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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 
 
DOSSIÊ:  
ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 
ORGANIZAÇÃO: 
Prof. Dr. Ana Paula Teixeira Porto (URI) 
Prof. Dr. Luciana Domingo (UNIPAMPA) 
 
A proposta da edição número 38, do volume 21  da Revista Língua & Literatura, do Programa 
de Mestrado em Letras da URI-FW, é reunir artigos científicos para o dossiê “Ensino de línguas 
estrangeiras e uso de tecnologias digitais”, objetivando ampliar as discussões acerca de 
processos de ensino e aprendizagem da língua estrangeira como segunda língua (L2) em 
contextos formais e não formais.  
 
A motivação para o dossiê associa-se a alguns fatores, como: a) a existência de inúmeras 
ferramentas tecnológicas digitais, como softwares, aplicativos, games, e-book, plataformas 
virtuais, etc, que são criadas especificamente para o ensino de línguas ou associadas a esse 
contexto; b) a emergência de nativos digitais (PRENSKI, 2001) nas salas de aula e 
consequentemente um novo perfil de discentes, exigindo novas posturas de professores e 
novas propostas pedagógicas; c)  a necessidade cada vez mais intensa de  o ensino de línguas 
ressignificar suas práticas, investindo em metodologias que requerem também o uso de 
tecnologias digitais.  
 
Nesse sentido, a edição de 2019-02 do periódico aceita artigos que abordem reflexões 
relacionadas a estes tópicos: 

1. Desafios e potencialidades do uso de uma determinada tecnologia digital no ensino de 
L2; 

2. Novas perspectivas para o ensino e a aprendizagem de L2 em contextos digitais; 
3. BNCC, tecnologias digitais e ensino de L2 na Educação Básica; 
4. Games digitais e ensino de L2; 
5. Tecnologias digitais para ensino online de L2; 
6. Práticas educativas de ensino de L2 em contextos formais ou não formais de 

aprendizagem. 
 

Todas as submissões deverão ser organizadas de acordo com as normas da revista e enviadas 

exclusivamente através do site do periódico até o dia 30 de outubro de 2019. 

Não se aceitam submissões enviadas por e-mail aos editores. 


