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ABSTRACT 

This paper, a bibliographic review, searches in the Virtual Education Psychology and in the Applied 

Linguistics support to set the relationship between the digital natives, term coined by Prensky (2001), and 

their way of learning with the digital ICT. In the author’s definition, digital native is the one who was 

born from 1990s, skillful to deal with computer games, e-mail, internet, cell phones, SMS, chats and 

social networks and that presents own characteristics to work with all of this technology. We reviewed 

the literature on the impact of ICT in learning, web 2.0, digital literacy, digital native and connectivism 

to suggest some technological tools available in the internet to be used by the students with a high degree 

of digital literacy in the English Language class.      

RESUMO 

Este estudo, de revisão bibliográfica, busca na Psicologia da Educação Virtual e na Linguística Aplicada 

subsídios para estabelecer a relação entre os nativos digitais, termo cunhado por Prensky (2001), e sua 

forma de aprender com as TIC digitais. Na definição do autor, nativo digital é aquele nascido a partir de 

1990, com destreza para jogos de computador, e-mail, internet, telefones celulares, SMS, chats e redes 

sociais e que apresenta características próprias para lidar com toda essa tecnologia. Revisamos a 

literatura sobre o impacto das TIC na aprendizagem, web 2.0, letramento digital, nativo digital e 

conectivismo para sugerirmos algumas ferramentas tecnológicas disponíveis na internet para serem 

utilizadas pelos alunos com alto nível de letramento digital nas aulas de língua inglesa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: nativo digital; TIC digitais; ensino e aprendizagem; inglês como língua 

estrangeira.  

 

 

Introdução 

 

As tecnologias da informação e comunicação (doravante TIC) têm sido “instrumentos 

para pensar, aprender, conhecer, representar e transmitir para outras pessoas e para outras 

gerações os conhecimentos adquiridos” (COLL e MONEREO, 2010, p. 17) e estamos cercados 

pelas TIC onde quer que estejamos.  

O computador e a internet, algumas das TIC mais recentes criadas pelo homem, estão 

sendo objetos de estudos na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras devido a seu 

forte potencial para propiciar a interação com falantes nativos, por um lado, e por outro, a 

familiaridade que os alunos têm demonstrado com esses recursos tecnológicos tem sido um 

fator de motivação para os professores inserirem especificamente essas TIC em sala de aula.  

Entendemos, também, que o uso do computador e da internet por adolescentes 

frequentadores de escola e suas implicações no desenvolvimento de sua aprendizagem é um 

fenômeno relativamente novo e que muito precisa ser estudado. No intuito de contribuir com 

essa discussão propomos neste artigo uma revisão bibliográfica sobre o impacto das TIC na 

aprendizagem, à luz da Psicologia da Educação Virtual, e conceitos como a web 2.0, letramento 

digital, nativo digital e conectivismo que já vêm sendo discutidos pelos linguistas aplicados. 

Essa discussão encontra-se na seção Revisão Bibliográfica.  

Na seção Ferramentas web 2.0 nas aulas de inglês, escolhemos algumas das 

ferramentas tecnológicas disponíveis na internet que foram trabalhadas e sugeridas por autores, 

como Godwin-Jones (2003), Downes (2004), Paiva e Bohn (2010) e Guimarães (2010), para 

serem utilizadas pelos alunos com alto nível de letramento digital, ou seja, os nativos digitais 

com sua familiaridade com as TIC e que estão cada vez mais presentes nas salas de aula. 

Concluímos o texto com as Considerações Finais e as Referências utilizadas neste estudo. 

 



Revisão Bibliográfica 

 

Ao longo da história da humanidade, o homem criou muitas TIC “com a capacidade 

para representar e transmitir informação” (COLL E MONEREO, 2010, p. 17). Computador e 

internet são algumas dessas TIC, classificadas como TIC digital, diferentemente de outras como 

a fala, a mímica, relatos em prosa e verso, e trovas e canções construídas em um primeiro 

momento da história da humanidade, durante o Ambiente Psicossocial Natural (Fisiológico), ou 

como a escrita que inaugurou um segundo Ambiente Psicossocial, intitulado Artificial 

(Técnico), e trouxe consigo outras TIC como a escritura manual em diferentes suportes, prensa 

gráfica e correio postal. O computador e a internet, juntamente com o telégrafo, telefone, TV e 

multimídia, constituem as TIC do terceiro e atual Ambiente Psicossocial, o Virtual (Eletrônico), 

(COLL e MONEREO, 2010).  

As TIC, de um modo geral, são especialmente importantes porque atingem a maioria 

das esferas das atividades humanas, “desde as formas e práticas de organização social até o 

modo de compreender o mundo, de organizar essa compreensão e de transmiti-la para outras 

pessoas” (COLL E MONEREO, 2010, p. 17). 

Várias TIC estiveram e estão presentes na sala de aula – desde o tradicional quadro-

negro aos atuais aparelhos de computador. Paiva (2008), em seu artigo de revisão bibliográfica 

“O uso da tecnologia no ensino de línguas estrangeiras: breve retrospectiva histórica”, relata o 

surgimento das TIC e sua introdução e incorporação no ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira. O livro foi uma das primeiras TIC introduzida na sala de aula de língua estrangeira, 

seguido do gravador, acrescido do projetor, da TV e do vídeo e agora o computador e a internet 

estão, aos poucos, sendo inseridos nas aulas.  

O computador e a internet também tiveram sua evolução, dos gigantescos computadores 

aos tablets, do acesso discado à internet móvel e da Web 1.0 à Web 2.0.  

Na linha do tempo da internet descrita por Bohn (apud PAIVA 2008), registra-se o 

surgimento da World Wide Web, ou simplesmente WWW, no ano de 1990. Em seus primórdios, 

a internet, a Web 1.0, funcionava como um repositório de conteúdo que os usuários utilizavam 

para procurar e baixar arquivos. A concepção de uma internet estática começou a mudar com o 

surgimento do primeiro sistema de compartilhamento de arquivos, o Napster (COLL E 

MONEREO, 2010). A partir de 2001, com o surgimento da Wikipédia, seguido das redes sociais 

como o Orkut em 2002, da popularização dos Blogs e dos Podcasts em 2004 e do Youtube em 

2006, a internet passou a ter um caráter mais interativo, permitindo a cooperação, colaboração e 

o compartilhamento de informações entre seus usuários, inaugurando, dessa forma, a Web 2.0.  

A Web 2.0 são aplicações ou ferramentas de uso livre disponíveis na rede, de fácil uso, 

que permitem intercâmbios e cooperação entre seus emissores e receptores. Para Grane e 

Willem (2011: 88-9),  
vivemos um momento em que o distribuir e o compartilhar informações é 

possível graças a algumas ferramentas, alguns recursos que funcionam na 

Web e permitem que qualquer pessoa possa participar desta evolução perante 

uma forma de trabalhar, de comunicar, de aprender, diferente.  

 

O’Reilly (2005), autor que cunhou o termo Web 2.0, aponta algumas características 

presentes na filosofia da Web 2.0 como ênfase nos serviços, a exemplo da Wikipédia, em 

detrimento dos aplicativos ou pacotes de softwares; confiança na contribuição dos usuários 

como co-desenvolvedores; valorização da inteligência coletiva; e, interfaces leves e de fácil 

utilização. 

Para Veen e Vrakking (2009), a internet está passando de um repositório de 

informações controladas para uma rede comunitária, em que a informação é ainda uma 

mercadoria, mas em que o valor verdadeiro está na confiança, aceitação, comunicação e 

inteligência coletiva, o que pode vir a caracterizar uma mudança de paradigma em relação ao 

papel da escola e do professor como detentores/fornecedores de conhecimento. Para esses 

autores, ensinar passou a ser mais difícil e desafiador, pois o papel do professor será o de 

orientador que oferece um apoio especializado ao aluno, uma vez que este aprende de maneira 

mais independente.   



Entretanto, para ter acesso a esse mundo de informações fluidas que possibilita trocas 

síncronas e assíncronas dependerá do letramento digital
1
 que o usuário desenvolveu.  

A especificidade do letramento digital demanda que o indivíduo inclua o conhecimento 

e a habilidade necessários para interagir numa era eletrônica com dispositivos eletrônicos. Selfe 

(apud BUZATO, 2001) entende que as exigências da era digital deixam o conceito de 

letramento ainda mais complexo. Para tanto, a autora trabalha com a ideia de camadas 

gramaticais no letramento eletrônico, ou seja, o usuário necessita dominar uma série de normas 

específicas, as quais são denominadas “gramáticas” próprias desse meio. As gramáticas são um 

conjunto de regras que regem a construção de sentidos na leitura e na escrita mediadas por 

computador.  

Para Selfe (apud BUZATO, 2001), há três estágios intermediários de letramento digital, 

a saber: 

• Iletrado digital: indivíduo não conhecedor do sistema simbólico que permite usar o 

computador. Analogamente, é o analfabeto do letramento tradicional.  

• Semi-letrado digital: indivíduo que já adquiriu no mínimo algumas das camadas 

gramaticais que regem a construção de sentidos dos textos no meio eletrônico. O que 

falta ao semi-letrado é uma série de convenções peculiares ao meio-eletrônico, sem as 

quais ele é incapaz de construir sentido a partir do que está na tela. 

• Letrado digital: indivíduo que dispõe não só de conhecimento sobre propriedades do 

texto na tela que não se reproduzem no mundo natural como também sobre as regras e 

convenções que o habilitam a agir no sentido de trazer o texto à tela. Ele pode 

interagir com vários textos e está mais apto a adquirir conhecimento sobre novos tipos 

de texto e gêneros discursivos no meio eletrônico. 

Em suma, o letramento digital diz respeito ao tipo de conhecimento que permite ao 

indivíduo inserir-se nas práticas letradas da era digital (KAPLAN; SELFE apud BUZATO, 

2001). Podemos afirmar que o letramento digital demanda muito mais que apenas ler textos na 

tela do computador.  

Coll e Rodríguez Illera (2010) fazem uma revisão bibliográfica de letramento digital
2
, 

buscando elucidar esse conceito, bem como caracterizar, identificar e descrever seus 

componentes principais. Um dos autores revisados foi Rodríguez Illera que relaciona a 

digitalidade, a interatividade, a hipertextualidade, a multimidialidade, a virtualidade e a 

conectividade como características do letramento digital. De todas essas propriedades 

específicas, o autor enfatiza a multimidialidade por ser a responsável por codificar digitalmente 

informações de diferentes suportes como texto, som e imagens e mostrá-las de forma integrada. 

Passamos a considerar, de uma maneira simplificada, que letramento digital perpassa a 

capacidade de ler e utilizar multimídias. Para Coll e Rodríguez Illera (2010, p. 299-300),  
os sistemas multimídia, com a possibilidade que oferecem de integrar texto 

escrito, som e imagens – fixas e em movimento – no mesmo espaço 

simbólico, passam a ser, assim, um dos expoentes mais destacados das 

tecnologias digitais, e o uso eficiente dos sistemas multimídia é, 

consequentemente, um dos ingredientes fundamentais da alfabetização 

digital.  

 

Acreditamos que o letramento digital em alto nível fez surgir um grupo de usuários de 

computador identificados como nativos digitais. O termo nativo digital foi sugerido por Prensky 

(2001) para designar os nascidos a partir de 1990 e que apresentam características como 

familiaridade com o computador e os recursos da internet e a capacidade de receberem 

informações rapidamente, processarem vários assuntos simultaneamente e desempenharem 

múltiplas tarefas. Franco (2011), entretanto, ressalta que nem todos da geração 1990 e 2000 são 

nativos digitais, pois nem todos têm fácil acesso ao computador e aos recursos da internet. 

Dessa forma, podemos falar em usuários nativos digitais sem associá-los diretamente a uma 

faixa etária específica. 

                                                           
1
 Segundo Buzato (2001), o letramento digital ou eletrônico também pode ser chamado de 

ciberletramento, devido ao conceito de “cibercultura” proposto por Lévy (1999). 
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 O termo utilizado pelos autores originalmente é alfabetização digital. 



Veen e Vrakking (2009) descreveram várias práticas peculiares dos homo zappiens com 

as TIC digitais. O homo zappiens, que consideraremos apenas nativo digital, é um letrado digital 

que tem como uma das principais características a capacidade de realizar várias tarefas 

simultaneamente, por exemplo: quando está navegando na internet, simultaneamente ouve 

música, interage nos chats, e ainda assiste à televisão. Outras características do nativo digital 

são:  

• Interage na rede e está conectado com amigos físicos ou virtuais, não há distinção. 

Também, não impõe limites físicos, geográficos ou humanos, pois a interação ocorre 

tanto física quanto virtualmente; 

• Lê textos de forma não linear, pois acessa hipertextos para obter informação; 

• Busca informação em diversas fontes, inclusive por meio de troca de mensagens com 

os amigos que estão conectados em rede. Como consequência, opta por interações 

síncronas, pois quer uma resposta instantânea. Costuma ser rápido na execução de 

tarefas e respostas. 

• Lida bem com uma grande carga de informação e mantém controle sobre o fluxo de 

informação e comunicação; 

• Está aberto às novas tecnologias, desde que atendam às suas exigências e 

necessidades; 

• Tem familiaridade com jogos de computador que o remetem a um mundo de 

atividade, controle e imersão. Os jogos, em sua maioria, exigem autonomia e tomada 

de decisão. Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 52-3), descrevem outras competências 

desenvolvidas com os jogos de computador como discriminação visual e espacial 

apurada, orientação espacial, aquisição de uma forma de organizar o pensamento por 

meio de ícones e “processamento de grandes volumes de informação em tempo 

reduzido, atenção em paralelo, deslocamento de funções no texto para a imagem, 

ruptura da linearidade no acesso à informação, busca de retroalimentação imediata 

para corrigir ou modificar a ação”. 

• Tem facilidade para compartilhar informação, inclusive nos blogs e nas redes sociais, 

tornando o conceito de privacidade muito mais amplo, pois permite uma maior 

exposição de sua vida pessoal; 

• Apresenta um caráter colaborativo e cooperativo na solução de problemas e no 

compartilhamento de informação; 

• É um bom comunicador, porém utiliza mensagens curtas e informais. 

 

Ressaltamos que há carência de pesquisas empíricas que comprovem todas essas 

características atribuídas ao nativo digital. Franco (2011) vem trabalhando com nativos digitais 

e, a eles, atribui as seguintes características: complexos, imprevisíveis, auto-organizáveis, 

dinâmicos, não-lineares e capazes de realizar múltiplas tarefas e interações. Entretanto, não 

duvidamos que as TIC digitais têm inflenciado no modus operandi do nativo digital.  

Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 51) afirmam que 
a tecnologia contribui para orientar o desenvolvimento humano, pois opera 

na zona de desenvolvimento proximal de cada indivíduo por meio da 

internalização das habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de 

ferramentas correspondentes a cada momento histórico. Assim, cada cultura 

se caracteriza por gerar contextos de atividades mediados por sistemas de 

ferramentas, os quais promovem práticas que supõem maneiras particulares 

de pensar e de organizar a mente. 
   

Levando em consideração o momento histórico atual, George Siemens (2004) 

apresentou uma nova teoria da aprendizagem que proporciona às TIC um papel central na 

aprendizagem, o conectivismo. Essa teoria busca “incorporar as consequências do ritmo cada 

vez mais acelerado da aquisição de informação e da mudança do conhecimento por meio das 

tecnologias” (VEEN E VRAKKING, 2009, p. 94). 



Siemens (2004, p. 4), listou os seguintes princípios
3
 para dar suporte ao conectivismo:  

• Aprendizagem e conhecimento residem na diversidade de opiniões. 

• Aprendizagem é um processo de conectar pontos especializados ou fontes 

de informação. 

• Aprendizagem pode residir em aparelhos não-humanos. 

• Capacidade de saber mais é mais crucial que o que é atualmente conhecido. 

• Conexões de fomento e de manutenção são necessárias para facilitar a 

aprendizagem contínua. 

• Habilidade para perceber conexões entre campos, ideias, e conceitos é uma 

competência fundamental. 

• Atualidade (conhecimento preciso, atualizado) é o intento de todas as 

atividades de aprendizagem conectivista. 

• Tomada de decisão é em si um processo de aprendizagem. Escolher o que 

aprender e o significado da informação recebida é vista através das lentes 

de uma realidade em mutação. Enquanto há uma resposta certa agora, pode 

estar errado amanhã devido às alterações no marco da informação afetando 

a decisão. 
 

Veen e Vrakking (2009, p. 94) entendem que a aprendizagem, segundo o conectivismo, 

“ocorre principalmente em uma rede de indivíduos conectados, em que o conhecimento também 

reside, repousando em uma diversidade de opiniões”. Para esses autores, “o conhecimento 

reside na negociação dos significados entre os indivíduos”.  

O conceito de aprendizagem que temos em mente é baseado nos argumentos de Veen e 

Vrakking (2009) que entendem que todos aprendem e a motivação para a aprendizagem é 

individual, pois baseia-se em objetivos pessoais e coletivos. As possibilidades de aprendizagem 

e o controle do próprio destino foram ampliados devido ao desenvolvimento tecnológico 

presente na sociedade atual. Dessa forma, para os autores, aprendizagem é a capacidade de 

perceber padrões nas experiências e de interferir positivamente nas respostas a esses padrões 

com o uso do conhecimento, das habilidades e dos valores para desenvolver as competências 

que determinam tais respostas. 

Estamos convencidos de que a aprendizagem está acontecendo, para o nativo digital, 

com as TIC digitais. Enquanto ainda não conhecemos o caminho que o nativo digital está 

efetivamente percorrendo para aprender, sugerimos que ferramentas tecnológicas sejam 

utilizadas nas salas de aula de língua inglesa com o intuito de contemplar os princípios de 

COLABORAÇÃO E COMPARTILHAMENTO que permeiam a Web 2.0, características estas 

bastante familiares aos nativos digitais presentes em nossas escolas.  

 

Ferramentas web 2.0 nas aulas de inglês 

 

Nesta seção apresentamos algumas ferramentas tecnológicas disponíveis gratuitamente 

na internet, blog, wiki, DotSub e Voicethread, como sugestão para serem utilizadas em aulas de 

língua inglesa com o intuito de contemplar características dos nativos digitais. Baseamo-nos em 

autores (GODWIN-JONES, 2003; DOWNES, 2004; PAIVA E BOHN, 2010; GUIMARÃES, 

2010) que trabalharam com essas ferramentas e as analisaram sob a perspectiva do ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira. Passamos a considerá-las.   

 

O blog, também chamado de web log, é um diário online no qual um autor escreve suas 

observações e seus leitores podem fazer comentários, permitindo uma interação bastante 

próxima entre autor/leitor. Os blogueiros podem postar textos, fotos, vídeos e estabelecer 

hiperlinks.  

Em ambiente educacional, Godwin-Jones (2003) vê no blog uma ferramenta 

essencialmente interativa, pois é possível estabelecer hiperlinks com o que outros já escreveram 

sobre o assunto ou com pesquisas disponíveis na rede. Como o blog dá abertura para reações 

dos leitores, motivar o aluno a publicar seus textos nesses diários encoraja-os a assumir a 
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autoria dos textos e a ter mais responsabilidade sobre o que se escreve tanto em relação ao 

conteúdo quanto à estrutura da redação, uma vez que seus textos poderão ser lidos por várias 

outras pessoas, além do professor. Downes (2004) concorda que os alunos tendem a refinar sua 

escrita ao perceberem que seus textos podem ter outros leitores. Além disso, segundo o autor, 

escrever em blogs pode auxiliar os alunos a refletirem sobre sua escrita e ideias, fazer com que 

persistam no desenvolvimento do texto e das ideias; e, estabelecer uma conversa sustentável 

entre autor e seus leitores o que pode levar a escrita de outros textos.  

Os blogs, também, podem ser utilizados pelos alunos como um portfólio eletrônico de 

um curso (GODWIN-JONES, 2003) ou para escreverem sobre si mesmos ou sobre assuntos de 

seu interesse na língua que estão aprendendo (PAIVA E BOHN, 2010). 

Paiva e Bohn (2010, p. 7) sugerem que professores utilizem blogs “para inserir 

conteúdo de suas aulas, conjunto de links relevantes para seus alunos, vídeos, dicas, tarefas, 

mensagens que incentivem a participação de seus alunos com postagem e comentários”. 

São muitas as possibilidades de usos educacionais dos blogs. Sua principal 

característica é o compartilhamento de informações disponíveis na rede ou produzidas pelos 

escritores dos diários, característica esta que os nativos digitais têm muita familiaridade.   

 

O wiki é uma página na internet ou outro recurso online que propicia a autoria coletiva 

ao possibilitar que vários usuários acrescentem ou editem conteúdos no website. O exemplo 

mais famoso de wiki é a Wikipédia, uma enciclopédia online que se auto define como “a 

enciclopédia livre que todos podem editar”. 

Segundo Godwin-Jones (2003), o objetivo de um wiki é funcionar como um repositório 

de conhecimento compartilhado que pode ser atualizado a medida que o conhecimento cresce 

ou modifica ao longo dos tempos. Para tanto, espera-se que o conteúdo editado em um wiki 

tenha algum grau de seriedade e permanência.  

Em sala de aula, um wiki pode ser utilizado para o desenvolvimento de projetos e 

trabalhos colaborativos, uma vez que o wiki permite aos alunos postarem seus trabalhos, 

comentarem ou criticarem o trabalho dos outros, além de fazerem revisões em grupo. 

O wiki traz em si um caráter colaborativo, outra característica que os nativos digitais 

lidam muito bem. Para Godwin-Jones (2003, p. 15), há uma diferença marcante entre um blog e 

um wiki, “os blogs podem ser altamente pessoais, os wikis são extremamente colaborativos
4
”. 

 

Guimarães (2010) faz um levantamento de ferramentas tecnológicas gratuitas 

disponibilizadas na internet, levando em consideração a colaboração e o compartilhamento das 

informações para um trabalho pedagógico, além da multimidialidade marcada na interação entre 

texto, som e imagem. Escolhemos dois sites, Dotsub e Voicethread, para sua utilização em sala 

de aula de língua inglesa. 

Para trabalhar com vídeo, o autor sugere DotSub (www.dotsub.com), que é uma 

plataforma de vídeos online na qual os alunos podem transcrever e traduzir os filmes de forma 

individual ou coletiva com controle de acesso por senha. Após o trabalho de criação de legendas 

no DotSub, elas podem ser exportadas e inseridas em vídeos de outros sites. 

Voicethread (www.voicethread.com) é um site que permite a criação de áudio, uma 

linha de discussão por mensagens de voz. As sequências podem ser utilizadas em sala de aula 

como produção oral ou como compreensão oral.  

   

As ferramentas web 2.0 abordadas aqui não foram criadas para fins didáticos em geral 

nem para o ensino de língua inglesa, mas apresentam algumas características como 

multimidialidade, colaboração e compartilhamento, além de serem online, características estas 

que constituem o universo digital no qual os alunos estão cada vez mais inseridos. Ainda não 

sabemos como os nativos digitais estão desenvolvendo sua aprendizagem, mas estamos certos 

de que seja com as TIC digitais e propor atividades que utilizem esses recursos tecnológicos 

certamente terão mais apelo motivacional com esse público. 
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Considerações Finais 

 

O impacto das TIC digitais na aprendizagem e a inserção desses recursos tecnológicos 

em sala de aula não se esgotam aqui. Muito ainda será pesquisado e discutido até mesmo por se 

tratar de um assunto relativamente novo e marcante, visto o interesse de pesquisadores de várias 

áreas do conhecimento como Educação, Linguística Aplicada e Psicologia.  

Nosso objetivo foi trazer à discussão alguns conceitos relativos ao assunto para sugerir 

ferramentas web 2.0 para o desenvolvimento de atividades nas aulas de inglês pelos alunos com 

alto grau de letramento digital. O argumento contrário a utilização desses recursos por alguns 

professores é de que nem todos os alunos são nativos digitais e estes teriam dificuldade de 

desenvolver as tarefas. 

Isso pode ser verdade, pois não ter familiaridade com as TIC digitais hoje em dia é uma 

questão econômica e não de habilidade. Como a tecnologia tem barateado e o Governo Federal 

tem feito investimentos em tecnologia digital nas escolas públicas, acreditamos que tornar-se 

um nativo digital é uma questão de tempo. Enquanto isso não acontece, essas atividades irão 

propiciar conhecimento e inserção digital a esses alunos que ainda não têm o perfil do nativo 

digital.    

 

 

Referências  

COLL, C. e MONEREO, C. Educação e aprendizagem no século XXI: novas ferramentas, 

novos cenários, novas finalidades. In: COLL, C. e MONEREO, C. (Orgs.) Psicologia da 

Educação Virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. 

Porto Alegre: Artmed, 2010, pp. 15-46.  

COLL, C. e RODRÍGUES ILLERA, J. L. Alfabetização, novas alfabetizações e alfabetização 

digital: as TIC no currículo escolar. In: COLL, C. e MONEREO, C. (Orgs.) Psicologia da 

Educação Virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. 

Porto Alegre: Artmed, 2010, pp. 289-310. 

BUZATO, M. E. O letramento eletrônico e o uso de computadores no ensino de língua 

estrangeira: contribuições para a formação de professores. Dissertação de Mestrado 

(Linguística Aplicada), UNICAMP, 2001. 

DOWNES, S. Educational Blogging. EDUCAUSE Review, 39(5), 14-26, 2004. Disponível em 

<http://www.downes.ca/post/40939> Acesso em 26 jan 2013. 

FRANCO, C. de P. Conhecendo os nativos digitais a partir da perspectiva da complexidade. 

(Comunicação em Sessão Coordenada). Caderno de Resumos do IX Congresso Brasileiro de 

Linguística Aplicada: “Linguística Aplicada & Sociedade”. Rio de Janeiro, UFRJ, (25 a 28 jul 

2011), pp. 86.  

GODWIN-JONES, R. Emerging Technologies – Blogs and Wikis: environments for on-line 

collaboration. Language Learning & Technology. 7(2), 12-16, 2003. Disponível em 

<http://llt.msu.edu/vol7num2/pdf/emerging.pdf> Acesso em 27 jan 2013.  

GRANE, M. e WILLEM, C. Aprendendo com a Web 2.0. In: LEÃO, M. B. C. (Org.) 

Tecnologias na educação: uma abordagem crítica para uma atualização prática. Recife: 

UFRPE, 2011, pp. 87-100. 

GUIMARÃES, K. Utilização de ferramentas tecnológicas em sala de aula de L2/LE, 2010. 

Mimeo. 

LALUEZA, J. L.; CRESPO, I.; CAMPS, S. As tecnologias da informação e da comunicação e 

os processos de desenvolvimento e socialização. In: COLL, C. e MONEREO, C. (Orgs.) 

Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da 

comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010, pp. 47-65.  

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.  

O’ REILLY, T. What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of 

software, 2005. Disponível em <http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-

20.html?page=1> Acesso em 25 jan 2013.  

http://www.downes.ca/post/40939
http://llt.msu.edu/vol7num2/pdf/emerging.pdf


PAIVA, V. L. M. O. O uso da tecnologia no ensino de línguas estrangeiras: breve 

retrospectiva histórica, 2008. Disponível em <http://www.veramenezes.com/techist.pdf> 

Acesso em 10 jan 2012. 

PAIVA, V. L. M. O. e BOHN, V. C. R. O uso de tecnologias em aulas de LE, 2010. Disponível 

em <http://www.veramenezes.com/paivabohn.pdf> Acesso em 27 set 2012. 

PRENSKY, M. Digital Natives Digital Immigrants, 2001. Disponível em 

<http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-

%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf> Acesso em 09 jan 2012. 

SIEMENS, G. Connectivism: a learning theory for the digital age, 2004. Disponível em 

<http://www.elearnspace.org/articles/connectivism.htm> Acesso em 15 set 2012.  
VEEN, W. e VRAKKING, B. Homo Zappiens: educando na era digital. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 
 

http://www.veramenezes.com/techist.pdf
http://www.veramenezes.com/paivabohn.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
http://www.elearnspace.org/articles/connectivism.htm

