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RESUMO 
 

As Novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (NTDIC) têm redimensionado 

espaços e tempos docentes, impactando diretamente o trabalho de profissionais da educação 

atuantes em quaisquer níveis e/ou modalidades de ensino. No que concerne à aprendizagem 

de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM), esta dinâmica ganha relevância justamente quando 

observada a necessidade (quase constante) de que sejam oferecidos modos mais condizentes 

ou mais adequados para desenvolver a consciência crítica dos(as) aprendizes de línguas 

observando-se, especialmente, o emprego de materiais didáticos no tempo presente, utilizados 

em contextos de aula e que sejam caracterizados como recursos apropriados, transculturais e 

representativos em um mundo cujas fronteiras são cada vez mais fluidas. Na presente 

proposta de Trabalho de Conclusão de Curso, busca-se investigar esta dinâmica numa 

natureza mais específica: aquela que envolva a correlação de pelo menos dois aspectos 

educacionais (quais sejam, a docência e o alunado) e um produto semiótico constituinte desta 

conexão (qual seja, o material didático) e que se circunscreva num processo de ensino-

aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) promovido por profissionais docentes 

autônomos(as) – popularmente conhecidos(as) como professores(as) de aulas particulares – e 

que projetam, por conta própria, cursos específicos, com materiais didáticos personalizados, 

manejados de acordo com perfis, necessidades e objetivos exclusivos dos(as) aprendizes. 

Torna-se relevante, assim, em termos de pesquisa bibliográfica, que sejam oferecidos nesta 

lida pressupostos teórico-metodológicos contempladores de dois campos do saber, bastante 

peculiares e caros a esta dinâmica, quais sejam: o Design Instrucional e o ensino-

aprendizagem do idioma, apanhados pelo viés da Didática e da Semiótica Social. Feitas a 

análise e a revisão da bibliografia, concluiu-se que estes campos, quando analisados sob a 

perspectiva do viés mencionado, posicionam a linguagem, as tecnologias e a educação como 

usos sociais e podem auxiliar na desmistificação de relações estáticas de ensino e propor 

soluções inovadoras para que profissionais docentes atuantes nestas condições observem a 

pluralidade das trajetórias delineadas/decorrentes dessa correlação e superem “linhas retas” ou 

“receitas didáticas”, desconstruindo ideologias tradicionalmente orientadas, a fim de 

promover uma educação linguística menos etnocêntrica, mais crítica, mais plurilíngue e 

construtivista de fato, mobilizando saberes que se inserem diretamente em questões 

relacionadas ao ensino-aprendizagem de E/LE. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE). Design 

Instrucional. Material didático. Línguas Estrangeiras Modernas. Inovações em educação. 
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RESUMEN 
 

Las Nuevas Tecnologías Digitales de Información y Comunicación (NTDIC) han cambiado la 

dimensión de espacios y tiempos docentes, impactando directamente la labor de profesionales 

de la educación que actúan en los distintos niveles y/o modalidades de enseñanza. En lo que 

se refiere al aprendizaje de Lenguas Extranjeras Modernas (LEM), esta dinámica adquiere 

relevancia justamente cuando se observa la necesidad (casi constante) de que se ofrezcan 

maneras más armoniosas o más adecuadas para el empleo de materiales didácticos en el 

tiempo presente, utilizados en contextos de clase y que se caractericen como recursos 

apropiados, transculturales y representativos en un mundo cuyas fronteras son cada vez más 

fluidas. En esta propuesta de Trabajo de Conclusión de Curso, se busca investigar esta 

dinámica en una naturaleza de calidad específica: aquella que involucre la correlación de por 

lo menos dos aspectos educacionales (son ellos, la docencia y el alumnado) y un producto 

semiótico constituyente de esta conexión (es él, el material didáctico) y que se circunscriba en 

un proceso de enseñanza y aprendizaje del Español Lengua Extranjera (E/LE) promovido por 

profesionales docentes autónomos(as) – comúnmente conocidos(as) como profesores(as) de 

clases privadas – y que proyectan, a cuenta propia, cursos específicos, con materiales 

didácticos personalizados, conducidos de acuerdo con perfiles, necesidades y objetivos 

exclusivos de los(as) aprendientes. De estos modos se pone significativo, en términos de 

investigación científica, que se ofrezcan presupuestos teóricos y metodológicos 

contempladores de dos campos del saber, bastante singulares y que le importan a esta 

dinámica, son ellos: el Diseño Instruccional y la enseñanza y aprendizaje del idioma, 

observados desde la perspectiva de la Didáctica y de la Semiótica Social. Realizado el análisis 

y hecha la revisión bibliográfica, se ha concluido que estos campos, cuando analizados bajo la 

mirada de esta perspectiva, poseen el lenguaje, las tecnologías y la educación como usos 

sociales, pueden colaborar con la desmitificación de relaciones estáticas de enseñanza y 

proponer soluciones innovadoras para que profesionales docentes actuantes en estas 

condiciones observen la pluralidad de las trayectorias delineadas/que se suceden de esta 

correlación y superen “líneas rectas” o “recetas didácticas”, deconstruyendo ideologías 

tradicionalmente orientadas, a fin de que se promueva una educación lingüística menos 

etnocéntrica, más crítica, más plurilingüe y constructivista de hecho, movilizando saberes que 

se insertan directamente en cuestiones relacionadas a la enseñanza y el aprendizaje de E/LE. 

 

Palabras clave: Enseñanza y aprendizaje de Español Lengua Extranjera (E/LE). Diseño 

Instruccional. Material didáctico. Lenguas Extranjeras Modernas. Innovaciones educativas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Exercer a docência no ensino de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) no Brasil do 

tempo presente: ausência de escolhas num cenário de dificuldades 

 

A observação dos movimentos socioculturais que têm permeado as relações entre 

tecnologias e educação no Brasil atual implica, diretamente, num discorrer sem-fim sobre 

novos valores e discursos que, emergidos de uma nova configuração histórica, trazem à tona 

papéis outros, desempenhados no e pelo ensino. Por um lado, a incidência cada vez maior de 

novas tecnologias que adentraram práticas educacionais e que, ao renová-las, alteram 

possibilidades no campo da aprendizagem, especialmente a mediação do conhecimento – que 

passa a ter de existir, obrigatoriamente, numa mudança de era e de sociedade para os povos. 

Por outro lado, a reflexão sobre o que se entende por “contemporâneo” e as conexões 

estabelecidas por este ente como faíscas de uma grande rede cultural, com a qual dividem 

espaço outros objetos, situações, vivências, práticas, discursos e linguagens (artísticas ou não). 

Este pensamento, de via de mão dupla, além de implicar na reconfiguração do perfil 

do(a) profissional docente, não permite que sejam ignoradas características sociais e 

econômicas do tempo presente. Frente às novas práticas de ensino que intensificam não só a 

quantidade, mas a complexidade de informações que se colocam em torno dos indivíduos, 

quem se dedica à docência no Brasil convive, inconscientemente, entre reflexão e o diálogo 

acerca deste panorama – tarefas que são extremamente importantes para que propostas 

educacionais sejam as mais adequadas, coerentes e significativas possíveis, promovidas de 

modo articulado e que sejam capazes de suavizar impactos sociais das novas políticas que se 

assomam à área da Educação. Labbé (2018), ao notar o panorama latino-americano de 

desafios da formação docente no que tange a inclusão das tecnologias na Educação, destaca a 

existência de um ponto estratégico minado por políticas públicas nacionais e regionais ainda 

deficitárias em termos de demanda, cujo enfoque é ainda mercadológico, e não 

necessariamente pedagógico, o que não corresponde a contextos curriculares de aula para 

melhores formações de professores(as). 

Se trazidos à baila da cronologia os anos de 2017 e 2018 vivenciados no Brasil, 

especialmente, no estado de São Paulo, a discussão articulada se intensifica e abrange 

aspectos negativos e desafiadores em um cenário de precarização, instabilidade e não 

valorização da Educação. Rui Vieira Castro, que ao refletir em nota sobre o artigo de Ricardo 
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Jorge da Costa (2007)
1
 em que se analisava o crescimento assustador da taxa de desemprego 

entre professores em Portugal, esclareceu o merecimento da reflexão em duas linhas de 

pensamento fundamentais, que transcenderam os dez anos da passada publicação e que 

dialogam em gênero, número e grau com a virtualidade do mercado educacional brasileiro:  

a primeira delas diz respeito à “profunda contradição” entre “[...] a existência de níveis de 

qualificação escolar da nossa população”, aquém do desejável, e “[...] a existência de um 

corpo de pessoas profissionalmente habilitadas que não podem dar o seu contributo efetivo 

para o aumento dessa mesma qualificação” (CASTRO, 2007 apud COSTA, 2007, s/p).  

A segunda linha, que considera a formação de novos profissionais, teria de “[...] aprender com 

os erros do passado e explorar novas possibilidades” (op. cit., s/p) para deixar de ser a 

projeção instrumental em massa de uma expansão/oferta educativa impensada em termos 

qualitativos e de maior exigência – movimento que implicou na demissão, por parte do 

Estado, dessa regulação e verificou o não acolhimento de pelo menos 44 mil licenciados(as) 

no sistema, que “acorreram aos centros de emprego, serviços da Segurança Social e lojas do 

cidadão para se candidatarem ao subsídio de desemprego” (COSTA, 2007, s/p). 

Movimento semelhante foi notado no Brasil nos anos subsequentes (de 2011 a 2014; e 

de 2015 até os dias atuais, período em que eclodiram as crises política e econômica do país, 

dando-se início a um dos maiores e mais lentos períodos de recessão já vistos), com mais de 

30 mil professores “Categoria O”
2
 de distintas disciplinas do currículo escolar do estado de 

São Paulo – o que significou, na prática, desemprego massivo por conta do encerramento de 

contratos contraídos em 2014, do fechamento de centenas de salas de aula e da não nomeação 

para preenchimento de milhares de vagas anunciadas no último concurso público da Rede, 

datado de 2013. Os impactos das políticas adotadas pela gestão governamental do estado 

alimentaram o cenário com demissões, subempregos e com um processo de reorganização 

escolar desestruturada, o que precariza o trabalho docente e, tão logo, os processos de ensino-

aprendizagem formalmente atribuídos em instituições de ensino pertencentes ao sistema.  

                                                           
1
 COSTA, J. Desemprego cresce assustadoramente entre os professores. A Página da Educação, n. 171, out. 2007. 

Disponível em: <https://www.apagina.pt/?aba=7&cat=171&doc=12582&mid=2>. Acesso em: 08 jul. 2018. 
2
 A referida Categoria foi inserida na legislação educacional da rede estadual paulista em 2009, depois de 

regulamentada a Lei 11.738/2008, que previu o piso mínimo para professores(as) da educação básica do Brasil. 

Explique-se que esta Categoria abarca contratos não efetivos e temporários, inferindo-se a instabilidade e 

ausência de direitos. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE) divulgou, em abril de 2017, por 

meio de dados atribuídos a sua Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, que pelo menos 67.550 se 

encontravam “contratados” nestas condições. Cf. Sampaio et al. (2018). 
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No caso específico dos currículos de Línguas Estrangeiras, o alarme ressoa ainda mais 

forte com a drástica redução de contratos de profissionais de Letras habilitados(as) em 

Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) que vem ocorrendo desde 2016, ainda que a Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) tenha centralizado a oportunidade gratuita de 

que os(as) alunos(as) aprendam um novo idioma em modalidades presencial – nos Centros de 

Estudo de Línguas (CEL) – e a distância, com a Escola Virtual de Programas Educacionais 

(Evesp). Nota-se que, para além da tentativa de enriquecer os currículos escolares e oferecer a 

possibilidade de contatos culturais com novos conhecimentos, o movimento não impulsiona o 

acolhimento profissional de docentes habilitados em outras línguas estrangeiras que não o 

Inglês e incorre, ademais, na articulação direta com o plano político-educacional nacional, 

referido na Medida Provisória 746/2016 e que culminou na recente Reforma do Ensino Médio 

em todo o país.
3
 Saliente-se que, no itinerário formativo adotado pela nova Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) de 2016, apenas o idioma Inglês passa a ser disciplina obrigatória 

a partir do 6
o
 ano do Ensino Fundamental. Antes da aprovação da Base, as escolas possuíam a 

liberdade de escolher se a língua estrangeira ensinada seria o Inglês ou o Espanhol, o que já 

não ocorre, uma vez que o oferecimento de apenas uma língua estrangeira se limita, 

obrigatoriamente, ao Inglês. Caso a escola ofereça mais de uma língua, a segunda língua, 

preferencialmente, deveria ser o Espanhol – aspecto não obrigatório e diretamente associado à 

promoção de cursos ligados aos CEL, o que evidentemente cria barreiras para o exercício da 

docência em Línguas Estrangeiras. 

Mesmo diante de movimentos sociais que têm se mobilizado em prol da garantia de 

permanência da Língua Espanhola no currículo oficial das escolas públicas de todo o país, por 

exemplo, queda clara a dificuldade de fomentar uma revolução positiva neste panorama se o 

próprio processo, que tem início na Educação e é interpelado pela efemeridade da arguta do 

tempo presente, não considera a docência como sua principal agente, impedindo que 

profissionais certificadamente formados(as) e que investiram tempo e dinheiro em suas 

carreiras exerçam a profissão docente com estabilidade e garantia de direitos, seja em escolas 

públicas ou privadas, reduzindo suas chances profissionais e/ou afastando-os(as) de vez do 

mercado de trabalho formal na área do ensino de línguas estrangeiras. Junto dessa realidade 

                                                           
3
 Outras informações sobre esta articulação de ensino de línguas pelo estado estão disponíveis em: 

<http://www.educacao.sp.gov.br/idiomas>. 
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pós-revogação da Lei 11.161/2005
4
 caminham, não obstante, a visão romantizada do trabalho 

docente, a subalternidade, a limitação da autonomia, a transformação empreendedora e 

econômica da instituição escolar e todas as demais lacunas e deficiências de um projeto de 

Política Nacional de Formação Docente que vem se instaurando no país. Não assegurada a 

oferta do ensino do Espanhol no sistema educacional brasileiro, para além do desmonte 

empregatício, a pluralidade cultural e linguística dentro dos espaços de formação escolar se vê 

comprometida, aumentando distâncias temporais, socioculturais, econômicas e transnacionais. 

Decorre daí a infinidade de desafios que têm transformado a atuação docente numa 

peça odisseica, cuja plateia – uma sociedade de natureza multilíngue e multicultural – tem se 

tornado, como formula Kramsch (1993, p. 181), prevalecente e visível, orientada a partir de 

políticas educacionais desenfreadamente impensadas que recaem, direta ou indiretamente, 

seja em termos governamentais ou privados, na comercialização do idioma, desmontando 

acordos de imersão linguística e outros tantos, de cunho educativo, que primariam pela 

horizontalidade e reciprocidade de medidas linguísticas educacionais adotadas em massa por 

meio de embaixadas e seus conselhos nacionais de Educação, por exemplo.  

Por que parte se situaria, nesta realidade, o sujeito docente? Como promover uma 

reflexão adequada a respeito da formação inicial e continuada do(a) professor(a) de Espanhol 

Língua Estrangeira no tempo presente, ceifado(a) da oportunidade de exercer a docência em 

sistemas oficiais de ensino? O que têm feito estes(as) profissionais para, simplesmente, 

sobreviver? Mudam suas áreas de atuação? Voltam a estudar? Ocupam outros cargos? 

Desistem, temporariamente ou para sempre, da tarefa educacional? Seria ultrajante (quem 

sabe traumatizante) constatar que, em meio a desabafos, depoimentos desalentadores e 

insatisfações emergidas este cenário, a profissão docente seja considerada bico no Brasil?
5
 

Salvo o “trauma ético” (CABRAL, 2017, s/p) que se sobressai desta discussão, não restariam 

                                                           
4
 De acordo com a referida Lei, o Espanhol era de ensino obrigatório em todo o país e tinha-se, como dever, que ele 

fosse ofertado dentro da grade curricular de ensino público e em horário regular de aula. Sancionada pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva em 2005 o aparato deixou, segundo Kawahama (2016, p. 1043), “algumas brechas”, o que 

facilitou sua revogação por meio da Medida Provisória 746/2016. González (2009) alertou sobre um histórico de 

descompassos entre o dizer e o fazer na promulgação desta Lei com relação a demais iniciativas educacionais 

norteadoras de práticas de ensino do Espanhol que deveriam ter sido articuladas à Lei 11.161/2005 para que esta 

pudesse vingar e ter tido êxito (um exemplo destas iniciativas mencionado pela autora são as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio, as OCEM, de 2006). 
5
 CABRAL, G. P. Faça um "bico" de professor e aumente sua renda! Uol Educação, 21 ago. 2017. Disponível em: 

<https://educacao.uol.com.br/colunas/guilherme-cabral/2017/08/21/faca-um-bico-de-professor-e-aumente-sua-

renda.htm>. Acesso em: 08 jul. 2018. No referido artigo de opinião se critica a campanha publicitária lançada pela 

Anhanguera Educacional no segundo semestre de 2017 para apresentar e promover a oferta de um curso de pós-

graduação em formação pedagógica, utilizando, para tal, como garoto-propaganda, o apresentador global Luciano 

Huck. No folder principal, os dizeres: “Torne-se professor e aumente sua renda!”. 
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dúvidas de que o exercício da docência, hoje, no Brasil, é compromisso político, social e 

ideológico assumido por poucos(as), dadas as dificuldades do cenário político da Educação no 

país, de modo geral, e no estado de São Paulo, de modo particular. Àqueles(as) margeados(as) 

da possibilidade de atuar na educação básica pública cabem outras opções profissionais; se 

mostra mais comum, dentre elas, a oportunidade de oferecer aulas particulares: por definição, 

um serviço gerido, em todos os aspectos (dos mais superficiais aos mais profundos), por 

um(a) profissional oriundo(a) da área da Educação, autônomo(a), sem vinculação 

empregatícia – ocupando, portanto, um posto de trabalho informal, atualmente denominado 

“trabalho por conta própria” mas que ainda engrossa a classe de desempregados(as) do país – 

e destinado, sobretudo, à prática do reforço escolar e/ou à preparação para concursos e 

processos de seleção. 

 Cabe notar que, neste contexto, a aprendizagem adquire caráter de demanda de uma 

sociedade efêmera, composta, essencialmente, de uma geração de pessoas nascidas em 

meados dos anos 1990 que carrega, como característica principal, um comportamento 

diretamente relacionado ao uso da Internet e da conectividade, ditando, assim, tendências do 

mercado de trabalho e das relações sociais e desafiando constantemente – e das formas mais 

diversas – as suas normas sociais: a rotulada Geração Z (SEEMILLER, 2017, s/p). Segundo a 

pesquisadora e autora de estudos que discutem a liderança e o engajamento de estudantes 

universitários, este envolvimento prescinde a necessidade de que educadores(as) estejam e 

sejam, cada vez mais, melhor e bem-preparados(as) para servir esta Geração; na mesma 

direção se encontram discussões sobre o(a) professor(a) multitarefas que, ao conviver com 

esta Geração, se deparam com um “bordão de conflito” cujo ritmo seria impossível de 

acompanhar, tornando o(a) próprio(a) profissional um(a) ente ultrapassado(a) (MEYER, 

2018, s/p). Para a educadora e psicopedagoga, esta Geração, “sendo estimulada por inúmeras 

atividades e tarefas múltiplas”, é capaz de “[...] fazer as tarefas escolares ouvindo música com 

o fone em um dos ouvidos e no outro usando o celular” (op. cit., s/p). Meyer (2018) se 

pergunta se o(a) professor(a) precisaria agir da mesma forma para mostrar que é um(a) 

“profissional multitarefa” promotor(a) de uma aprendizagem de qualidade de fato, e se o(a) 

aluno(a) se sentiria motivado(a) com esta “conduta”. 

 A resposta para este e outros questionamentos advindos do contexto educacional 

encontra lugar no que estudos da área da inovação e tecnologias em Educação têm 
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denominado “cenários de transição”.
6
 A docência, presencial ou a distância, mesmo antes do 

marco geracional Z, sempre foi multitarefa se considerado o binômio Educação e 

Tecnologias, e emergiram desta relação, em realidade, “outros (novos) saberes”, tidos como 

essenciais e produtores de tendências que ressignificaram (e continuam ressignificando) o 

fazer docente, reconfigurando, dentre outros aspectos típicos dos processos de ensino-

aprendizagem, os papéis do(a) professor(a) e o próprio uso das tecnologias. Desta forma, é o 

lidar com a diversidade educativa e com os desafios inerentes a esta diversidade que gera 

novas realidades de aprendizagem e novas funções para a relação docente ↔ aprendiz no 

tempo presente. 

 Do ponto de vista cognitivo, a correlação estabelecida entre a docência do Espanhol 

Língua Estrangeira (E/LE) e a aprendizagem do idioma por parte do alunado respinga 

diretamente numa base de ensino de caráter instrucional, correspondente à tradição da seleção 

de materiais didáticos escolhidos dentre uma gama de opções relativamente homogênea e 

muitas vezes pouco preocupada com a consolidação do letramento crítico por parte do(a) 

aprendiz porque apoiada em práticas transmissoras e unidirecionais da informação, isolando-

se, assim, as chances de que sejam articuladas pedagogias inovadoras e significativas, 

reduzindo a partilha dos conhecimentos a meios e mecanismos aplicados a um apêndice de 

conteúdos mecânicos-tecnológicos (LUCKESI, 1994, p. 30 apud SIMÃO NETO; HESKETH, 

2009, p. 21). 

Não é da pretensão nem do alcance do presente Trabalho promover, no caso, 

interpretações sobre o uso/a escolha mais ou menos adequada de determinada(s) 

abordagem(ns) de material(is) didático(s) de ensino de Espanhol Língua Estrangeira para 

brasileiros(as) no tempo presente; a discussão promovida em seu escopo pretende desvelar em 

que medida o Design Instrucional (doravante DI), enquanto campo do saber inerente a esta 

dinâmica, se mostra adequado ao ensino-aprendizagem do idioma com materiais elaborados 

de modo específico, projetados, estruturados e concebidos como produtos finais de acordo 

com perfis de estudantes, bem como suas necessidades e objetivos (gerais ou específicos). 

Tem-se, assim, a configuração da seguinte questão de pesquisa: 

 

                                                           
6
 A alcunha da expressão foi tema da edição do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias (CIET 2018) e do 

Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância (EnPED 2018), realizados na Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) de 26 de junho a 13 de julho de 2018 em duas etapas (virtual e presencial). 
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Como os princípios do Design Instrucional podem se mostrar adequados à 

proposta de ensino-aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) com 

materiais didáticos específicos e personalizados para tal? 

 

Design Instrucional e ensino-aprendizagem do referido idioma, se apanhados pelo viés 

da Didática Geral (enquanto disciplina de estudo) e da Semiótica Social (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001 apud SIMÃO NETO; HESKETH, 2009, p. 55-67), posicionam a 

linguagem, as tecnologias e a educação como usos sociais; são dois campos do saber que, em 

suas particularidades, podem auxiliar na desmistificação de relações estáticas associadas à 

docência e propor soluções inovadoras para que profissionais atuantes nestas condições 

observem a pluralidade das trajetórias delineadas/decorrentes dessa correlação, superando 

“linhas retas” ou “receitas didáticas” imbuídas no papel do ensinar. 

De um modo ou de outro, Santos (2016, p. 1) constata que “[...] o material didático 

tem um papel primordial no contexto da relação educativa”, afirmando que “suas funções são 

inúmeras”. Dentre elas, o estudioso destaca especialmente o “apoio ao esforço de mediação e 

de atribuição de significados, por parte do professor”, de modo que haja uma “organização 

das intervenções pedagógicas ou o estabelecimento de um fio condutor para a construção de 

conhecimentos, por parte dos alunos”. Desse contexto é possível extrair a importância do 

estabelecimento de um panorama conceitual articulado ao contexto educativo exercido pelo(a) 

docente, preceptor(a) de uma relação e multiprofissional: afinal, seria o(a) professor(a) um(a) 

conteudista – por considerar, necessariamente, o preparo de um curso, de um fluxo de 

aprendizagem –, ou mais bem um(a) designer, “meio artista, meio projetista” (SIMÃO 

NETO; HESKETH, 2009, p. 55) por ser, também e simultaneamente, o(a) responsável por 

conceber um material didático específico, personalizado caso a caso e coerente 

com/motivado-orientado por este fluxo? Talvez um(a) criador(a) em potencial, 

experimentador(a) de muitas situações didático-pedagógicas, navegante de um mar que vai 

“do fútil ao essencial, do prático ao belo, do modismo à inovação” (op. cit., p. 56), em busca 

de processos de ensino-aprendizagem que resultem, simplesmente, em produtos esteticamente 

agradáveis ou realmente preocupados(as) com o despertar de um saber intelectual de 

qualidade, por meio do qual competências e habilidades sejam expandidas? 

No campo de relações da Educação com Tecnologias, sobretudo no tocante à 

aprendizagem de línguas, não há espaço para a delimitação de um status unívoco e que 

transponha exclusividade à tarefa do ensinar, pois historicamente as tendências conformadas 
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no ensino de línguas estrangeiras acarretaram incontáveis mudanças para o conceito de língua, 

o que afetou diretamente as metodologias de ensino, o próprio papel docente e as relações 

oriundas destes três componentes (LEFFA, 2012, p. 389). Detidamente na relação com o 

idioma, há o desenvolvimento processos que evoluíram, segundo Leffa (2012), para uma 

ênfase de sentido que alcançou a ideia de “língua como ação”. 

Para Santos (2016, p. 2), quando se fala em elaboração de material didático para 

situações de ensino mediadas por tecnologias, de modo geral (como a educação não 

presencial, por exemplo, interpelada por materiais impressos, audiovisuais etc.) ou pelas 

chamadas Tecnologias Digitais de Informação, Comunicação e Expressão (TDICE), lida-se 

diretamente com procedimentos estratégicos, cujo foco são “[...] os próprios objetivos de 

aprendizagem visados pelo professor, não se excluindo seu estilo de ensino, sua visão de 

mundo e suas expectativas como profissional docente” (SANTOS, 2016, p. 2). O autor 

confirma que tais procedimentos são os ingredientes principais de “uma situação de resolução 

de um problema cuja complexidade é diretamente proporcional ao número de variáveis 

consideradas”. É de interesse desta discussão, portanto, debruçar-se sobre o conjunto de 

variáveis trazido pelo(a) professor(a) particular de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) 

responsável, por conta própria, por uma série de elementos que plasmam características 

próprias deste conjunto – Santos (2016, p. 2) aponta, por exemplo, traços da personalidade 

do(a) aluno(a), a infraestrutura disponível para as aulas, os recursos financeiros, tecnológicos 

e humanos necessários, os objetivos de aprendizagem almejados e até mesmo a proposta 

filosófico-metodológica do curso, considerando-se, por exemplo, sua estrutura curricular, a 

natureza do conteúdo, sua duração etc.). 

Dada a complexidade inerente à abordagem promovida na presente proposta e, por 

conseguinte, a densidade da articulação conceitual por ela exposta, serão apresentadas as 

diretrizes iniciais da investigação, com destaque prévio à importância da exposição do campo 

do Design Instrucional – que tem ganhado maior relevância desde 2009, quando se tornou 

crescente graças ao papel que tem desempenhado na Educação a Distância (EaD), área em 

que se realiza em particular – associado ao campo da Semiótica Social – uma corrente ainda 

minoritária da grande matriz semiótica de raiz pierceana e na qual se estuda a constituição de 

significados como processo social em contextos socioculturais específicos. A Educação, no 

caso, é um dos campos ainda não muito explorados pela semiótica geral, tendo demonstrado 
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“grande vitalidade e originalidade” (SIMÃO NETO; HESKETH, 2009, p. 57) se visitado pela 

representação denominativa da Semiótica Social. 

Para explicar a contextualização da proposta de investigação do presente Trabalho 

cabe precisar, num apanhado geral e sem esgotar o tema, a revisão bibliográfica introdutória 

demonstrada da fortuna teórico-crítica que localiza o Design Instrucional no âmbito da 

Educação e, tão logo, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem enquanto fenômeno ou 

contexto sociocultural específico. Para Simão Neto e Hesketh (2009, p. 56) esta aproximação 

é não só plausível como também fundamental para que se supere a ideia de que design 

significa apenas “arte ou programação visual e assim deve ser relegado a um papel secundário 

e subordinado à teoria pedagógica, que muitas vezes basta em si mesma”. Educação, criação e 

comunicação são ciências que não devem se afastar, e o Design Instrucional, para os autores, 

tem papel decisivo na redução de distâncias (op. cit., p. 56). 

 

Circundando definições mínimas: Design Instrucional (DI), Design Instrucional 

Contextualizado (DIC) e Design Universal de Aprendizagem (DUA) 

 

Das principais perguntas de pesquisa levantadas quando do pré-projeto
7
 do presente 

trabalho, a primeira delas se mostrou a mais elementar possível: O que seria Design 

Instrucional (DI)? Desta pergunta derivaram questionamentos secundários, tais como o 

seguinte: Pensando-se a Educação e os processos de ensino e aprendizagem, Design e Design 

Instrucional significariam (ou poderiam ter seus significados reduzidos a) uma mesma coisa? 

O aprimoramento desta discussão encontrou lugar, a priori, na integração entre a relevância 

do Design Instrucional (DI) e sua contextualização de uso no tempo presente – aspectos 

trabalhados por Filatro (2004) e comentados por Rodríguez (2005). Segundo a autora, o 

Design Instrucional (DI), quando contextualizado, promove “[...] a ação intencional de 

planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas, que incorpora – em todas as 

suas fases – mecanismos que favorecem a contextualização e a flexibilização” 

                                                           
7
 Considerando-se a proposta específica de ensino do Curso de Especialização que derivou o despacho deste Trabalho 

de Conclusão, o arquivo contendo a versão primária da proposta foi sendo alterado ao longo do tempo por meio de 

uma sequência de tarefas consideradas na etapa de desenvolvimento do projeto integrador, realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) da disciplina correspondente e sob o acompanhamento de professores, tutores e 

orientador da pesquisa, promovendo-se, assim, a consolidação dos fundamentos, da concepção, da execução e, por 

fim, da socialização da produção científica. Desta forma, o acesso à redação dos textos iniciais e às perguntas iniciais 

de pesquisa se restringiu ao próprio andamento do Curso, tornando-se remoto. Contudo, uma edição mais completa, 

aprofundada e revisada destes questionamentos aparece plasmada na seção 3 METODOLOGIA, quando se discutirão os 

instrumentos de coleta de dados. 
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(RODRÍGUEZ, 2005, p. 1). Haveria, então, em realidade, a promoção de um Design 

Instrucional Contextualizado (DIC).  

Contudo, e sem que se precipite o cerne da discussão: ao voltar-se à segunda pergunta-

chave da pesquisa – qual seja, Como compreender o DI aplicado à área da aprendizagem? –, 

encontra-se outra ideia basal do Design Instrucional (DI), contextualizada por Calegari, Silva 

e Silva (2014) a partir do entendimento do que seja um Design Universal de Aprendizagem 

(DUA): 

 

Com o emprego do DUA, levam-se em conta as diferenças peculiares dos 

alunos, isto é, as suas habilidades e conhecimentos, e assim as experiências 

distintas necessárias na formulação de currículos. De semelhante modo, o 

design instrucional (DI), conforme Filatro (2008), também se propõe a 

planejar desde currículos até materiais didáticos, considerando as 

necessidades dos alunos (CALEGARI; SILVA; SILVA, 2014, p. 31). 

 

 Observa-se que os autores e autoras mencionados até o momento tratam de articular, 

de modo familiar, definições práticas do Design Instrucional (DI) com outras áreas do 

conhecimento, tomando por base conceitos mais amplos, condizentes com a necessidade de 

suprir demandas atuais de ensino e aprendizagem no contexto da era digital.  

Mais adentro dos processos de ensino-aprendizagem do tempo presente, 

especificamente os relacionados ao ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) e, tão 

logo, ao Espanhol Língua Estrangeira (E/LE), destaca-se o trabalho desenvolvido por 

Schardosim e Maba (2015), que partem da perspectiva da educomunicação (discutida, na 

obra, por Ismar de Oliveira Soares). No contexto da pesquisa dos autores, há materiais 

pensados para iniciantes, com vocabulário básico em Língua Espanhola, contextualizando-se 

a elaboração específica de materiais neste idioma e projetados para uso em plataforma 

Moodle, por exemplo. Na intenção de disponibilizar a aprendizagem e a apreensão dos 

conteúdos de maneira interativa, comunicativa e permeada pela prática pedagógica dialógica 

freireana, os autores formulam a seguinte dinâmica: 

 

[a construção dos materiais, de responsabilidade dos designers instrucionais, 

é] entendida como um processo que possui forma, função e objetivos 

definidos previamente em conjunto pela equipe pedagógica, de acordo com 

as necessidades. O processo de DI [...] é interligado em diferentes fases 

segundo Filatro (2008). São elas: análise, design, desenvolvimento, 

implementação e avaliação. Levando em consideração a educomunicação 

pode-se dizer que [ela] é o processo de ensino-aprendizagem em si, realizado 
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de forma interativa. Quanto a formas de estratégia de ensino, a 

educomunicação prevê “a adoção de uma pedagogia da comunicação para 

garantir tratamento educomunicativo a toda a grade curricular” (SOARES, 

2011, p. 88) (SCHARDOSIM; MABA, 2015, p. 3). 

 

Esta lógica responderia, em certa medida, a uma terceira questão guia da pesquisa, 

qual seja, Quais são as características da área da aprendizagem de um idioma estrangeiro, 

especificamente o Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE) por brasileiros(as)?  

Resultou impossível verbalizar uma resposta em que fosse possível dimensionar o 

cenário atual da concepção, estruturação e elaboração de materiais didáticos para este recorte, 

sobretudo por parte específica de profissionais atuantes na docência de Línguas Estrangeiras 

Modernas se pensarmos tanto nas condições em que exercem suas profissionalidades quanto 

na quantidade de variáveis que, por motivos diversos, se entrecruzam à necessidade de 

elaboração de materiais didáticos específicos para suas demandas. Grosso modo, estes(as) 

profissionais se vestem como verdadeiros(as) educomunicadores(as), segundo prevê Soares 

(2011 apud SCHARDOSIM; MABA, 2015).  

Pautando-se, no entanto, no fato de que a chegada das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) no âmbito docente impactou todas as representações 

espaçotemporais deste cenário, a própria inserção de um material didático num curso 

projetado de modo personalizado e que tenha sido concebido no âmbito de mobilização das 

atuais ferramentas, técnicas e métodos advindos das TDIC também altera o cenário não só de 

aplicação, mas também de aprendizagem e de ensino – daí a compreensão de que convive-se 

em cenários de transição. Kenski (1998) nos informa, assim, que 

 

deslocamentos são necessários, momentos dos alunos diante das máquinas 

alternam-se com momentos em que discutem em equipe os resultados de 

suas interações com o ambiente tecnológico e com outros momentos em que 

refletem ou se concentram em atividades isoladas, sem os recursos 

tecnológicos. As novas formas de movimentação e a reorganização da sala 

de aula criam “uma nova distribuição de espaço e uma nova relação de 

tempo entre o trabalho do docente com o discente e o trabalho de cada um 

deles entre si” (Gatti, 1993, p. 24) (KENSKI, 1998, p. 70-71, grifo nosso). 

 

Considerado o contexto da Educação a Distância (EaD) que abriga, por sua vez, a 

existência e realização do Design Instrucional, foi possível formular um quarto 

questionamento de pesquisa: Como esta modalidade de ensino se vincula ao acontecimento do 
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cenário de ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas e de concepção de 

materiais didáticos?  

Neves et al. (2012) apontam diversos caminhos do DI na EaD, recopilados de estudos 

da área que vão desde a perspectiva estética, passando pela sua importância enquanto 

ferramenta de planejamento e seu aliamento com tecnologias de produção. Para este último 

aspecto, os autores constituíram a seguinte lógica: 

 

Como premissa para uma educação a distância de qualidade encontram-se os 

saberes do design atrelados à formação dos professores e dos profissionais 

envolvidos no ensino. Orth (2000) descreve que novas habilidades e 

competências são valorizadas na sociedade informacional, global e em rede, 

e que dentre essas novas competências se pode destacar o design. No campo 

da educação, para Fenner (2000, p.4 apud BATISTA; MENEZES, 2008), o 

design é uma “ação inovadora que cuida das necessidades de uma 

comunidade de usuários, tendo como meta a concepção de produtos e 

serviços que as atendam.” Como a gestão do design é caracterizada por 

inovações ampliadas nas interfaces com o usuário, a autora considera que a 

Gestão da Inovação é um campo que “evidencia as possibilidades do design 

no planejamento e implementação de softwares educacionais.” Como a 

interação deve considerar a capacidade cognitiva humana com um ambiente 

de trabalho de acordo com sua realidade e com uma usabilidade adequada, o 

design deve promover o “desenvolvimento de material didático tecnológico” 

que norteie o gerenciamento de produtos para a educação (NEVES et al., 

2012, p. 6, grifo nosso). 

 

Isso significa que, para os(as) envolvidos(as) nas tarefas de ensinar e de aprender o 

Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) e na missão de elaborar um material específico projetado 

em um curso personalizado, estão em jogo o compartilhamento mútuo de novas habilidades e 

competências, vislumbradas e valorizadas no entendimento de uso do DI que corrobora, nesta 

direção, enquanto ação diferenciada ao conceber produtos semióticos finais que atendam a 

demandas socioculturais específicas, norteando processos educacionais adequados, mais 

coerentes e de forma satisfatória e funcional. 

 Uma série de outras questões-chave representativas para o saldo da revisão 

bibliográfica desta pesquisa será apresentada na seção 3 METODOLOGIA, de modo que se 

aprofunde o foco da discussão ao trazer à lume as noções de representação, de significação, de 

modos de expressão e de multimodalidade, essenciais para compreender as práticas que 

permeiam o uso contextualizado de recursos, mídias e linguagens e a própria relação entre a 

Semiótica Social e o Design Instrucional. 
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1.1 Objetivos 

 

Objetivo geral  

• Compreender o quadro conceitual do Design Instrucional e sua relação com outras 

áreas do saber (tais como a Didática e a Semiótica Social) tendo em vista o modo 

como este campo pode ser usado para unir ensino, aprendizagem, tecnologia, 

comunicação e gestão educativa de uma só vez – no caso, considerando o ensino-

aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) demandado por profissionais 

autônomos(as) (popularmente conhecidos(as) como professores(as) particulares). 

 

Objetivos específicos 

• Constituir uma reflexão sobre as possibilidades de relacionamento entre os princípios 

do DI e a aprendizagem de E/LE por meio de uma sistematização de conceitos 

advindos tanto deste quanto de outros campos do saber; 

• Apontar possibilidades de construção do DI no desenvolvimento de um currículo de 

aprendizagem de E/LE que seja atrativo e promova o acesso a uma aprendizagem 

motivada e criativa, mediante metodologias e práticas pedagógicas de ensino 

construtivistas, em contínua interação e desconstruídas. 

 

1.2 Hipóteses 

 

Tem-se, como pressupostos de pesquisa: 

• que os princípios do DI podem se mostrar adequados e relevantes à proposta de 

elaboração de materiais didáticos específicos para o ensino-aprendizagem de E/LE por 

brasileiros(as) no tempo presente, intensificando a qualidade das relações educativas; 

• que estes princípios também se mostram passíveis de serem aplicados se se 

imaginam cursos voltados para o ensino de E/LE tanto na modalidade de Educação a 

Distância (EaD) quanto na modalidade presencial, numa relação que almeje melhorias 

na aprendizagem; e  

• que os estudos que associam o DI a outros campos do saber científico podem 

potencializar o ensino de E/LE por parte de profissionais que exercem a docência, 

especialmente para aqueles(as) que se deparam com a oportunidade ou necessidade de 
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fomentar suas práticas de trabalho de forma autônoma, gestando uma série de tarefas 

de modo simultâneo e individual. 

 

1.3 Justificativa 

 

Parte-se do princípio de que a usabilidade do DI, quando aplicado de forma 

pedagógica, pode garantir a concepção de materiais didáticos de melhor qualidade, 

especialmente aqueles elaborados de forma específica, personalizados de acordo com perfis 

(também específicos) de aprendizes, para fins de aprendizagem do Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE). Além disso, entra em discussão a autonomia de professores(as) que 

ensinam E/LE no tempo presente, tendo em vista um mercado de trabalho fechado e em crise, 

o que obriga estes(as) profissionais a se desmembrarem e executarem distintas tarefas de 

modo conjugado, antes não vistas ou, muitas vezes, impensadas de modo consciente. O 

presente Trabalho pode, portanto, ampliar o escopo da atuação docente em cenários de 

transição, oferecendo caminhos para pensar a elaboração de materiais didáticos específicos 

em cursos de aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) personalizados. 

 

1.4 Resultados esperados 

 

Esperou-se que, ao ter determinado o caráter bibliográfico da pesquisa, fosse possível 

constatar que a relação do Design Instrucional às demais áreas do conhecimento fomentadas 

no escopo da investigação resultasse a utilização paralela dos saberes e quadros conceituais 

pertencentes a este campo, os quais pudessem servir como ferramentas poderosas nas fases de 

concepção, elaboração e desenvolvimento de currículos personalizados de ensino-

aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) mais profícuos e coerentes, gerando 

produtos semióticos finais de maior qualidade e sem que se perdesse de vista o caráter social 

do evento aula de língua estrangeira.  

O Design Instrucional, com isso, não seria tomado isoladamente, mas sim em 

correlação com a complexidade inerente desta dinâmica e sem que se esgotasse como um fim 

em si mesmo, hierárquico e de suposta articulação exclusiva da Educação a Distância, uma 

vez que, ao serem examinados os quatro estratos da Semiótica Social (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001, p. 5), notou-se a saliência de um deles – o design, compreendido como 
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meio caminho entre conteúdo (o Espanhol Língua Estrangeira) e expressão (o ensino deste 

idioma). Como observação final, observou-se que esse destaque reforçaria as possibilidades 

de relacionamento entre os princípios do Design Instrucional no que diz respeito à 

aprendizagem, mais precisamente, da aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira (E/LE), 

e a concepção, estruturação e elaboração de materiais didáticos específicos, nascidos em 

cursos personalizados e manejados de acordo com determinados perfis de estudantes. 

 

1.5 Estrutura da monografia 

 

Feitas as reflexões iniciais e demonstrados os principais elementos introdutórios, na 

sequência do presente Trabalho de Conclusão de Curso serão apresentados elementos teórico-

metodológicos importantes, que norteiam a correlação estabelecida entre a concepção de 

material didático e os entendimentos sobre ensino-aprendizagem de Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE) e o exercício da docência autônoma e multitarefa, a partir de uma 

perspectiva construtivista do ensinar e apre(e)nder. São detalhadas, ainda, as etapas da 

investigação empregada e localizados os principais pontos de coleta de dados, demonstrando-

se, para tal, os instrumentos utilizados neste processo.  

Os resultados obtidos consistem em uma breve categorização de funções do material 

didático associadas ao papel de designer instrucional desempenhando por professores(as) 

particulares de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) que atuam nestas condições, notando-se 

especialmente sua relevância para apoiar situações pedagógicas significativas de ensino, 

mediadas (ou não) por TDIC e capazes de promover a construção de interações sociais 

educativas construtivistas de qualidade, menos rígidas, menos fixas e/ou predefinidas, 

caracterizando-se, assim, uma educação linguística menos etnocêntrica, mais crítica, 

plurilíngue (e, portanto, mais abrangente e consciente das variedades e singularidades do 

idioma), mobilizando saberes inseridos diretamente em questões inerentes ao ensino-

aprendizagem de E/LE. 

As considerações finais são apresentadas, enfim, seguidas de recomendações e outras 

ideias e desdobramentos futuros para a investigação promovida, de modo que se constatem os 

objetivos geral e específicos, bem como as hipóteses de pesquisa, a ponto de descrever, por 

meio da argumentação que se encerra nestas seções, a série de movimentos empreendidos 

para vislumbrar uma importante possibilidade de associação entre o Design Instrucional e o 



• 27 • 

ensino-aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) na/para a elaboração de 

materiais didáticos específicos, concebidos em cursos promovidos por profissionais 

autônomos(as) e destinados a aprendizes interessados(as) nesta empreitada, de modo que se 

tornem sujeitos ativos do processo e superem, junto aos(às) professores(as), o 

convencionalismo típico de práticas educativas sustentadas na mera seleção de materiais de 

estudo pré-existentes. 
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2 POR UMA APROXIMAÇÃO ENTRE DIDÁTICA, SEMIÓTICA SOCIAL E DESIGN INSTRUCIONAL 
 

 O exercício crítico de interpretação dos quadros conceituais reunidos no presente 

Capítulo é adicional, e tem por objetivo favorecer a percepção de design como componente de 

uma série de ações mais longa, articulada e complexa, pois envolta pela tarefa do ensinar. O 

contraponto, portanto, é o da proposição de conexão entre Design Instrucional e Semiótica 

Social: duas ciências que Simão Neto e Hesketh (2009, p. 55-67) sintonizaram como sendo as 

mais significativas para uma situação de ensino com foco construtivista em detrimento da 

transmissão instrucionista do saber. 

 

2.1 A articulação possível 

 

 Propostas de estudo como a de Simão Neto e Hesketh (2009), lida no âmbito da 

presente discussão, configuram verdadeira coalizão conceitual e ainda são incipientes, 

especialmente se se reflete sobre os campos do ensino e da Educação. Os autores explicam 

que, na linguística tradicional, o entendimento do que seja a construção do significado é único 

e momentâneo, quando se interpreta a mensagem. Para a Semiótica Social, essa compreensão 

se altera porque entende-se que “[...] o significado é algo em constante construção e ocorre 

em diversos momentos do processo comunicativo” (SIMÃO NETO; HESKETH, 2009, p. 57). 

Essa multiplicidade teria, assim, completa relação com os meios multimidiáticos da 

atualidade, os quais permitem a criação de significados mediante inúmeros canais e 

linguagens, em distintos contextos, locais e tempos; encerra-se a transposição de conteúdos de 

um meio para outro para dar lugar ao que os autores pontuam ser a multimodalidade. Somente 

neste universo queda claro que a construção de significados se dá na interação social e a ela 

estão articulados os chamados cinco domínios que permitem enxergar, por meio do Design 

Instrucional, processos de comunicação e educação de modo integrado – isto porque o design 

não pode ser tomado de modo isolado, como se discutirá adiante. 

 Os domínios apresentados por Simão Neto e Hesketh (2009) foram interpretados pelos 

autores do estudo sobre multimodalidade de Kress e Van Leeuwen (2001). Suas 

características podem ser organizadas e sintetizadas no Quadro a seguir. 
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Quadro 1 Domínios da Semiótica Social e sua inter-relação com o Design Instrucional. 

DOMÍNIO/ESTRATO CARACTERIZAÇÃO EXEMPLO DE REALIZAÇÃO 

Discurso 

Conjunto de ideias circulantes, de 

conhecimentos socialmente construídos 

sobre algo ou algum aspecto da 

realidade, difundidos em um contexto 

definido de grande, média ou pequena 

escala – sociedade ocidental, 

universidade brasileira ou escola, por 

exemplo, respectivamente. 

Discurso pedagógico de matriz 

construtivista, disponível como recurso 

comunicativo para profissionais que atuam 

na Educação como um todo e que pode se 

realizar de modo concreto, como numa aula 

preparada, numa reunião docente ou na 

elaboração de um projeto educacional. 

Design 

Ponte entre o estrato do discurso e sua 

posterior realização, dado que estabelece 

interação direta entre o que se pensa e o 

que se faz, condição esta dependente 

para a realização do que se deseja fazer. 

O design não é neutro nem 

descomprometido, e revela através das 

opções tomadas a sua verdadeira filiação. 

No campo da Educação, a realização de 

discursos inovadores por meio do design que 

precisa, necessariamente, ser projetado e 

tomar partido para dar forma a ideias, 

conceitos, fundamentos e proposições que se 

externalizam no discurso. Esta forma pode 

ser imaginária ou física e chegar até as 

pessoas pelo estrato da distribuição. 

Produção 

Materialização do discurso através do 

design; expressão material das ideias, 

visões e projeções presentes no/trazidas 

pelo discurso.; médium semiótico. 

Com professores(as), por exemplo, que 

podem produzir o design de seus próprios 

projetos pedagógicos, aulas, videoaula etc. 

Distribuição 

Modo semiótico que comporta a 

construção dos significados que circulam 

na produção de um design. Aportar 

significação ao produto final é um modo 

semiótico de realizar design, ou seja, de 

distribui-lo. Estabelece relação direta 

com mídias de produção. 

Uma videoaula gravada e disponibilizada em 

formato de mídia remota (pendrive, DVD, 

CD etc.) comporta significados distintos de 

uma videoaula grava e publicada na internet 

ou, ainda, de uma videoaula transmitida ao 

vivo. 
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Interpretação-

articulação 

Reunião das instâncias/estratos 

semióticos(as) sociais apresentados(as) 

anteriormente, da qual depende a 

comunicação; “comunidade 

interpretativa” dos significados. 

O próprio design, que tem papel 

fundamental na produção; se não for 

interpretado-articulado adequadamente pode 

gerar resultados muito diferentes do 

esperado ou nem chegar a ser 

compreendido.  

Design Instrucional 

“é o processo sistemático de traduzir 

princípios gerais de instrução e 

aprendizagem em planos para materiais 

instrucionais e para aprendizagem” 

(UNIVERSITY OF HOUSTON, 2009 

apud SIMÃO NETO; HESKETH, 2009, 

p. 65). 

Ligação entre design e discurso que não se 

pode interromper; a ponte propriamente dita 

entre o discurso pedagógico e sua 

materialização na forma de um produto 

educacional, por exemplo. 

Fonte: elaboração própria, com base em Simão Neto e Hesketh (2009, p. 58-64). 

 

 Simão Neto e Hesketh (2009, p. 75) discutem a necessidade de se observar a 

modalidade, ou seja, o modo de expressão semiótica com o qual se trabalhará, uma vez que 

“modalidades distintas requerem designs diferentes” e a ela se atrelam, também os canais, 

linguagens e recursos básicos para que o design instrucional se constitua. No caso de ser uma 

modalidade educativa, como uma aula (presencial ou a distância), os espaços de 

aprendizagem sofrerão diretamente com as especificidades desta modalidade, uma vez que o 

design instrucional nunca é “[...] uma linha reta (do “objetivo” ao “objeto”), ele faz múltiplas 

trajetórias pelos caminhos que o próprio design instrucional vai construindo” (op. cit., p. 77) e 

possui, então, papel essencial na orientação pedagógica. . 

 

2.2 Tendências do desenho educacional em contexto 

 

 Exemplificar a aplicabilidade do Design Instrucional gestado em contexto de trabalho 

profissional autônomo por docentes é uma tendência do que tem sido, no tempo presente, 

ensinar Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) numa imersão social-cultural caracterizada por 

demandas neoliberais que afetam, inevitavelmente, a tarefa de ensinar. O Design Instrucional, 

neste sentido, serviria tanto como processo quanto como realidade (SIMÃO NETO; 

HESKETH, 2009, p. 66-67), uma vez que, perseguindo a obtenção de resultados para a 
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aprendizagem, o desenho educacional promove o “[...] desenvolvimento sistemático de 

especificações instrucionais usando a teoria da aprendizagem para assegurar a qualidade da 

instrução” (op. cit., p. 66), enquanto processo inteiro, e simultaneamente é desenvolvido para 

“[...] constituir o centro de uma situação de aprendizagem” (op. cit., p. 67), já que todas as 

suas ciências precisam ser levadas em conta para que um curso personalizado e um material 

didático exclusivo para este curso seja implementado.  

 Ao projetar, por exemplo, a preparação de aulas adequadas às expectativas do(a) 

aprendiz e recortar as suas necessidades, objetivos e prazos, o Design Instrucional se faz 

presente no próprio dividir do processo de composição do material didático exclusivo – 

divisão esta reconhecida em, pelo menos, cinco etapas, conforme estrutura exposta por Simão 

Neto e Hesketh (2009): discurso, design, produção, distribuição e interpretação-articulação do 

produto semiótico final, sendo que as mídias disponíveis para a oferta do curso seriam, por 

exemplo, o próprio material didático (sob a possibilidade de ser visualizado impresso ou 

digitalmente, em computador, tablet ou celular) e o quadro branco com marcadores, numa 

modalidade de aulas acordada como presencial com intervenções e tutorias on-line.  

O mote fundamental, neste contexto, pode ser o de que, durante as aulas, o(a) aprendiz 

não fosse espectador(a) passivo(a) das exposições e conteúdos inerentes ao estudo do idioma, 

mas que fosse capaz de estudá-lo e lê-lo criticamente, aprendendo a argumentar e pensar em 

Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) se expressando, para tal, por meio de mídias variadas; o 

Design Instrucional, nesta direção, seria mais do que um ato de composição, seria uma forma 

de construir e compartilhar estímulos mútuos, promocionando a participação e a colaboração 

no entendimento do idioma com interatividade, multimodalidade e multimidialidade, de modo 

que as necessidades de ensino fossem incorporadas nas pedagogias do curso, preparando o(a) 

aprendiz da melhor e mais adequada maneira ao fim último, qual fosse, o cumprimento de seu 

objetivo principal. 

 A didática construtivista na qual se resume a ideia de como ensinar ronda a conexão, o 

incitamento da interpretação, da crítica e da criatividade em prol de duas competências 

linguísticas que seriam naturalmente potencializadas (a leitora e a gramatical, por exemplo, ou 

a auditiva e a oral, ou todas as quatro competências linguísticas etc.). Especialmente com 

relação ao design de atividades – segundo Simão Neto e Hasketh (2009, p. 97), uma 

metodologia pertencente do Design Instrucional que focaliza uma série de ações (desde sua 

criação, elaboração e oferta) que deverá ser realizada pelo(a) aluno(a) durante sua rota de 
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aprendizagem no curso –, é possível vislumbrar uma proposta educacional centrada na 

construção dialógica do conhecimento, com atividades realizadas tanto em aula quanto como 

prática domiciliar que mobilizavam capacidades mentais da aprendiz, entendidas tanto como 

“[...] as capacidades cognitivas, lógico-racionais, quanto as sensitivas, afetivo-emocionais, 

comportamentais, atitudinais e operacionais” (op. cit., p. 97). Essa proposta favorece, por 

exemplo, o exercício do controle do tempo e das emoções diante da tarefa do aprender, e a 

oferta de atividades de expansão dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso podem 

constituir, em profundidade e complexidade, “pontes, links, conexões e vínculos” uns com os 

outros. Para os autores, esse procedimento, ainda que pareça comum, é essencial para 

conectar o que é “aparentemente desarticulado” e construir novos conhecimentos, mesmo 

quando não existam novas informações. No caso de um curso personalizado, tendo-se em 

conta o idioma-alvo, as atividades de expansão fortalecem a elaboração de conhecimentos não 

isolados, com atividades de relação, associação, comparação e generalização, transferência e 

indução, com níveis de detalhamento e complexidade decompondo conteúdos tanto do 

Espanhol quanto da Língua Portuguesa.  

 

2.2.1 Crenças infundadas, estigmas e mudanças de paradigma 

 

Ao observar elementos que circundam, inevitavelmente, estereótipos sobre a relação 

de proximidade entre a língua materna e o Espanhol, é possível determinar-se o emprego 

integral do idioma-alvo na composição dos textos do material do curso, com exposições orais 

também realizadas em Espanhol. Sabe-se, contudo, que a Língua Portuguesa será, sempre, a 

base para que o(a) aprendiz possa construir os conhecimentos do idioma que estudará, ouvir 

explicações das tarefas e para que se sinta à vontade para expor dúvidas e aflições – e, 

portanto, não deve ser desconsiderada. 

O Design Instrucional da personalização de ensino do(a) aprendiz traz à baila o 

questionamento sobre os limites que devem ser impostos, nas aulas, sobre o uso de 

determinada língua e outra. Nota-se que, diante das possibilidades por ele abertas, as 

proximidades e distanciamentos entre as línguas servem, por exemplo, para romper cadeias de 

crenças infundadas (“Espanhol é fácil porque é parecido com o Português”), superar 

acomodações (“Vejo filmes e séries em Espanhol, vou me sair bem”; “Sei como se diz/se 

escreve em Espanhol, também saberei em Português”) e promover a compreensão de 
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contrastes, especificidades, coincidências etc., viabilizando-se, assim, o avanço 

interlinguístico (BARROS; COSTA, 2010, p. 108) da aprendiz com mais atenção e ênfase.  

 

2.2.2 Considerações parciais 

 

A breve análise da tendência de aplicação exposta no âmbito do presente Trabalho 

revela a consistência de um projeto educacional que, amparado no Design Instrucional, ecoa 

uma das tantas “novas formas” de inovar em Educação. À parte dos fundamentos, abordagens 

e metodologias empregadas ao longo de um curso exclusivo, sua personalização encontra 

justificativa no que Simão Neto e Hasketh (2009, p. 279) confirmam ser o potencial de área 

do Design Instrucional: uma mudança de paradigmas, com alterações em todos os quatro 

estratos da Semiótica Social bem como nos procedimentos comunicativos e pedagógicos.  

O(a) docente envolvido(a) nesta responsabilidade certamente se vê reconhecido(a) na 

força destes recursos, podendo com eles contar durante suas práticas de ensino e atuando, lado 

a lado, com o desenho educacional, integrando os núcleos sem separá-los e sem separar, 

profissionalmente, as tarefas de criar, conceber e executar um produto semiótico, por um lado, 

e promover processos de ensino-aprendizagem inerentes à didática da composição por outro. 

O fazer docente, neste sentido, se confirma na instância final do Design Instrucional: a de 

portar um produto de altíssimo potencial semiótico, pois personalizado e construído de acordo 

com significados, valores, ideologias, discursos e conteúdos específicos, avaliados caso a caso 

e, desta forma, impossível de ser reduzido a um item meramente técnico da atividade 

educativa. 
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3 METODOLOGIA 
 

 Gil (1991 apud SILVA; MENEZES, 2005, p. 20) assinala que, do ponto de vista 

técnico, uma pesquisa pode ser classificada em bibliográfica quando “[...] elaborada a partir 

de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e [...] 

material disponibilizado na Internet”. 

Neste sentido, dadas as hipóteses e a justificativa do presente Trabalho, espera-se que 

a discussão nele promovida se oriente por levantamentos teórico-críticos estabelecidos nas 

respectivas áreas de estudo que nos interessam e que o norteiam, enfatizando, sobretudo, os 

diálogos que cada um deles estabelecem entre si, especialmente: 

 o contexto da Educação e da Educação a Distância;  

 o suporte computadorizado e a utilização de Aplicativos Informatizados aplicados 

ao Design Gráfico;  

 a compreensão dos princípios do Design Instrucional sintonizados ao quadro 

conceitual de referência da Semiótica Social; e 

 a aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) para brasileiros 

(conciliando-se, para tal, embasamento da Linguística Aplicada, da Didática Geral e 

do Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM), com foco na docência/na 

formação docente). 

 

Ademais, a análise proposta para a presente pesquisa se enquadra no que Prodanov e 

Freitas (2007, p. 114) denominam “qualitativa”, dado que, neste caso, “[...] necessitamos nos 

valer de textos narrativos, descritivos, esquemas, matrizes etc.”. 

 

3.1 Etapas 

 

 São enumeradas, no Quadro a seguir, a sequência de tarefas que compuseram as etapas 

de elaboração e consolidação do presente Trabalho: 
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Quadro 2 Tarefas e etapas de execução da investigação científica promovida no Trabalho. 

Etapa 1 • estudo preliminar do tema delimitado por meio de reflexões realizadas anteriormente à 

pesquisa em encontros presenciais e disciplinas do Curso de Especialização em Educação e Tecnologias. 

Etapa 2 • busca por fontes de materiais (bibliotecas, bancos de dados, acervos digitais, mídias impressas, 

audiovisuais, digitais etc.). 

Etapas 3 e 4 • listagens de palavras-chave utilizadas nas buscas em livros e na internet e das URLs das 

fontes de referências selecionadas, com breve resumo da utilidade de cada uma das referências. 

Etapa 5 • determinação de outras fontes de referências (recursos audiovisuais, curso de disciplinas etc.). 

Etapa 6 • leitura parcial das referências escolhidas. 

Etapa 7 • elaboração de fichamentos por meio do estudo dos textos conduzidos pelas referências. 

Etapa 8 • elaboração de um quadro para estruturação da revisão bibliográfica 

Etapa 9 • redação do texto parcial sobre a literatura abordada (versão inicial do projeto). 

Etapa 10 • análise e reflexão sobre a elaboração prévia da pesquisa e sua relação com os objetivos 

determinados. 

Etapa 11 • redação da primeira versão final do Trabalho, com conferência de sua organização estrutural. 

Etapa 12 • revisão da primeira versão final e posterior tramitação para envio, orientação, qualificação e 

defesa do Trabalho. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.2 Onde os dados foram coletados 

 

A revisão bibliográfica que embasa a presente proposta de investigação está 

diretamente relacionada à coleta de dados, que tomou forma com pesquisas em bancos de 

dados on-line, especialmente por meio do Google Acadêmico
©

 e do repositório da SciELO
©

, 

tendo-se em conta experiências pessoais prévias da autora de apreensão de conteúdos 

específicos das seguintes áreas de Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas, Literatura, 

História, Cultura e Sociedade, Educação e Tecnologias, Design Gráfico e Pedagogia. Tais 

conteúdos se apresentaram à pesquisa não só por meio de bases digitais, mas também em 

obras impressas que se tornaram conhecidas ao longo do tempo nas trajetórias escolar e 

acadêmica da proponente. Das questões-guia para a revisão bibliográfica aproveitadas na 

apresentação do Trabalho obteve-se um levantamento inicial com dados elementares que 

circundam a temática da pesquisa e que desvelaram extrema utilidade para compor a 

delimitação, contextualização e ambientação do ideal de investigação.  
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3.3 O(s) instrumento(s) de coleta dos dados 

 

Deu-se prioridade, na reunião de informações acerca do tema de pesquisa, à consulta a 

artigos acadêmicos, ensaios, resenhas, livros e capítulos de livros em versão digital cujo 

acesso fosse gratuito e cuja fonte fosse oriunda de pesquisa efetuada diretamente nas 

plataformas do Google Acadêmico
©

 e do repositório da SciELO
©

. Na observância de 

referências relevantes para o andamento da investigação promovida, constatou-se a 

necessidade de adquiri-las em sebos virtuais a menor custo, realizada em tempo de execução 

do texto final do Trabalho. 

Das tarefas empreendidas no percurso teórico-metodológico da pesquisa para coletar 

dados destacou-se um saldo de questões-chave representativas da discussão promovida, 

sistematizado no Quadro 2, as quais foram respondidas e aprimoradas aos poucos, em tempo 

da consolidação do Trabalho por meio de uma atividade
8
 incluída no cronograma de execução 

da monografia. 

 

Quadro 3 Síntese das questões-chave representativas da discussão promovida no Trabalho. 

 QUESTÃO-CHAVE 

PAUTA DA FORTUNA CRÍTICA SOBRE O 

ASSUNTO DA QUESTÃO (MEDIANTE 

CITAÇÃO DIRETA OU INDIRETA) 

CONSIDERAÇÕES/INTERPRETAÇÃO  

PESSOAL SOBRE A PAUTA 

1 
O que é Design 

Instrucional (DI)? 

“[...] design é resultado de um processo 

ou atividade (um produto), em termos de 

forma e funcionalidade, com propósitos e 

intenções claramente definidos; enquanto 

instrução é atividade de ensino que se 

utiliza da comunicação para facilitar a 

aprendizagem” (FILATRO, 2008, p. 8). 

Contextualizados, design e instrução, 

promovem uma ação intencional de 

planejamento, desenvolvimento e de 

aplicação de situações didáticas específicas, 

abrindo-se a possibilidade de que 

mecanismos igualmente específicos 

favoreçam não só a contextualização, mas 

também a flexibilização do processo de 

ensino-aprendizagem – se há flexibilização, 

há chance de personalização. 

                                                           
8
 A referida atividade, realizada no âmbito do desenvolvimento do projeto integrador no AVA da disciplina de 

socialização da produção científica, foi articulada à elaboração da revisão bibliográfica inicial do Trabalho. 
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2 

É possível 

vislumbrar o Design 

Instrucional 

aplicado, por 

exemplo, à área do 

ensino-

aprendizagem de 

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas (LEM)? 

“Com o emprego do DUA [Design 

Universal de Aprendizagem], levam-se 

em conta as diferenças peculiares dos 

alunos, isto é, as suas habilidades e 

conhecimentos, e assim as experiências 

distintas necessárias na formulação de 

currículos. De semelhante modo, o 

design instrucional (DI), conforme 

Filatro (2008), também se propõe a 

planejar desde currículos até materiais 

didáticos, considerando as necessidades 

dos alunos” (CALEGARI; SILVA; 

SILVA, 2014, p. 31). 

A mobilização do conceito de DUA dá 

abertura para atrelar o DI aos processos de 

ensino-aprendizagem na mesma medida em 

que a Semiótica Social, ao propor quatro 

estratos para o fenômeno social, também  

se presta à conexão com o Design 

Instrucional. 

3 

Quais são as 

características da 

área da 

aprendizagem de 

línguas, 

especificamente o 

Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE) 

por aprendizes 

brasileiros(as)? 

De acordo com Scheyerl et al. (2014), ao 

conceber o ensino-aprendizagem de 

línguas com ênfase na visão 

sociocultural, permite-se que sejam 

ressaltadas questões emergentes da 

exposição à interculturalidade, própria 

do/inerente ao mundo em que vivemos. 

As demandas e tendências do tempo 

presente pressupõem a apresentação de 

recursos cada vez mais adaptados, 

adaptáveis e coerentes com/apropriados aos 

cenários de transição, caracterizando a estes 

recursos com a busca por diálogos 

transculturais, que superem distâncias. 

4 

Quais são as 

características do 

cenário de atuação 

profissional para 

trabalhadores(as) da 

docência em 

Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE)? 

• revogação da Lei 11.161/2005; 

• aprovação da Medida Provisória 

746/2016; • Reforma do Ensino Médio 

por meio da nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

Adentro de uma situação de formação docente 

em cenário de transição, próprio do contexto 

de cibercultura, estão imbricadas relações 

políticas, ideológicas e filosóficas que afetam 

diretamente os processos de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras no 

Brasil, com a drástica redução da oferta de 

ensino do idioma em questão e a consequente 

remodelação das relações profissionais e dos 

perfis de atuação docente: professor(a)-

designer, professor(a) educomunicador, 

professor(a) multitarefas etc. 

5 

Como a modalidade 

de Educação a 

Distância (EaD),  

ao abrigar o 

nascimento e 

existência do 

Design Instrucional, 

se vincula ao 

acontecimento do 

cenário? 

Com a instituição de pareceres, leis e 

demais normas que legalizam a 

modalidade de ensino no país, podemos 

observar determinadas consequências da 

flexibilização curricular dela oriunda 

(MILL, 2017). Dentre estas 

consequências está o desdobramento do 

papel do(a) professor(a) na figura de 

orientador(a), responsável pelo conteúdo 

programático e, simultaneamente, pela 

qualidade da formação dos(as) 

aprendizes. 

A flexibilidade pedagógica encontra lugar na 

vinculação do Design Instrucional à 

modalidade de ensino em questão e se 

estende a outras possibilidades educativas. 
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6 

É comum, entre 

profissionais que 

atuam na docência 

de Línguas 

Estrangeiras 

Modernas (LEM), a 

elaboração de 

materiais didáticos 

personalizados em 

detrimento em 

detrimento da 

escolha de materiais 

pré-existentes? 

“Nas últimas décadas, uma grande 

quantidade de conhecimentos foi 

disponibilizada para que o professor 

planeje, execute, gerencie e avalie suas 

intervenções didáticas em geral. As 

Ciências Cognitivas (Inteligência 

Artificial, Linguística, Filosofia, 

Educação, Psicologia Cognitiva, entre 

outras) contribuíram significativamente 

para o avanço desses conhecimentos e, 

no caso particular dessa última, diferentes 

pesquisas foram realizadas para avaliar 

sua pertinência e aplicabilidade em 

situações de ensino e de aprendizagem 

(TARDIF, 1999). Uma importante 

conclusão de pesquisas nesse campo de 

conhecimento, aplicável à questão da 

elaboração do material didático para 

educação a distância, diz respeito à sua 

principal função: instigar o aluno 

“geograficamente distanciado” a interagir 

ativa e autonomamente com novos 

conhecimentos, relacionando-os com 

conhecimentos já detidos e elevando-os 

ao status de saberes efetivos, 

armazenados em sua memória de longo 

prazo” (SANTOS, 2016, p. 6). 

O Design Instrucional se realiza, em 

aplicabilidade, nas outras áreas indicadas por 

Santos (2016) que são capazes de contribuir 

significativamente para o desenvolvimento 

dos conhecimentos sobre intervenções 

didáticas. No enfoque da presente 

investigação, sugere-se que esta contribuição 

possa ser aplicada tanto em contextos de 

ensino a distância como de ensino 

presencial, uma vez que, esclarecido o papel 

de professor(a)-designer responsável pela 

promoção da trajetória de ensino-

aprendizagem do idioma, a superação de 

distâncias transacionais se dá adentro do 

próprio produto semiótico fruto do desenho 

de aprendizagem personalizado. A própria 

inserção de um material que tenha sido 

concebido no âmbito das atuais ferramentas, 

técnicas e métodos advindos das NTDIC 

altera o cenário não só de aplicação, mas 

também de metodologias e pedagogias de 

ensino. 

7 

Quais princípios do 

DI sugeridos pela 

literatura poderiam, 

neste sentido, ser 

incentivados? 

“A visão que a Semiótica Social oferece 

sobre o design nos permite enxergar os 

processos comunicativos e educativos 

integradamente e situar o design 

instrucional nessa perspectiva” (SIMÃO 

NETO; HESKETH, 2009, p. 57). 

A integração dos estratos da Semiótica 

Social incentiva, em sintonia com o Design 

Instrucional, a tarefa do ensinar. 

8 

O Design 

Instrucional se 

mostra eficaz para o 

universo  

do ensino-

aprendizagem de 

Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE) 

promovido por 

professores(as)  

que dão aulas 

particulares? 

“O design instrucional inclui a criação e a 

oferta de atividades de colaboração para 

incluir, além das muitas outras formas de 

ação individual necessárias para o 

aprender, também ações coletivas, 

igualmente necessárias para muitos 

alunos e situações” (SIMÃO NETO; 

HESKETH, 2009, p. 119). 

Este campo colabora com a ampliação dos 

horizontes de discussão sobre o fazer 

docente, o que implica novos papeis a 

respeito da formação de professores(as) 

capazes de agir adequadamente tanto no 

contexto social vigente quando em seus 

contextos individuais. 

9 

Existem estudos da 

área da Linguística 

Aplicada ao ensino 

de Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE) 

que possam 

corroborar com os 

objetivos da 

pesquisa? 

Destacam-se, da Linguística Aplicada, 

principalmente os “[...] conteúdos 

linguísticos vinculados a cenários 

multiculturais, multiétnicos, multigeneri, 

mediadores da conscientização crítica no 

contexto da aula” (SCHEYERL, 2012, p. 

51).  

O próprio cenário de transição que interpela 

a atuação docente obriga, na aplicação de 

princípios do Design Instrucional, o 

preenchimento de lacunas no ato de planejar 

um material didático personalizado. 
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10 

É possível que o 

Design Instrucional 

una educação, 

tecnologias, 

comunicação e 

gestão do ensino-

aprendizagem de 

Espanhol Língua 

Estrangeira (E/LE), 

por exemplo,  

de uma só vez? 

“A convergência digital, a mídia 

integrada, a multimídia e a diversidade de 

estímulos sensoriais que estes recursos 

possibilitam, abrem caminho para 

atividades de todas as categorias, desde 

que não se reduzam à exposição pura e 

simples de conteúdos [...] o designer 

instrucional pode arriscar ir um pouco 

mais adiante” (SIMÃO NETO; 

HESKETH, 2009, p. 259). 

É possível, especialmente se sintonizado ao 

quadro conceitual da Semiótica Social, pois 

o(a) professor(a)-designer pode tirar 

proveito desta convergência e promover  

o envolvimento de outras instâncias 

necessárias para uma maior integração  

das práticas de ensino. 

Fonte: elaboração própria. 
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4 RESULTADOS 
 

 A discussão promovida na presente investigação teve por base o cumprimento de 

tarefas fundamentais que, relacionadas, aliaram o percurso argumentativo do tema delimitado 

observando-se, para tanto: a recuperação constante da contextualização da pesquisa; a 

retomada das hipóteses; e a sustentação destes pressupostos por meio do cumprimento dos 

objetivos almejados. Verificada a necessidade de reflexão sobre o fazer docente e da 

singularidade deste contexto, notou-se que a promoção de uma autonomia profissional para 

o(a) professor(a) envolvido(a) com o ensino-aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira 

(E/LE) cerceia a construção de um pensamento crítico sobre a própria concepção do que seja 

material didático e do que seja, especialmente, a seleção e a elaboração de mídias-

metodologias que conformem este processo.  

 Uma vez que a ênfase da Semiótica Social conduzida pelo Design Instrucional recaia 

“[...] nas práticas, no fazer e no uso contextualizado dos recursos, mídias e linguagens; e para 

essa linha, as noções de representação, de significado, de modo de expressão, 

multimodalidade e de médium são essenciais” (SIMÃO NETO; HESKETH, 2009, p. 57) e 

o(a) docente permaneça imerso(a) num cenário de constante criação e recriação de meios 

multimidiáticos haverá, “[...] do presencial ao virtual, do livro à televisão interativa, da aula 

expositiva à internet” (op. cit., p. 57), a necessidade de que a partilha de conteúdos e 

significados atrelados ao ensino-aprendizagem do idioma se adapte à multimodalidade e 

multimidialidade, fenômenos quase que invisíveis do tempo presente e que mobilizam, 

integradamente, as ações e processos comunicativos e educativos previstos no Design 

Instrucional. 

 

4.1 Análise dos dados 

 

“Meio é mídia. O problema não é o meio, o problema é o uso que pode se fazer dele, 

[...] e a forma com que a sociedade percebe as mídias muda” (TORI, 2018, s/p). Estes são 

trechos de fala de Romero Tori, estudioso da Universidade de São Paulo (USP) que, ao 

abordar a necessidade de diferenciação entre mídias e metodologias, enfatiza a artificialidade 

com que muitas práticas de ensino tem sido encaradas – a cópia de conteúdos da lousa, por 

exemplo, em plena cultura de século XXI, mais tecnológica e que não pode ser ignorada. 
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Estas transformações alteram os contextos de interação, e as mídias, em seu papel de 

desempenho, devem ser o mais invisíveis possível, para que conteúdos fluam da melhor 

forma e para que esteja em foco, então, o desenho de uso do que se pretende realizar e as 

relações custo-benefício envolvidas no contexto. 

O ponto ápice da discussão promovida no presente Trabalho encontra sentido no que 

Tori (2018) comenta ser a melhor definição de mídia. Saber, portanto, delimitar a mídia a ser 

desenhada e utilizada; enquanto meio, a mídia utilizada deve ser adequada e vir acompanhada 

de uma metodologia coerente, para que tudo funcione “a todo vapor”. Um(a) professor(a) de 

Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) que se responsabilize pelo design instrucional de um 

curso de aprendizagem do idioma e, adentro dele, pela elaboração de um material didático 

personalizado, deve considerar tanto a qualidade do que se está projetando quanto as variáveis 

associadas ao quatro estratos semióticos sociais que interpelam esta tarefa. Este movimento, 

em sua complexidade, se enquadraria no que Tori (2018) explica ser uma tendência 

educacional: a da aprendizagem adaptativa, como revela o The NMC Horizon Report > 2017 

Higher Education Edition.
9
 Para o estudioso, a cultura do tempo presente se habituou e está 

conformada à oferta de serviços personalizados. No ramo educacional, aprendizes perseguem 

a promoção de atividades de ensino que não sejam massificadas e que se adaptem de modo 

específico e, por que não dizer, exclusivo aos seus perfis. 

 Se a Internet das Coisas é a realidade deste tempo do mundo cibercultural, e tudo está 

a ela conectado, o(a) profissional autônomo(a) que lida, simultaneamente, com a gestão e 

elaboração de processos de ensino-aprendizagem de línguas não só dele pode se servir – no 

sentido do acesso a objetos de aprendizagem disseminados em recursos educativos abertos 

(REA), em comunidades de aprendizagem etc. – como também nela se apoiar para a 

existência de uma mediação adequada tanto cultural quanto pedagogicamente, superando até 

mesmo a distância transacional – que, segundo Tori (2018), engloba todas as outras distâncias 

não óbvias (a espacial e a temporal, por exemplo), e que delas se diferenciam porque 

ultrapassa a inocuidade da discussão sobre presença física ou não presença física. Para Simão 

Neto (2008 apud SIMÃO NETO; HESKETH, 2009, p. 77), perguntar-se que tipo de distância 

se quer superar é um dos questionamentos fundamentais que servem para levantar problemas 

para os quais o Design Instrucional vai propor soluções. 

 

                                                           
9
 Os detalhes e o download gratuito do relatório estão disponíveis no seguinte endereço: <https://www.nmc.org/ 

publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition/>.  
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4.2 Apresentação dos resultados 

 

 A docência em cenários de transição experimentada por profissionais do tempo 

presente que ensinam Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) de forma autônoma implica na 

aceitação da necessidade de adaptação comportamental e funcional – em termos de recursos – 

para amenizar eventuais problemas ou incongruências típicas dos desafios que interpelam o 

ensino-aprendizagem de idiomas, hoje, no Brasil. Ajustes, ainda que mínimos, são de todo 

importantes e condizentes com a efemeridade destes cenários e com a promoção de novos 

valores, discursos e tendências outras, inerentes à transformação da tarefa educativa. No caso 

do ensino-aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira (E/LE), ao serem elementos das 

culturas envolvidas (quais sejam, a materna, nativa do aprendiz brasileiro(a), e a cultura 

hispano-americana, acessada por meio dos signos maternos e simbolizada em signos 

exteriores a cultura-fonte) num desenho de curso e de material específicos, o estilo 

participativo do evento “aula de línguas” ganha relevância ao incitar no(a) aprendiz, a nível 

cognitivo, a formação de um panorama de leitura crítica sobre o idioma e sobre o que ele 

causa, como se posiciona e que papel desempenha no mundo atual. 

 O Design Instrucional, se empreendido na docência autônoma de Línguas Estrangeiras 

Modernas, revela, ao ser conduzido pelos saberes da Semiótica Social, que o trabalho 

multimodal e multimidiático sobre o curso projetado e sobre o material didático desenhado 

pode ser o início de uma nova proposta de metodologia pedagógica para o ensino de Espanhol 

Língua Estrangeira (E/LE) no contexto brasileiro do tempo presente. Trabalhar com cada um 

dos princípios das áreas envolvidas em conjunto e contemplá-los nas diretrizes educacionais 

vigentes resulta no reconhecimento, por exemplo, de diferenças (de corpo, sexualidade, 

gênero, etnia, políticas, linguísticas ou tantas outras) ainda vistas como legitimadoras de 

desigualdade e que devem ser fundidas a outras vivências ao se aprender e se adquirir uma 

nova língua.  

 Definida, por exemplo, a abordagem do material elaborado (se por tarefas, por 

comunicação, por leitura etc.), sua linguagem, seu caráter e o design das atividades de 

aprendizagem nele contidas (sua tipologia, alcance etc.), o(a) denominado(a) professor(a)-

designer passa a incorporar uma série de subsídios conceituais para incentivar o(a) aprendiz 

para além do apreender conteúdos linguísticos: torna-se possível operar, por exemplo, com 

importantes debates sobre temáticas atualíssimas que envolvem a língua, trazendo à tona 
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questionamentos que os(as) tornem capazes de se transformar enquanto sujeitos críticos e 

oferecendo-lhes a oportunidade de que reflitam sobre seus próprios processos de formação. 

 É sabido, para muitos(as) profissionais que ensinam Espanhol Língua Estrangeira 

(E/LE), que a tarefa do educar bilíngue ganha, cada dia mais, importância no cenário mundial 

– o que não deve excluir novas chaves de leitura, uma vez que raízes históricas, sociais e 

culturais da língua são compartilhadas com a Língua Portuguesa e o Português brasileiro. 

Projetam-se, assim, novas roupagens para o foco do ensino, alterando-se o foco meramente 

instrucionista e promovendo-se a aprendizagem dialógica, interativa, de modo que o Design 

Instrucional seja percebido tanto como componente fundamental de uma tarefa mais 

articulada e mais ampla do que se imagina quanto como propulsor da observação de 

contrapontos para as variáveis que envolvem o emprego de mídias no ensino-aprendizagem 

de línguas, mobilizando habilidades e competências e contemplando-as desde outra 

perspectiva, mais valorada e expandida porque modelada segundo uma categoria maior: a da 

personalização de meios e métodos de aprendizagem. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 As reflexões promovidas no espaço da presente pesquisa levam profissionais que 

lidam com Educação e Tecnologias para diante de um espelho, para o qual podem ser 

proferidas uma série de perguntas, dúvidas, preocupações e, porque não, outras tantas 

reflexões. A multiplicidade da tarefa docente no tempo presente e em cenários de transição 

impõe àqueles(as) que escolhem participar desta jornada ao menos uma inquietação: o 

alcance, na prática, do resultado da articulação de quadros conceituais teóricos de tantas áreas 

correlatas. 

 O mote da conclusão deste Trabalho ronda a discussão propiciada por France (2018) 

em recente artigo de opinião publicado no Portal Porvir.org. O professor afirma que a 

dinamicidade do campo da educação, no qual borbulham tendências que fluem e refluem, se 

assemelha a um “[...] pêndulo que balança para frente e para trás entre novidades 

verdadeiramente inovadoras e ideias recicladas” (FRANCE, 2018, s/p). A metáfora do corpo 

pesado, suspenso a um fio e que oscila livremente à sorte da ação da gravidade não é gratuita: 

não restariam dúvidas de que, na Educação, há coisas que podem ser feitas ou, ainda, que 

sucedem com intervalos regulares. Assim se caracterizam as propostas de inovação em 

educação que, como numa curva, podem simbolizar armadilhas dado o peso de se deslocarem, 

oscilarem e retornarem a um ponto de equilíbrio que já não possui os mesmos aspectos ou 

variáveis de antes.  

 O que France (2018) faz pensar é que, no tempo presente, ações pedagógicas que 

contemplem recursos digitais exigem competências muito diferentes das tradicionalmente 

empregadas em contextos de ensino, mas que estes mesmos recursos, quando posicionados 

diante de uma nova Cultura de Aprendizagem, instauram uma integração fenomenal com as 

NTDIC e carregam consigo a “solução milagrosa” da personalização dos processos; o desafio, 

justamente, é o de que professores(as) tenham a perspicácia de notar que precisam, 

necessariamente, se perguntar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) a tecnologia está sendo 

empregada, garantindo que esta torne o aprendizado pessoal e não limite a humanidade 

dos(as) envolvidos(as). 

 É certo que a exposição do autor ronda uma crítica saudável à personalização da 

aprendizagem, sustentando que ela é, num contexto mais amplo de ensino – pensando-se, para 

tal, a escola enquanto instituição formadora e promotora de trajetórias educacionais – um 
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conjunto de “preferências socialmente construídas” que refletem “ciclos de privilégios” 

reforçadores dos abismos acerca da qualidade da Educação, da separação entre escolas pobres 

e ricas, dos estigmas das escolas afluentes e marginalizadas. 

 Em direção ao percurso sustentado na presente pesquisa, a comprovação de France 

(2018) difunde um fato real que afeta não só a docência em trajetória profissional escolar, mas 

também a docência de exercício profissional autônomo: “é o sistema que está quebrado – e 

não necessariamente as pessoas que fazem parte dele”, afirma. No caso específico do que aqui 

se aborda, a sintonia entre Design Instrucional, Semiótica Social e Didática tampouco seriam 

a salvação ou o conserto para “vencer” a essência capitalista do modelo que se experimenta, 

hoje, no mundo, mas pode servir como gatilho de empoderamento para atender não só 

necessidades reais dos(as) aprendizes imersos(as), eles(as) também, neste modelo social, mas 

também o trabalho de milhares de profissionais da Educação que, afetados(as) pelas 

instâncias políticas do momento, precisam se desdobrar entre o individualismo, a criatividade 

e a criação para que possam atuar nas carreiras às quais dedicaram parte considerável de suas 

vidas. 

 O professor encerra sua reflexão mencionando o lema “falhar rápido”, popular entre 

profissionais que trabalham no Vale do Silício, nos Estados Unidos – local para onde se 

mudou, há quatro anos, enfermo pela “[...] febre do ouro chamada “personalização da 

aprendizagem”, “solução milagrosa” na qual acreditou, apoiado na tecnologia. Para ele, as 

falhas, os erros, acarretam mudanças e minimizam as chances de repetição do mesmo erro por 

repetidas vezes; e se houver um retorno ao contato com “os princípios do design centrado no 

ser humano” muitos(as) docentes “idealistas”, “entusiastas da educação” poderão se 

reconectar com o que verdadeiramente importa: a promoção de provocações significativas 

entre professor(a) e aprendiz.  

A análise da fortuna teórico-crítica especializada no tema abordado neste Trabalho 

apontou para a necessidade de (re)orientação de práticas e papéis docentes diante de sua 

atuação profissional num cenário de transições diversas – cultural, política, social, 

tecnológica, ideológica etc. Em termos de cognição propriamente dita, se apresentam, aqui, 

contribuições válidas de cada um dos princípios movimentados para que práticas fundamentas 

em concepções instrumentalistas e deterministas de ensino do Espanhol Língua Estrangeira 

(E/LE) sejam substituídas por uma incorporação crítica e consciente das NTDIC no ensino – 

por mais que a complexidade desta dinâmica remonte desafios. A revisão bibliográfica trazida 
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à lume aponta para habilidades, competências, princípios e evidências de um trabalho 

pedagógico com o uso de tecnologias pode destituir o forçoso universalismo do ensino de 

línguas e, mais concretamente, interpor aos saberes e conteúdos linguísticos do idioma novas 

intermediações, com a formação de identidades que sejam duplas, triplas, fronteiriças, de 

variedade étnica, emocional e discursiva organizada, sim, de modo personalizado, mas 

suficientemente capazes de possibilitar espaços de aprendizagem presenciais e/ou virtuais 

mais interativos e críticos, nos quais se possa pensar e repensar as atribuições tradicionais 

dadas a uma língua estrangeira específica, que compartilha raízes históricas, sociais e 

culturais com a língua materna dos(as) aprendizes e que ganha, cada dia mais, importância no 

cenário mundial; seu ensino, portanto, não deve excluir novas chaves de leitura, e docentes 

que por ele se responsabilizem têm a missão de projetar e trilhar, se assim o desejarem, um 

futuro no qual o conhecimento e compartilhamento mútuo das línguas e culturas sob o viés do 

posicionamento crítico seja fundamental. 
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6 RECOMENDAÇÕES, SUGESTÕES E DESDOBRAMENTOS FUTUROS 
 

 O intenso exercício crítico interdisciplinar e interáreas realizado na presente 

Monografia evidencia a possibilidade de articulação entre princípios que, atrelados ao modelo 

pedagógico de ensino-aprendizagem construtivista, passam a ser promotores e incentivadores, 

com a colaboração do(a) aprendiz, do empoderamento docente pela efetividade e melhoria da 

qualidade de processos de ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM), 

especialmente o Espanhol Língua Estrangeira (E/LE). A defesa deste movimento, sob a ótica 

do Design Instrucional e da Semiótica Social, pode ser vista como condição sine qua non para 

profissionais da educação que, experimentadores(as) de novas vivências, precisam se ajustar 

ou caminhar, muitas vezes, na contramão do contexto socioeconômico de seus países. 

 A explanação da tendência de aplicação do Design Instrucional trazida à lume, ao 

ilustrar a possibilidade de criação e personalização de materiais didáticos por profissionais 

que exercem a docência de modo autônomo, demonstra a aceitação de um convite que, aos 

poucos, vem exigindo novas responsabilidades do(a) professor(a) na tarefa do ensinar. 

Estudos e propostas voltadas(os) às especificidades das relações entre Educação e 

Tecnologias remontam interessantes oportunidades coletivas para observar a tarefa de ensinar 

desde outra perspectiva, pautando-se no desenvolvimento e/ou aprimoramento de pelo menos 

três competências: as técnicas, as humanas e as de gestão da educação. 

 Seja como instrumento para reflexão sobre o fazer docente no tempo presente, seja 

como ferramenta para a autoavaliação, espera-se que o presente Trabalho fomente novas 

ideias atreladas ao diálogo entre Educação e Tecnologias, de modo que sejam plasmadas em 

pesquisas de campo, bibliográficas e outras propostas de investigações científicas nas quais 

sejam sistematizadas discussões evidentes de uma nova sensibilidade docente, que estimule e 

desperte, cada vez mais, o interesse acadêmico-profissional pelo empreendedorismo docente 

na Era Digital e podendo, ainda, encaminhar estudos voltados à colaboração coletiva e à 

gerência de projetos instrucionais e demais programas utilizados para a criação, seleção e 

definição de mídias educacionais. 
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