamento, tal como foi identificado 

do exemplo: 
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Figura 17: Jogo que solicita o nível preferencial dos usuários 

     Os objetos deste tipo se adéquam ao meio digital, por apresentarem a 

capacidade de simular o papel do professor e são capazes de interagir, simular 

e até mesmo fazer avaliação, assim como argumenta Leffa (2012b). As aulas 

digitais permitem que o aluno explore as várias fases da explicação, retomando 

ou avançando quando julgar necessário e interagindo com os usuários, 

possibilitando que eles se tornem sujeitos de sua aprendizagem. 

 
Figura 18: Interação presente na aula online indicada pela Escola Digital 

   Esses objetos apresentam uma perspectiva da linguagem que 

considera o sujeito como ativo e exige que ele reflita na tomada de decisões na 
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execução dos objetos ao responder as atividades. Permite-se, assim, a 

correlação dos conhecimentos teóricos com as práxis cotidianas, ultrapassando 

a mera transposição didática, tal como recomenda Granetto e Dal Molin (2013).   

  Este portal esclarece o termo de uso para os usuários, informando que 

ele é licenciado pela Creative Commons (CC) BY, que possibilita o 

compartilhamento e a adaptação e não contém restrições de uso. Logo, esse 

ambiente pode ser readaptado por outros professores e alunos. 

  Verificou-se ainda que qualquer pessoa pode explorar todas as partes 

deste ambiente. O cadastramento, neste caso, é opcional, e tem a finalidade de 

conhecer o perfil do usuário e registrar o e-mail para o envio de sugestões de 

objetos ou informar quando um novo objeto é disponibilizado. 

 Com o auxílio dos mecanismos de busca da ED, foram constatados 

poucos objetos de inglês para o Ensino médio com licença aberta. A maior 

parte deles apresentou Copyright, inviabilizando ações de adaptação para as 

realidades locais e outras práticas convergentes com a proposta de REA como 

a remixagem. Nesse sentido, o predomínio de objetos fechados em detrimento 

dos abertos não converge com a proposta REA por impossibilitar que os 

professores de Inglês transformem de forma criativa e personalizada os 

recursos encontrados. 

 A importância de passar a ser autor na cultura digital é evidenciada 

neste local por meio de textos e vídeos de incentivo. Assim como argumenta 

Beltrão (2009), qualquer pessoa pode disponibilizar conteúdo para rede, por 

isso verifica-se que, neste ambiente virtual, professores e alunos podem buscar 

ferramentas para criação de objetos digitais como livro digital, jogo animação, 

áudio, entre outros. Esses recursos podem ser utilizados de forma individual ou 

coletiva para elaboração e readaptações de materiais de língua inglesa 

capazes de atender a diversidade dos alunos. 

Os usuários podem participar dos espaços colaborativos do portal 

disponibilizando novos OD ou compartilhando, por e-mail, experiências bem 

sucedidas com outros professores sobre o trabalho com as novas tecnologias. 
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Figura 19: Proposta de colaboração da Escola Digital 

Desse modo, observa-se que há uma valorização da troca de 

experiência, o entendimento de que a descentralização das ações, o 

compartilhamento, a produção do conhecimento são ações da cultura digital 

que favorecem o processo de ensino/ aprendizagem indicando uma tendência 

já sinalizada por Pretto (2012) de colaboração e horizontalidade da construção 

do conhecimento. 

 Esse portal favorece a mobilidade informacional apontada por Lemos 

(2009), pois além de funcionar nos dispositivos móveis, também indica objetos 

específicos como vários aplicativos de ensino e aprendizagem de Língua 

Inglesa. Sendo assim, a Escola Digital possibilita a ubiquidade, ou seja, os 

indivíduos podem acessar e emitir informação quando transitam por diversos 

lugares. 

Verifica-se também que este portal possibilita as pessoas se articularem 

em redes por meio do compartilhamento dos OD através das redes sociais: 

Google +. Facebook e Twitter.  No Facebook, por exemplo, os educadores já 

conseguem se organizar com um objetivo comum de formar um espaço para 

compartilhamento de dicas e boas práticas no uso de recursos digitais como 

apoio a educação. Entre as ações mais praticadas nesta rede, estão as 

publicações de comentários e indicação de objetos, além da divulgação 

eventos de formação de professores e seminários. 

 Esta rede é constituída de muitos membros e constantemente é 

movimentada por pessoas que publicam, comentam, curtem ou simplesmente 

visualizam. 
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Figura 20: Rede no Facebook da Escola Digital 

Desse modo, avalio que as ideias disseminadas neste portal são 

bastante producentes para o ensino de Inglês na contemporaneidade, pois 

apontam para mudança no paradigma de aprendizagem que propõe pensar na 

construção de materiais de forma conjunta assim como propõe Schlatter e 

Garcez (2012). Essas ideias esclarecem que os objetos digitais não devem 

substituir os objetos não digitais, mas promover formas de possibilitar o 

desenvolvimento do pensamento crítico e de práticas pertinentes com a 

realidade do aluno. 

 Após a análise detalhada do portal Escola Digital, cheguei a seguinte 

interpretação: 

Aspectos  Resultado da análise qualitativa 

O portal apresenta 
objetospara o 
ensino/aprendizagem de 
inglês com conteúdos 
apropriados?  

Sim. Neste portal professores e estudantes 
podem buscar objetos com conteúdos 
adequados ao ensino médio, pois só são 
publicados o que se encontram de acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados a cultura 
digital? 

Ás vezes. Apesar da existência de objetos 
integrativos capazes de explicar, interagir e 
avaliar tal como propõe Leffa (2012b), existem 
aqueles que são estáticos e apresentam a 
simples digitalização do conteúdo. 

O portal está aberto para 
participação de todos? 

Sim. Todos os usuários podem explorar o site 
em sua totalidade. O portal já apresenta 
objetos acessíveis para portadores de 
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Quadro 5: Análise interpretativa da Escola Digital 
 

Concluo, assim, que o Portal Escola Digital de fato se configura como 

REA, no sentido de apresentar um movimento integrado que aponta para a 

produção do conhecimento em rede, o compartilhamento e descentralização do 

conhecimento. Desse modo, este local insere-se no esforço apontado por 

Santana et al,( 2012) de sobrepor o modelo isolacionista da escola do seu 

entorno. 

 

3.3.3 Portal Currículo+  

 

O portal Currículo+ é uma iniciativa integrante do programa Novas 

tecnologias-Novas possibilidades da Secretaria do Estado de São Paulo, que 

necessidades especiais, como deficientes 
auditivos e altas habilidades. 

O portal disponibiliza objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
abertas? 

Ás vezes. Foi encontrada uma quantidade 
limitada de REA. A maioria dos objetos 
voltados para inglês no Ensino Médio possui 
copyright, impossibilitando que professores 
resolvam impasses sinalizados por Rossine e 
Gonzalez (2012) como diversidade, 
adequação, qualidade e atualização. 

O portal oferece instrumentos 
para produção de objetos? 

Sim. São disponibilizados recursos para 
criação de vários tipos objetos digitais, 
possibilitando, dessa maneira, inserir os 
usuários numa cadeia de autoria tal como 
propõe Starombinas (2012). 

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

Sim, o espaço colaborativo encontra-se a 
disposição de todos, possibilitando o que 
Preto (2012) entende como produção 
colaborativa. 

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

Sim. É possível verificar vários aplicativos para 
dispositivos móveis. Além disso, este portal 
oferece ferramentas para que os usuários 
desenvolvam novos recursos deste tipo. 

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

Sim. Desse modo, este portal pode ser 
utilizado em múltiplos espaços propiciando 
novos processos de aprendizagem. 

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

Sim, pois é possibilitado que os usuários se 
articulem nas redes sociais como Facebook, 
Twitter e Google+. Estes espaços favorecem 
práticas consonantes com as Novas 
Educações por possibilitar interação e troca de 
conhecimentos. 
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disponibiliza sugestões de conteúdos digitais que atendam ao currículo 

estadual. Este tem como finalidade construir de forma contínua e coletiva o 

conhecimento com educadores da rede. 

 O currículo + configura-se como um REA adaptado do portal Escola 

Digital, que apresenta licença aberta, possibilitando a recriação por parte dos 

usuários. Nesse caso, especificamente, a adaptação consistiu em selecionar 

somente objetos condizentes com a proposta estadual curricular do estado de 

São Paulo, enquanto que a Escola Digital disponibiliza objetos de acordo com 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Dessa maneira, o ambiente digital Currículo+ exemplifica a possibilidade 

de usuários remixarem os REA de modo a atender as finalidades específicas, 

aproveitando, por exemplo, a organização e até mesmo partes do texto, 

conforme ilustração a seguir: 

 

 

 
Figura 21: Partes do portal Currículo+ readaptadas da Escola Digital 

O portal Currículo + pode ser utilizado para localização de conteúdos 

adequados para o ensino e aprendizagem de inglês para o ensino médio, pois 

abordam desde os aspectos mais tradicionais como gramática, tradução, 

literatura, até assuntos mais contextualizados: idioma no mundo do trabalho e 

aspectos culturais. A inserção de conteúdos desta natureza corrobora com o 

entendimento de Schlatter e Garcez (2012) ao pontuar que no presente o 

inglês deve trabalhar com habilidades exigidas nas práticas sociais bem como 

refletir sobre o mundo em que vivem para agir criticamente. 
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Além disso, o portal exige que todos os conceitos abordados estejam de 

acordo com os referenciais bibliográficos da disciplina e apresentem temas e 

abordagens condizentes com o currículo do estado de São Paulo. Ao 

estabelecer tais critérios para selecionar conteúdos digitais, os organizadores 

do currículo+ asseguram aos usuários um ambiente digital condizente para o 

ensino e aprendizado assim como propõe Faria (2010) disponibilizando 

materiais com linguagem contextualizada e moderna. 

 Além disso, os professores de inglês podem encontrar recursos 

capazes de auxiliar o trabalho com temas transversais como exemplo: a 

educação ambiental, favorecendo portanto, que o ensino e aprendizagem não 

ocorram de maneira descontextualizada, mas relacionando-se com questões 

de cidadania e proporcionando benefícios para coletividade tal como propõe 

Leffa e Irala (2014). 

 

Figura 22: Exemplo de jogo indicado pelo portal Currículo+ 

A inserção dos temas transversais aos conteúdos de língua inglesa 

possibilita que os alunos possam analisar sobre os assuntos trabalhados de 

modo a relacioná-los com sua vivência, levando-os a refletir sobre o seu 

entorno. 

   Neste portal, a maior parte dos objetos é apropriada ao mundo digital 

como vídeo, áudio, aula digital, simulador, jogos e software. Essa adequação 

ocorre porque a equipe do Currículo + pontua que todos os conteúdos devem 

atender ao quadro de critérios de Reateguiet al.(2010), que exige que os 
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objetos tenham portabilidade, sejam isentos de erros ou de baixa qualidade 

audiovisual e apresentem figuras somente quando for necessário para explicar 

algo.  

  Assim, os objetos digitais de língua inglesa apresentam interatividade, 

distanciando-se dos recursos não digitais, por possibilitarem que os usuários 

recebam explicação, respondam atividades, produzam algo ou até mesmo 

sejam avaliados. Desse modo, pela maneira como são configurados, esses 

recursos tornam-se propícios para o aprimoramento dos conhecimentos 

linguísticos já iniciados na sala de aula e condizentes com a proposta de 

contextualização do ensino de inglês na contemporaneidade, apontada por 

Leffa (2012a).  

 Além disso, os professores de LI podem encontrar objetos direcionados 

aos portadores de necessidades especiais, com conteúdos acessíveis para os 

deficientes auditivos, visuais e com altas habilidades.  Embora não seja 

acessível ainda para as outras necessidades, o portal enfatiza a importância da 

colaboração dos usuários com recursos acessíveis para o crescimento do 

projeto. 

 Portanto, o portal Currículo + apresenta materiais que podem ser 

adequados ao ensino de inglês, pois não se encontram exclusivamente 

pautados em memorização de palavras ou aquisição de regras gramaticais. A 

maior parte deles é capaz de incentivar o aluno a pensar e a interagir, 

proporcionando atividades que possibilitam a sistematização consciente do 

conhecimento de modo a relacionar com os conhecimentos prévios e as 

situações vivenciadas. 

Os usuários podem participar do espaço colaborativo aberto 

recomendando recursos para serem analisados pela equipe de assistentes do 

portal, encontrando, assim, oportunidades para divulgação de algum material 

de própria autoria ou algo desenvolvido juntamente com os alunos no contexto 

escolar e que pode ser incorporado na prática docente em outros contextos. 

Entretanto, o outro espaço de colaboração destinado para compartilhar 

sugestões de atividades desenvolvidas com os objetos disponibilizados neste 

portal, bem como a publicação de depoimentos, encontra-se restrito somente à 

participação aos educadores da Rede Estadual.  A dinâmica deste espaço 

possibilita que os professores e estudantes visualizem experiências 
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significativas de aprendizagens capazes de estimular não somente os 

profissionais da rede, mas todos que, de alguma forma, buscam encontrar, no 

portal, ideias bem sucedidas de incorporação da tecnologia a favor do ensino e 

aprendizagem. Além disso, converge para a proposta das novas educações, 

por possibilitar a troca de ideias, socialização e horizontalização do 

conhecimento. 

Nesse espaço, os usuários encontram a maior parte dos objetos 

voltados para inglês no Ensino Médio, com direitos autorais reservados, sendo 

a minoria com licença aberta, logo, os professores não tem a liberdade de fazer 

as adaptações necessárias de modo a atender às realidades específicas de 

seus alunos.  Diante deste cenário, evidencia-se, então, que o portal carece de 

Recursos Educacionais Abertos para o ensino de inglês e, por isso, faz-se 

necessáriaa implementação de ações colaborativas por partes de alunos e 

professores.  

Contudo, a colaboração neste portal não é favorecida, porque o espaço 

destinado à criação ainda apresenta poucas ferramentas capazes de auxiliar a 

produção de novos conteúdos digitais, dificultando a produção de novos 

materiais em formatos abertos. Além disso, nota-se que nem todas as 

indicações de materiais são publicadas, pois a sugestão de conteúdo ainda 

encontra-se dentro de uma lógica de produção de conhecimento verticalizada, 

na qual os Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico da Rede de 

Ensino Estadual de São Paulo são os responsáveis por selecionar o que 

poderá publicado. 

  Observa-se que o Currículo+ atua como parceiro do portal Escola 

digital e, por isso, ocorre compartilhamento dos conteúdos, inserindo-se, 

portanto, num processo de construção coletiva. Além disso, a disseminação 

dos conteúdos de Inglês é facilitada, pois os objetos apresentam portabilidade, 

conseguindo funcionar também nos dispositivos móveis que são capazes de 

favorecer a aprendizagem mais flexível e adaptável conforme aponta Alda 

(2014). 

 Esse portal possibilita que os utilizem as redes sociais Facebook,Twitter 

e Google + para compartilhar os conteúdos. Todavia, as pessoas não se 

articulam em rede para trocar informação, interagir ou produzir. Logo, a noção 

de rede colaborativa não é constatada nas páginas das redes sociais, pois não 
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se localiza o entrelaçamento de iniciativas articuladas com a mesma finalidade 

de modo a ocorrer a complementação das publicações.  

Após análise detalhada, é possível tecer as seguintes considerações: 

Aspectos  Resultado da análise qualitativa 

O portal apresenta 
objetospara o 
ensino/aprendizagem de 
inglês com conteúdos 
apropriados?  

Sim. Este portal apresenta objetos 
apropriados para o ensino de inglês, pois 
antes de serem publicados, passam pelo 
critério avaliativo de ter que estar de acordo 
coma proposta estadual curricular do estado 
de São Paulo.  Por se tratar de uma 
remixagem da Escola Digital, observou-se 
que este portal deixa seguir parâmetros 
nacionais para seguir uma proposta mais 
restritiva (diretrizes estaduais). 

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados a 
cultura digital? 

Sim, os objetos são sempre interativos, pois 
entre os critérios de avaliação, fica proibida a 
postagem de objetos estáticos.  Além disso, 
já disponibilizam mecanismo de busca de 
acordo com as necessidades especiais. 

O portal está aberto para 
participação de todos? 

Não. Existem espaços colaborativos que se 
encontram restritos a professores da rede 
estadual de São Paulo, impossibilitando o 
intercâmbio de experiência com as demais 
localidades. 

O portal disponibiliza objetos 
para oensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
abertas? 

Sim. Entretanto, a quantidade ainda é 
bastante limitada. Os objetos fechados ainda 
são predominantes. 

O portal oferece 
instrumentos para produção 
de objetos? 

Sim.  Entretanto, são oferecidos apenas 
recursos para elaboração de três tipos de 
objetos: animação, atividades e jogo. 

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

Sim. Espaços colaborativos são 
disponibilizados neste portal, contudo, 
algumas ações como a disponibilização de 
depoimento, encontram-se restritas para os 
servidores. As restrições impedem a 
socialização de experiências bem sucedidas 
dos demais visitantes. 

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

Não existe nenhum aplicativo para o ensino 
de inglês. 

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

Sim. O funcionamento se deve ao fato de 
que todos os objetos apresentam 
portabilidade assegurando, desse modo, o 
funcionamento também nos dispositivos 
móveis. 
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Quadro 6: Análise interpretativa do portal Currículo+ 

 

Embora o portal Currículo + possua restrições para colaboração, é um 

local significativo que pode apoiar o ensino e aprendizagem de língua inglesa 

por disponibilizar recursos capazes de apoiar o ensino e aprendizagem de 

inglês, informações sobre cursos de formação, bem como para encontrar 

espaços de colaboração para envio de sugestões de novos recursos e 

preenchimento de formulários de avaliação dos objetos digitais. Dessa forma, é 

imprescindível que estudantes e professores de LI deixem de ser somente 

utilizadores e passem a  protagonizar nesse espaço para que o projeto de 

construção coletiva de educadores da rede se mantenha e  torne-se possível 

encontrar materiais sempre condizentes com a contemporaneidade. 

A partir da análise dos ambientes virtuais de aprendizagem, indico 

algumas sugestões para aprimoramento e maior dinamização desses espaços: 

• Os Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE) devem desenvolver ações      

(cursos, oficinas, plantões de dúvidas, workshops) que possam auxiliar 

estudantes e professores a explorar e a criar os Recursos Educacionais 

Abertos para os ambientes virtuais, para que assim se tornem autores em rede.  

• Investimento em formação continuada de professores. 

• Desenvolvimento de políticas públicas que propiciem tempo para que o 

professor produza conhecimentos e REA. 

• Os professores devem incorporar em sua prática docente a proposta de 

produzir juntamente com seus alunos novos REA adequados com a realidade 

local. 

• O governo deve incentivar os professores e estudantes a compartilharem nas 

redes os materiais produzidos nos ambientes escolares de forma aberta. 

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

Sim, o portal possibilita que a articulação dos 
usuários seja feita nas redes sociais: 
Facebook, Twitter e Google+. Entretanto, 
verificou-se que essas redes são usadas 
exclusivamente para compartilhamento dos 
conteúdos, não se configurando como redes 
de interação entre pessoas. 
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• Os gestores dos portais devem atrelar aos espaços colaborativos propostas 

de incentivos (sorteios, prêmios, brindes) para a participação individual e 

conjunta. 

• A secretaria de Educação do Estado deve subsidiar ações colaborativas 

envolvendo diversas comunidades escolares. 

•Fortalecimento de políticas de implementação de softwares livres nas 

instituições de pesquisas e de educação. 

 Embora tenham sido selecionados somente 3, dentro de 31 portais  

iniciativas  REA, aponto como pertinente a exploração de outros ambientes 

virtuais  para o aprimoramento da prática docente dos professores de LI, para 

visualização de experiências positivas e localização de objetos direcionados 

para o ensino fundamental, mas que de alguma forma, podem ser reutilizados 

ou readaptados. Sendo eles: 

• O indexador Duda Library, para ajudar na redistribuição de REA de modo off-

line para escolas com dificuldades de acesso. 

• O Portal do Curso REA, para que os estudantes e professores possam obter 

mais conhecimentos e esclarecer dúvidas de como utilizar e produzir novos 

Recursos Educacionais Abertos. 

• O livro didático público, para explorar o material disponibilizado gratuitamente 

e fazer as adaptações necessárias às realidades locais em que estiver 

atuando. 

• O portal Escola-livre, por oportunizar espaços para a discussão sobre cultura 

digital e compartilhamento de conhecimentos. 

• O portal Educopédia, por disponibilizar aulas off-line que podem ser 

visualizadas, reusadas ou até mesmo remixadas pelos professores de acordo 

com as suas propostas de ensino. Ainda que a aula na sua totalidade não seja 

aproveitada, pode inspirar ideias ou conter materiais significativos. 

• O portal Memória de Elefante, para visualizar experiências bem sucedidas de 

escolas que conseguiram relacionar saberes informais aos temas da educação 
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formal, bem como encontrar a oportunidade de implantar um projeto na escola 

capaz de estimular os estudantes a tornarem-se protagonistas de conteúdos e 

desenvolver habilidade de leitura, contextualização e argumentação. 

• O portal Design Thinking para Educadores, para encontrar materiais capazes 

de orientar e estimular práticas colaborativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na cultura digital, os portais brasileiros de iniciativa REA são locais que 

contribuem para uma maior democratização do ensino e aprendizagem de 

língua inglesa, permitindo que as pessoas construam o seu próprio modo de 

explorar e participar destes espaços. Estes possibilitam que os professores 

encontrem mecanismos para socializar e distribuir suas produções, localizar 

ferramentas para o desenvolvimento de novos objetos capazes de auxiliar os 

alunos, bem como favorece práticas de coautoria, mobilidade digital, 

descentralização do conhecimento e readaptação de materiais. 

Logo, os ambientes virtuais analisados configuram-se como producentes 

para o ensino e aprendizagem de inglês na contemporaneidade, por 

proporcionarem o compartilhamento de informações, experiências e elaboração 

de Recursos Educacionais Abertos, visando à mudança no acesso e na difusão 

do conhecimento. Por isso, já adotam novos paradigmas educacionais que 

deixam de conceber o ensino meramente instrutivista, apresentando então 

espaços para construção do conhecimento de forma colaborativa e 

disseminando concepções construtivistas, rompendo com a ideia de que os 

portais devem somente disponibilizar materiais pronto para o uso e valorizando 

a autoria em rede. 

A análise de dados desta pesquisa ratifica a consideração de Leffa 

(2014) por demonstrar que, à medida que qualificamos os artefatos digitais, 

surgem restrições que reduzem o número de objetos disponíveis. Desse modo, 

a quantidade de objetos de Língua Inglesa com copyright encontrados nestes 

portais foi significativa, porémquando restringe a busca para licenças abertas, a 

disponibilidade é reduzida. 

Portanto, este estudo aponta que é preciso que novos Recursos 

Educacionais Abertos sejam produzidos para o ensino de Língua Inglesa de 

modo a promover o estímulo do raciocínio e o pensamento crítico dos 

estudantes, considerando o conhecimento prévio e integrando os conteúdos as 

realidades vivenciadas pelos aprendizes. 
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 Além disso, os portais analisados mostram que a lógica de consumo da 

web 1.0 ainda se sobressai em detrimento de práticas de colaboração e de 

compartilhamento. Tal realidade demonstra que a limitação não está nos 

portais, mas evidencia também uma realidade social já pontuada por Pretto e 

Assis (2008), ao afirmar que os indivíduos estão centrados na individualidade e 

na competitividade.  

Sendo assim, enfatizo que não adianta o governo repetir políticas 

públicas em que se criem novos espaços colaborativos mantendo antigas 

diretrizes. O investimento em implementação de REA defronta-se com os 

problemas existentes desde os objetos de aprendizagem já apontados por 

Amiel e Santos (2013), tais como: falta de formação, manutenção, estrutura e 

etc.  

 Este trabalho teve como objetivo investigar as potencialidades dos 

portais educacionais brasileiros licenciados pela Creative Commons (CC).  

Acredito que pesquisas subsequentes podem contribuir para ampliação do 

entendimento das contribuições que os Recursos Educacionais Abertos para o 

ensino e aprendizagem de línguas nos múltiplos contextos. Desse modo, 

finalizo este trabalho sugerindo perguntas norteadoras para futuras pesquisas:  

Quais as características dos objetos de ensino/ aprendizagem de língua inglesa  

em portais de REA no mundo? 

Como tem sido a experiência de professores das escolas públicas na 

incorporação de REA no ensino de inglês? 

Como os professores de inglês têm utilizado portais de REA internacional? 

Como os professores e estudantes de inglês têm se articulado em rede? 

Como a inserção de REA pode favorecer um ensino que contempla as 

diferenças interculturais na escola pública? 

De que modo à disseminação de espaços digitais abertos é capaz de favorecer 

o desenvolvimento continuado de professores? 

Os recursos disponibilizados em portais REA para criação de novos materiais 

são fáceis de serem utilizados ou necessitam de conhecimentos específicos de 

programação? 

As propostas apresentadas na página inicial dos portais de REA são 

efetivadas? 
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Os usuários de portais de REA se apropriam das ferramentas para criação 

disponibilizadas para criação de objetos? 

Quais as contradições identificadas em portais de REA? 

Quais tipos de materiais alunos e professores de inglês podem encontrar em 

portais de REA no mundo capazes de apoiar o processo de ensino e 

aprendizagem? 

Quais tipos de objetos digitais os professores de inglês nas escolas públicas 

têm criado juntamente com seus alunos? 
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APÊNDICES. 

 

Quadro de análise do Ambiente Educacional Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Legenda:  

1- Sim; 

2- Às vezes; 

3-  Não  

 

 

 

 

 1 2 3 

O portal apresenta 
objetospara o 
ensino/aprendizagem de 
inglês com conteúdos 
apropriados?  

x   

 O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados à cultura 
digital? 

 X  

O portal está aberto para 
participação de todos? 

  x 

O portal disponibiliza objetos 
para oensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
abertas? 

x   

O portal oferece instrumentos 
para produção de objetos? 

x   

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

x   

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

  x 

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

 x  

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

x   
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 Quadro de análise do portal Escola Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Legenda:  

1- Sim; 

2-  Às vezes; 

3-  Não  

 

 

 

 

 1 2 3 

O portal apresenta 
objetospara o 
ensino/aprendizagem de 
inglês com conteúdos 
apropriados?  

x   

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados à cultura 
digital? 

 X  

O portal está aberto para 
participação de todos? 

x   

O portal disponibiliza objetos 
para oensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
abertas? 

x   

O portal oferece instrumentos 
para produção de objetos? 

x   

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

x   

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

   
X 

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

X   

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

x   
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Quadro de análise do portal currículo + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Legenda:  

1- Sim; 

2- Às vezes; 

3-  Não 

 1 2 3 

O portal apresenta 
objetospara o 
ensino/aprendizagem de 
inglês com conteúdos 
apropriados?  

x   

O portal apresenta objetos 
para o ensino/aprendizagem 
de inglês adequados à cultura 
digital? 

x   

O portal está aberto para 
participação de todos? 

   

O portal disponibiliza objetos 
para oensino/aprendizagem 
de inglês com licenças 
abertas? 

 X  

O portal oferece instrumentos 
para produção de objetos? 

X   

O portal é constituído de 
espaços colaborativos? 

X   

O portal recebe colaboração 
de seus usuários? 

X   

O portal oferece objetos 
específicos para aparelhos 
móveis? 

  X 

O portal consegue funcionar 
nos dispositivos móveis? 

X   

O portal possibilita que os 
usuários se articulem em 
redes? 

  x 


