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Resumo 

As mudanças globais contemporâneas e o 

desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) trazem desafios aos professores em 

formação e em serviço. Como ressignificar a prática 

diante dos efeitos da pandemia no ensino de línguas? 

Diante disso, este trabalho tem por objetivo discutir os 

pressupostos teóricos da Pedagogia dos 

Multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2000), e refletir 

como os professores têm se adaptado às demandas 

emergentes, principalmente no que tange o uso de 

material didático-pedagógico e uso de recursos 

semióticos disponíveis. Como aporte teórico, este estudo 

se fundamenta nas teorizações dos multiletramentos 

(COPE; KALANTZIS, 2000), o uso de recursos 

semióticos (KRESS, 2003), e o uso de material didático 

(TOMLINSON, 2012). Em relação à metodologia, esta é 

uma pesquisa qualitativa interpretativista (MOREIRA, 

2002). Os dados parciais desta pesquisa em andamento, 

evidenciam o uso de material didático-pedagógico 

utilizado pelos professores no ensino da Língua Inglesa 

de uma escola privada da região dos Campos Gerais. 

Os resultados parciais indicam a necessidade de refletir 

os multiletramentos na perspectiva do design (COPE; 

KALANTZIS, 2009) e o ensino-aprendizagem da Língua 

Inglesa numa visão crítica e inovadora. 

Introdução  

Ler e escrever no século XXI não se restringe aos limites 

do texto tipográfico. Múltiplas formas de ler e construir 

sentidos estão disponíveis aos leitores, à medida que a 

tecnologia se torna cada vez mais presente na vida das 

pessoas.  As telas dos computadores permitem o uso 

frequente de cores, imagens, sons e movimento. Essa 

realidade também está presente nas práticas dos 

professores de línguas. É nesse contexto que surge a 

Pedagogia dos Multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 

2000), como uma possibilidade de pensar o letramento 

levando em conta as múltiplas linguagens, as culturas 

mundo afora e as várias formas de construir sentidos.  

Com as mudanças rápidas do mundo globalizado tornam 

imprescindíveis reflexões acerca dos novos letramentos, 

das novas formas de interação e das alternativas de 

ensino-aprendizagem de línguas que envolvem os 

modos representacionais digitais (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2011). Neste contexto é essencial refletir 

como os professores têm adaptado suas práticas às 

contingências do mundo contemporâneo. Os professores 

foram desafiados a pensar novas formas de ensinar com 

a pandemia do Covid-19. Alternativas didático-

pedagógicas tiveram que ser pensadas e o presencial 

teve que dar espaço ao digital, e ao remoto.  

Material e Métodos 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, 

além da revisão bibliográfica em andamento, entrou-se 

em contato com uma escola privada da região dos 

Campos Gerais que oferta o ensino de Língua Inglesa no 

ensino fundamental e médio. Iniciou-se a fase de análise 

do material didático-pedagógico, livro físico e análise das 

aulas online para o ensino de Língua Inglesa (ensino 

fundamental) de uma escola privada.  

Resultados e Discussão 

Mais do que analisar o material didático-pedagógico da 

escola privada num contexto amplo, levando em conta 

as necessidades do contexto local, o currículo e o 

entendimento da língua fluida, em constante 

transformação, essa pesquisa possibilita o exercício 

crítico de repensar a prática e adequá-la as 

necessidades emergentes, já que novas formas de 

aprender e ensinar foram colocadas em prática. O 

estudo crítico do material didático-pedagógico utilizado 

nas aulas de Língua Inglesa em tempos de pandemia, 

pode trazer novas repercussões para as práticas dos 

docentes. 

Conclusão ou Conclusões 

Sem data para ir embora a pandemia do COVID-19 

trouxe desafios para professores em exercício e em 

formação inicial. Pode-se perceber na análise preliminar 

do material didático-pedagógico da escola citada que 

outras formas de aprender e ensinar tiveram que ser 

(re)configuradas. Essa situação contingente emergencial 

da pandemia revela-se inovadora na medida que 

oportuniza a produção de sentidos em ambientes 

diferenciados, a interação e a troca de experiências. 
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