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RESUMO 
 
 
Este estudo teve por objetivo investigar a utilização de aplicações web e 
aplicativos de celulares nas aulas do terceiro ano do Ensino Médio em uma 
escola da rede estadual de uma cidade do sul de Minas Gerais, buscando 
conhecer as percepções de professores de língua inglesa e de seus alunos 
sobre esses recursos tecnológicos nas aulas, no que tange ao 
desenvolvimento de habilidades linguísticas em inglês e letramento digital. 
Como fundamentação teórica Kenski (2015), Miranda (2014), Almeida e 
Valente (2016), dentre outros. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório 
com levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Foram realizados, em 
uma sala informatizada com 15(quinze) computadores, três minicursos com os 
aplicativos de celular: Duoligo; Plickers; e Memrise. Foram aplicados para a 
coleta de dados dois questionários abordando as percepções dos professores 
e alunos pesquisados sobre o uso de softwares como ferramentas auxiliares no 
processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. Os dados foram 
analisados de acordo com análise de conteúdo de Bardin (1977).  Este estudo 
mostrou que o uso desses aplicativos de celular em aulas de língua inglesa 
promoveu a interação entre alunos e professores pesquisados e despertou 
interesse dos alunos pelos conceitos estudados. No entanto, para esse tipo de 
aula nessa escola, muitos desafios precisam ser enfrentados, como a melhoria 
da infraestrutura e contratação de planos de internet que atendam a todos 
simultaneamente de forma satisfatória. Outro aspecto é a necessidade de 
formação dos professores para esses usos, de forma que possam agir como 
mediadores no processo de ensino e de aprendizagem com as TDIC. O foco da 
educação mediada por tecnologias precisa ser o desenvolvimento de 
habilidades dos envolvidos para o letramento digital, de modo a 
acompanharem a evolução nesse mundo globalizado. Trata-se de um grande 
desafio para a escola, gestores e professores. Observou-se que na percepção 
dos professores e alunos pesquisados, o uso de aplicativos via smartphone e 
computadores em aulas de língua inglesa pode contribuir para a autonomia dos 
alunos e desenvolvimento para a cidadania, o objetivo central da educação. 
 
Palavras-chave: TDIC. Ensino Médio. Uso de aplicativos de celulares. Aulas 
de língua inglesa. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to investigate the use of web applications and 
cell phone applications in the third year of high school classes at a school in the 
city of the southern city of Minas Gerais, seeking to understand the perceptions 
of English language teachers and their students on these technological 
resources in class, in the development of language skills in English and digital 
literacy. As theoretical foundation Kenski (2015), Miranda (2014), Almeida and 
Valente (2016), among others.This is a qualitative, exploratory study with a 
bibliographical survey and field research. In a computerized room with 15 
(fifteen) computers, three minicourses were carried out with the cellular 
applications: Duolingo; Plickers; and Memrise.Two questionnaires addressing 
the perceptions of teachers and students researched on the use of softwares as 
auxiliary tools in the teaching and learning process of the English language 
were applied to the data collection. The data were analyzed according to the 
Bardin (1977) content analysis. This study showed that the use of these mobile 
applications in English language classes promoted the interaction between 
students and teachers researched and aroused students' interest in the 
concepts studied. However, for this type of class at this school, many 
challenges need to be addressed, such as improving infrastructure and hiring 
internet plans that meet all of them simultaneously satisfactorily. Another aspect 
is the need to train teachers for these uses, so that they can act as mediators in 
the teaching and learning process with TDIC. The focus of technology-mediated 
education needs to be to develop the skills of those involved in digital literacy in 
order to keep up with developments in this globalized world. This is a great 
challenge for the school, managers and teachers. It was observed that in the 
perception of the teachers and students studied, the use of smartphone 
applications and computers in English language classes can contribute to 
student autonomy and development for citizenship, the central objective of 
education. 
 
 
 
Key words: TDIC. High school. Use of mobile applications. English classes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização que se instalou na vida contemporânea permite o livre 

trânsito de bens e serviços e, aliada às tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) e à rápida veiculação de informações entre fronteiras, 

pode propiciar uma integração da sociedade mundial. Para Finardi e Porcino 

(2014), as TDIC contribuem para a construção de uma sociedade da 

informação e do conhecimento, bem como para os avanços tecnológicos, 

especialmente no que tange às tecnologias digitais, que possibilitam um fluxo 

mais rápido, democrático e de baixo custo das informações, serviços e 

produtos para milhares de usuários conectados à internet e às redes sociais. 

Todas essas modificações nas formas de obter as informações implicam em 

diferenciados posicionamentos das pessoas nesse novo cenário virtual ou 

presencial. Essas tecnologias têm alterado a forma de produção e de acesso à 

informação e ao conhecimento. 

No Brasil, pode-se dizer que a internet e as redes sociais facilitaram o 

acesso das pessoas à informação dando-lhes voz e mais autonomia na 

construção do conhecimento, como por exemplo, a procura de cursos online 

abertos. Essa autonomia para o aprendizado é um dos aspectos da educação 

nos últimos anos e pode, por exemplo, auxiliar na aprendizagem de inglês com 

o uso da internet e das redes sociais. Para esses autores, “na atual sociedade 

da informação, tanto o inglês como língua internacional quanto o letramento 

digital são passaportes de acesso à informação e de inclusão e formação de 

capital social” (FINARDI; PORCINO, 2014, p. 245). 

É de suma relevância entender como as maneiras simbólicas das 

tecnologias das mídias, suas ações, moralidade, objetos e formas de 

comunicação levam a um entendimento de como interferem na sociedade, 

sendo que são originadas historicamente em processos de desenvolvimento 

social. Desse modo, para a compreensão da cultura midiática é necessário 

contextualizá-la com a sociedade globalizada, seus conflitos, discussões, 

interesses, receios e imaginação (SETTON, 2010). 

Nesse sentido, Arruda (2013) remete ao termo “sociedade do 

espetáculo”, cujo entendimento pode ser sumarizado como uma relação social 
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conduzida por meio de imagens. O autor encontrou na literatura as 

características alienantes da sociedade do entretenimento e sua produção 

referente às mídias existentes: 

[...] interessa não apenas a perspectiva alienante, fetichista e de 
alcance “massivo e uniforme” das mensagens transmitidas pelas 
mídias digitais contemporâneas, mas também a compreensão de que 
as pessoas desenvolvem estratégias para interpretar e se posicionar 
frente a estas mídias, ainda que seja observado um movimento de 
mercantilização das tecnologias em torno da ideia de fruição e lazer 
vinculado à produção e disseminação de informação (ARRUDA, 
2013, p. 233).  
 
 

Segundo o autor, mesmo com essa realidade, também se encontra na 

sociedade do entretenimento uma resistência das pessoas diante das TDIC, 

“[...] Não queremos lidar com aquilo que remodela nossas relações, mas 

aceitamos aquilo que amplia nossas capacidades humanas, como o celular, 

avião e editores de textos” (ARRUDA, 2013, 233-234). 

Às mídias tecnológicas são atribuídas resistências quando existem 

transformações de natureza social em sua utilização (bem como mudanças nos 

vínculos de poder no ambiente escolar, por exemplo). No entanto, o grande 

antagonismo dos impedimentos é que as tecnologias que instigam o 

desenvolvimento de nossas habilidades físicas e produzem uma impressão de 

evolução de nossas capacidades técnicas instigam também transformações do 

contexto cultural e social. De outro modo, as mídias tecnológicas mudam 

nossas vidas e dessa maneira somos influenciados e transformados por elas 

também, (ARRUDA, 2013). 

As TDIC trazem muitos benefícios para as pessoas, principalmente em 

se tratando de qualidade de vida. No entanto, o mercado competitivo exige 

cada vez mais das pessoas, que sejam sempre profissionais qualificados, e 

não possibilita que jovens e adultos que não possuem acesso às TDIC se 

insiram em trabalhos mais dignos, sendo, portanto, uma questão de 

sobrevivência para as pessoas a atualização dos conhecimentos em relação às 

tecnologias (OLIVEIRA; CAMPOS, 2013). 

Nesse contexto, a escola tem que se adaptar à cultura dos seus alunos 

digitais, sendo de suma importância que incorpore a cultura das TDIC que, 

inclusive, já faz parte de quase todas as classes sociais (SOUZA; CAETANO; 

DE PAULA, 2016). No entanto,  
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[...] a escola muda lentamente em relação aos avanços tecnológicos 
da sociedade, mas o importante é ela não parar, estar em constante 
busca, inovando para que seus estudantes encontrem nela recursos 
tecnológicos que enriquecem o ambiente de aprendizagem onde 
todos interagem com um fim comum, a busca do conhecimento 
(OLIVEIRA; CAMPOS, 2013, p.53).  

 

A inserção das TDIC na educação deve estar sempre acompanhada de 

reflexões sobre a necessidade de uma mudança nas concepções de 

aprendizagem que vigoram na maior parte das escolas. Tal reflexão poderá 

modificar a própria estrutura do ensino, de modo a estimular a iniciativa e a 

criatividade dos alunos no processo de ensino e de aprendizagem. Nessa 

direção, a formação dos professores deve prepará-los para encarar os novos 

desafios colocados pela evolução das TDIC em relação ao processo de 

aquisição de conhecimentos pelos alunos (GROTTO; TERRAZZAN, 2003). 

Nos dias atuais, a disciplina da língua inglesa1 não é mais atraente para 

os alunos, estes apresentam pouco interesse nos conteúdos abordados em 

sala de aula, pois muitas vezes os docentes não conseguem acompanhá-los 

na utilização das tecnologias. Isto se explica pelo fato de que muitos alunos 

estão muito mais evoluídos nas tecnologias do que seus professores. Esse 

desinteresse pode ser explicado porque os professores estão ministrando as 

aulas tradicionalmente. Este desinteresse os está deixando muito preocupados, 

sendo o grande desafio para a educação brasileira integrar os educadores com 

a cultura tecnológica para o processo de ensino e de aprendizagem. Dessa 

forma, uma das alternativas é pautar o processo educacional nos interesses 

dos alunos, porém gerando novos interesses e novas expectativas, o que pode 

ser alcançado por meio de projetos curriculares simultaneamente prazerosos e 

educacionais, propiciando um aprendizado com continuidade (SOFFA; 

TORRES, 2009). Paiva (2001, p. 114) afirma que:  

[...] usar a Internet no ensino de inglês é um desafio que demanda 
mudanças de atitude de alunos e professores. O aluno bem-sucedido 
não é mais o que armazena informações, mas aquele que se toma 
um bom usuário da informação. O bom professor não é mais o que 
tudo sabe, mas aquele que sabe promover ambientes que promovem 
a autonomia do aprendiz e que os desafia a aprender com o(s) 
outro(s) por meio de oportunidades de interação e de colaboração. 

 

                                            
1. A Língua Inglesa originou-se na Inglaterra (a partir do século V) e é utilizada como língua 
oficial em alguns países e segunda língua em outros países do continente, constituindo-se uma 
das línguas oficiais faladas nas Nações Unidas (PEREIRA; PERES, 2011).   
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 Uma das dificuldades principais na aprendizagem de língua estrangeira 

na fase adulta é a pronúncia. Entretanto, a Língua Inglesa é muito importante 

para quem almeja qualificar-se em alguma área nessa realidade globalizada, 

superar obstáculos e estar inserido em um mundo em que a comunicação é 

elemento essencial na vida do indivíduo. 

 Fatores cognitivos, biológicos motores e sociais do aluno concorrem nos 

processos de aprendizagem de uma língua estrangeira. Um dos fatores que 

influenciam é a interação aluno e professor. De acordo com Finardi e Porcino 

(2014), pode ser relevante para o aprendizado do inglês como língua 

estrangeira e internacional o uso de ferramentas da Internet na elaboração de 

atividades, tomando por pressuposto a necessidade simultânea do 

desenvolvimento da habilidade linguística em inglês e o letramento digital com 

o auxílio desses recursos, o que pode propiciar o exercício da cidadania de 

forma plena e global. 

Há softwares que possibilitam a interação de usuários de celulares e de 

computadores como, por exemplo, os aplicativos (LIZ, 2015), o que exige dos 

educadores a integração com essa cultura tecnológica, que lhes permite a 

atuação com base nos interesses dos alunos em prol da aprendizagem. Entre 

suas utilidades está a interação entre os usuários em ambientes coletivos de 

aprendizagem.  

Cani et al. (2017) afirmam que para o trabalho com indivíduos 

diversificados, em diferentes locais, as tecnologias digitais e a internet são 

aliadas nas transformações do ensino, para dar mais dinamicidade ao 

processo, viabilizando transformações na Educação. Depreende-se assim, que 

essas tecnologias precisam chegar à sala de aula e tomar parte das 

metodologias de ensino, pois a escola deve incluí-las no processo de ensino e 

de aprendizagem. No aprendizado das línguas estrangeiras, por exemplo, o 

letramento digital assume uma relevância social no que tange à utilização 

dessas tecnologias nas práticas de escrita e leitura. 

Essas tecnologias propiciam aos alunos e professores diversificadas 

possibilidades de aprendizagem em sala de aula ou fora dela. Para Liz (2015) o 

uso dessas ferramentas para o aprendizado do inglês como língua estrangeira 

e internacional pode ser benéfico. Nesse sentido, algumas questões norteiam 

esta investigação: como as aplicações web e aplicativos de celulares podem 
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auxiliar no ensino e aprendizagem da língua inglesa? Quais as percepções de 

alunos e professores sobre o uso dessas TDIC nas aulas de língua inglesa?  

Considerando esses pressupostos, e na direção de buscar respostas a 

esses questionamentos, o objetivo do presente estudo é investigar a utilização 

de aplicações web e aplicativos de celulares nas aulas do terceiro ano do 

Ensino Médio em uma escola da rede estadual de uma cidade do sul de Minas 

Gerais, buscando conhecer as percepções de professores de língua inglesa e 

de seus alunos sobre esses recursos tecnológicos nas aulas, no que tange ao 

desenvolvimento de habilidades linguísticas em inglês. Como objetivos 

específicos, propôs-se realizar uma revisão da literatura em relação ao tema 

pesquisado e ministrar minicursos com aplicações web e aplicativos de 

celulares em aulas no Ensino Médio para docentes de língua inglesa e seus 

alunos. 

A escolha dessa turma de terceiro ano do ensino médio se deu em razão 

de ser uma turma de alunos que está concluindo a escola básica, nível de 

ensino em que, conforme prescrição curricular, há o estudo e aprendizado 

dessa língua.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

Conforme evidenciam Valente e Almeida (1997, p. 12) o uso das TDIC 

acaba por impor “mudanças nos métodos de trabalho dos professores, gerando 

modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo” Nessa 

direção, a formação dos professores subsidia a construção do conhecimento 

sobre as tecnologias de modo a compreender como e porque integrá-las em 

sua prática docente. Assim, esta seção aborda a formação dos professores 

para o uso das TDIC, o ensino da língua inglesa e o letramento digital e uso de 

aplicações web e aplicativos de celulares no estudo da língua inglesa.  

 

2.1 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E O USO DAS TDIC 
 

O curso de graduação é um dos requisitos essenciais para um professor 

ministrar aulas na Educação Básica, que se estende do 1º ano do ensino 

fundamental ao 3º do ano do ensino médio. A partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a exigência pela formação de 

nível superior desencadeou a multiplicação de cursos com especificidades 

diferenciadas, mas que mantêm uma formação acadêmica tradicional, de certa 

forma desprezando elementos importantes para a formação do professor da 

Educação Básica. Há ainda uma potencialização do foco do problema da 

formação dos professores nos cursos ofertados a distância, que são apontados 

em estudos como vilões da formação insatisfatória de docentes.  

Para Kenski (2015, p.425), há uma discrepância entre as propostas 

curriculares dos cursos de formação inicial de professores e o que as teorias 

educacionais têm considerado sobre as necessidades da educação:   

[...] Independentemente da modalidade do curso, o contato com 
diferenciadas propostas curriculares para a formação de professores 
trouxe-nos mais perplexidade do que entusiasmo. De forma geral — 
nas modalidades presencial, semipresencial ou a distância —, os 
cursos de formação inicial de professores para a Educação Básica se 
apresentam como espaços que contradizem o que as teorias 
educacionais consideram e as necessidades sociais da educação. 

  

Assim, é necessária uma reestruturação das instituições formativas e 

dos currículos desses cursos para que não haja tanta fragmentação formativa. 

Dessa forma, ficam ampliadas as inquietações referentes à formação de 

professores quando equiparadas com os desafios colocados pelas 
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necessidades educacionais da contemporaneidade. Nessa direção, Kenski 

(2015, p. 426) colocou diferenciadas questões:   

[...] O que é possível ensinar em um momento em que as 
informações estão tão disponíveis, pulverizadas, múltiplas, 
fragmentadas e acessíveis em diferentes meios (e mídias)? O que é 
preciso aprender em um momento em que a informação é farta e o 
tempo das pessoas é escasso? O que é preciso aprender em um 
momento em que as bases do conhecimento estão em permanente 
discussão? O que é preciso aprender em um momento em que as 
atenções são direcionadas para as inovações, ao devir anunciado e 
imediatamente ultrapassado? O que é preciso aprender para conviver 
com espaços, seres, instituições e procedimentos fugazes, voláteis, 
que se alteram permanentemente? Como atuar em um momento em 
constante (re)definição pessoal, cultural e social? 

 

São questões contraditórias às formas tradicionais de formação dos 

professores nas diferentes modalidades e refletem a relevância que a 

educação e a formação de professores adquirem em tempos incertos que 

necessitam de orientadores, facilitadores, educadores que venham contribuir 

para a melhoria das condições no processo de ensino e de aprendizagem 

(KENSKI, 2015). 

Para a autora, as práticas vivenciadas em cursos de formação de 

professores que privilegiam a qualidade irão refletir em sua prática pedagógica 

com seus discentes e influenciar em uma aprendizagem mais concisa, que 

propicie a superação de desafios postos pela sociedade moderna.  

Em um mundo de mudanças constantes e aceleradas, a formação dos 

docentes deverá ser dinâmica e flexível, visto que essas transformações estão 

acompanhadas de inúmeras informações e incertezas, sendo necessário 

produzir mecanismos de filtragem e seleção crítica de maneira reflexiva e 

coletiva acerca dos conhecimentos disponíveis. É preciso personalizar os 

caminhos para que haja um melhor aprendizado de cada indivíduo, 

conhecendo o seu ritmo e estilo próprio de aprender, seu interesse e sua 

capacidade para manipular as informações e as inovações que lhe chegam 

constantemente (KENSKI, 2015). Para Soares-Leite e Do Nascimento-Ribeiro 

(2012, p.177): 

 

[...] um dos principais entraves para a utilização das TICs na 
educação brasileira é a falta de conhecimento e domínio dessas 
tecnologias por grande parte dos professores [...] ainda temos uma 
formação acadêmica deficiente na inclusão das novas tecnologias e, 
na maioria dos cursos superiores, as novas tecnologias não estão 
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atreladas aos currículos acadêmicos [...] uma análise cuidadosa da 
formação de professores, inclusive em outros países, demonstra o 
caráter acadêmico da formação, que visa exclusivamente à aquisição 
de saberes. Ou seja, os alunos (que serão futuros professores) até 
podem utilizar essas tecnologias na universidade, mas, na maioria 
das vezes, não aprendem práticas pedagógicas utilizando-as. 
 

Nesse sentido, esses autores evidenciam que a formação para o uso 

das tecnologias na educação na maioria das instituições formadoras, 

especificamente nos cursos oferecidos, ainda tem uma abordagem distante da 

incorporação dessas tecnologias. Presencia-se ainda alunos que vivenciam 

processos de aprendizagem em estilo metodológico tradicional, o que não os 

prepara para atuarem com essas tecnologias. Sobre possíveis tomadas de 

decisão em relação a essa inserção das TDIC em aulas, Soares-Leite e Do 

Nascimento-Ribeiro (2012, p.178) discutiram: 

[...] o primeiro passo deve ser a mudança curricular dos cursos 
superiores de licenciatura, permitindo que se possa introduzir, de 
forma concreta, as novas tecnologias na formação acadêmica. Assim, 
também é importante possibilitar aos alunos, não apenas que eles 
aprendam a utilizar as novas tecnologias, mas que as possam utilizar 
de uma forma crítica. [...] o uso crítico de uma técnica exige o 
conhecimento do seu modo de operação (comandos, funções, etc.) e 
das suas limitações. Exige também uma profunda interiorização das 
suas potencialidades, em relação com os nossos objetivos e desejos. 
E exige, finalmente, uma apreensão das suas possíveis 
consequências nos nossos modos de pensar, ser e sentir. 

 

Simultaneamente, é necessário ensinar e aprender em rede de modo 

colaborativo em grupos, o que se torna em desafios na formação de 

professores. Esses desafios estão ligados à uma formação profissional que, 

além dos conhecimentos, implica consolidar ética, valores, princípios, respeito 

ao homem, conceitos, moral, respeito aos indivíduos e ao ambiente que se 

insere, conhecimento de si mesmo, cidadania e convivência em sociedade 

(KENSKI, 2015). Assim, para a autora, 

[...] Essas condições de atuação didática em equipes precisam ser 
estimuladas e aprendidas pela maioria dos docentes universitários. O 
processo de formação continuada do docente universitário engloba o 
desenvolvimento de ações que garantam a fluência digital, a ação 
didática mediada e a articulação dos saberes, para que eles possam 
garantir a qualidade do ensino oferecido. Mais ainda, é preciso que as 
estruturas acadêmicas se pensem em um processo de integração em 
rede entre instituições de ensino e estabeleçam parcerias com outras 
instâncias sociais, visando à plena formação (conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores) dos participantes, baseada na cultura 
da colaboração, nas trocas interativas e na convergência entre 
conteúdos, meios e pessoas (KENSKI, 2015, p.435). 
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A formação dos professores vai muito além do que a valorização dos 

conteúdos específicos sem contextualização com a formação docente para 

atuação na escola básica. É necessário que haja mudanças nesse processo de 

formação, que hoje demanda tempos e lugares mais vastos do que os restritos 

encontros presenciais nos espaços reservados às aulas na graduação. Um dos 

caminhos fundamenta-se na utilização das redes sociais e muitos outros 

recursos que viabilizem a comunicação entre todos os envolvidos no processo 

de formação do professor, aponta a autora. 

O caminho mais natural, para Kenski (2015), seria a incorporação de 

concepções educacionais que utilizem os inúmeros meios tecnológicos digitais 

de comunicação, que podem transpor demarcações físicas e temporais do 

ambiente escolar e atingir pessoas conectadas que tem interesse em aprender 

cada vez mais, independentemente do momento e do lugar que se encontram. 

Os trabalhos já realizados e todas as práticas educativas observadas mostram 

a necessidade de transformações estruturais na formação dos professores 

para a Educação Básica. No entanto, isso não ocorre somente por meio das 

mudanças curriculares; da redefinição dos conteúdos curriculares; da inserção 

dos recursos digitais tecnológicos. Para Kenski (2015, p. 428), o ponto central 

está nas transformações da ação do professor universitário que atua na 

graduação: 

[...] Sem mudanças na formação e ação dos docentes dos cursos 
superiores — principalmente dos professores dos cursos que formam 
novos professores, ou seja, das licenciaturas — as propostas, em si, 
não irão responder ao grande compromisso de adequação aos novos 
tempos de formação. É preciso que os docentes universitários sejam 
formados e assumam novas práticas e estratégias de ensino que 
possam fazer diferença na formação de professores para os novos 
tempos. Essa formação inclui, sobretudo, a incorporação de novos 
valores, os mesmos desejados para a atuação dos professores em 
salas de aula da Educação Básica. Se a função do professor 
universitário é a de formar docentes para esses novos tempos, eles 
devem ser os primeiros a adotar novas posturas profissionais mais 
coerentes com as necessidades educacionais da sociedade atual.  
 

 
Assim, a fragilidade não está em seus conhecimentos, mas em suas 

atitudes, didáticas e práticas que utiliza para ensinar os seus alunos. Essas 

transformações são urgentes e englobam o uso de estratégias didáticas 

inovadoras. Um ponto principal é uma maior interação com os discentes e as 

realidades para as quais os docentes estão graduados, aponta a autora. 
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Uma maneira para a iniciação dessas transformações está na viabilidade 

de utilização das redes sociais e outros recursos que estão nos espaços 

virtuais. Trata-se de uma ação difícil que demanda uma inovação nas atitudes 

de docentes e de discentes. Estabelecer relações e mediações entre os 

docentes, tecnologias, alunos e informações é essencial à formação de um 

docente e a um aprendizado eficiente na contemporaneidade. São necessárias 

reflexões em grupo sobre o que é relevante para desenvolver habilidades e 

atitudes que venham subsidiar a realização de atividades no contexto educativo 

em que vão atuar quando formados. De acordo com Kenski (2015, p. 428-429), 

 

[...] exige professores em rede construindo colaborativamente seus 
programas, apresentando suas propostas de ação docente, 
oferecendo e recebendo informações, atualizações e auxílios vários. 
Exige professores e alunos em rede, conscientes da necessidade de 
refletir, discutir, selecionar e filtrar informações recebidas de fontes 
diferenciadas — livros, revistas, vídeos, sites, depoimentos e 
experiências vividas — sobre os mais diferentes temas. Isso pode 
trazer mudanças significativas, construídas colaborativamente, no 
universo da formação. 

 

Usar os recursos midiáticos de acordo com as possibilidades ofertadas e 

respeitar os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. O maior obstáculo 

nessa convivência é o de sustentar as aprendizagens de todos os indivíduos, 

para que possam atingir seus objetivos e interesses em situar-se com os 

conhecimentos e com os demais indivíduos com respeito, sociabilidade, 

solicitude e postura reflexiva e colaborativa. Kenski (2015) refere-se também à 

formação continuada dos professores como aos cursos de formação inicial que 

devem usar articuladamente tecnologias educacionais, como recursos 

cooperativos, que possibilitem a criatividade dos professores formadores em 

suas aulas. É uma realidade presente na vida de todos, que alterou as 

concepções de ensino e aprendizagem já postas anteriormente.  

A oferta da internet aberta, a partir da metade dos anos 90, começou um 

processo de reconhecimento das tecnologias digitais em inúmeros setores 

sociais, principalmente no que tange à educação. Houve grandes investimentos 

para a incorporação de sistemas de tele e videoconferências, acessos a 

ambientes virtuais e utilização de computadores pelos alunos nas aulas 

presenciais. Esse avanço tecnológico, segundo Kenski (2015, p.433), 
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[...] não foi articulado com mudanças estruturais no processo de 
ensino, com propostas curriculares e com a formação dos 
professores universitários para a nova realidade educacional. Em 
muitos casos, as IES iniciaram programas de capacitação para o uso 
dos novos equipamentos, mas as práticas pedagógicas 
permaneceram as mesmas, ou retrocederam. 
 

 
Nos últimos vinte anos, a população mundial experimenta mudanças 

significativas nas diversificadas áreas da sociedade, impulsionadas pela 

mesma realidade agente, ou seja, elas decorrem da ampliação do acesso às 

tecnologias digitais, cada vez mais presentes na contemporaneidade. As 

transformações principais vieram com a incorporação da internet e web em 

todos os sistemas de intercomunicação e ação cotidiana que são utilizados 

pela humanidade. O que se presencia na atualidade, segundo Kenski (2015, 

p.431), são as tecnologias digitais: 

[...] cada vez menores, mais leves e mais rápidas — garantem a 
portabilidade dos equipamentos (note e netbooks, tablets, celulares 
etc.) e a flexibilidade de acesso (uso do wireless e da computação 
nas nuvens), independentemente do local em que as pessoas e as 
informações estejam. As possibilidades de convergência digital (som, 
imagem e dados textuais) se ampliaram para a integração, o acesso 
e uso das mais diferenciadas mídias no mesmo espaço virtual, o 
ciberespaço. Essas condições se refletem na ampliação das 
interações entre as pessoas, a qualquer tempo e em qualquer local. 

 
Essa valorização do novo ou diferente já integrou as concepções 

culturais e sociais na atualidade. Todos os indivíduos têm como objetivo algo 

que capacite suas habilidades de interação, comunicação, acesso e modos de 

armazenar conhecimentos (KENSKI, 2015).  

Neste contexto a escola é referencial dos diálogos que abarca a sua 

função social, as disciplinas que apresenta, os procedimentos e seus fatores. 

Estão em diálogo também as suas relações com a sociedade de uma forma 

geral: 

[...] a demanda por reformas urgentes da instituição escolar está 
presente em todo o mundo e tem como foco formar indivíduos para 
uma sociedade midiática, em permanente transformação. A ideia da 
formação inicial, com a transmissão dos saberes que serão válidos e 
necessários por toda a vida, dá lugar à necessidade imperativa de 
desenvolver competências e habilidades que possibilitem aos jovens, 
porém não só a eles, operar com as informações que se renovam a 
cada minuto. Isto envolve mais do que ter acesso à informação. Inclui 
a necessidade de operar com a informação – pesquisar, processar, 
construir significados, colaborar e criar. Ser capaz de informar-se e 
formar-se durante toda a vida é condição de participação social e 
desafio para a escola, para educadores e seus alunos (KESSEL, 
2008, p.5-6). 
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A probabilidade de funcionar nestes contextos contemporâneos passa 

obrigatoriamente pelo entendimento das novas maneiras de conhecer, instituir 

e agir com informações. Não há como, na atualidade, assegurar o acesso a 

informações de maneira organizada e estruturada. No entanto, se 

anteriormente os meios de comunicação propiciavam que alguns falassem para 

inúmeros, no mundo contemporâneo é possível que inúmeros falem como 

muitos por meio da Web, em que são ofertados instrumentos que viabilizam a 

qualquer indivíduo partilhar vivências, experiências e percepções. Nesse 

espaço virtual, cada vez mais conectado, é que surgem experiências 

particulares, de pessoas comuns que sozinhas ou em grupos passam a ter 

direito a voz, podem compartilhar o que têm de conhecimento, o que sentem e 

o modo como veem o mundo (KESSEL, 2009). 

No entanto, é importante lembrar que disponibilizar conhecimentos e ter 

acesso a eles não garante a construção do conhecimento, uma vez que, para 

que ocorra essa construção, entram em disputa habilidades e competências 

complexas, com as quais é contundente o comprometimento da escola. É 

neste cenário que os professores necessitam construir caminhos, lembrando 

que, para acesso às informações, os alunos necessitarão cada vez menos dos 

professores, de outra forma, cabe aos docentes auxiliar os alunos a 

compreenderem as informações, contextualizá-las e relacioná-las e, a partir 

dos princípios globais, numa disputa perseverante, desenvolta, entre os 

saberes da ciência, do campo da filosofia, da arte e saberes da experiência, 

formais e não formais (KESSEL, 2009). 

A cultura da atualidade está relacionada à ideia de interconexão e de 

inter-relação entre os indivíduos, e deles com os mais diferentes espaços 

virtuais de produção e disponibilização de informações. Essa capacidade de 

intercomunicação evidencia-se como significativa em relação às novas mídias, 

pois assegura a comunicação mesmo que as pessoas se encontrem em 

lugares diferentes, próximos ou distantes, o que pode permitir uma 

aprendizagem colaborativa comprometida e consciente com a inovação das 

tecnologias (KENSKI, 2015). 

Nesse cenário destacam-se as redes sociais, que podem ser usadas 

para fins didáticos, oferecendo oportunidades múltiplas de exploração e 

vivência coletiva até mais eficientes que os espaços concretos das aulas. 
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Possuem especificidades que possibilitam reflexão integrada, 

acompanhamento das ações, a interação entre indivíduos e com os meios, 

trocas de opiniões, envio e recebimento de informações atualizadas de outras 

pessoas (KENSKI, 2015). No entanto, o que se tem observado é que a sala de 

aula ainda está distante dessa evolução: 

[...] A despeito das amplas condições de intercomunicação oferecidas 
pelas tecnologias digitais, predominam, até hoje, as mais tradicionais 
práticas docentes, baseadas na exposição oral do professor, seja por 
meio de vídeos, seja por meio de apresentações em slides. A nova 
cultura da sociedade da informação passa ao largo dos cursos e das 
aulas (presenciais e a distância) de muitos espaços de formação no 
Ensino Superior. O que espanta é que essas mesmas tecnologias 
são utilizadas plenamente, pelos mesmos professores e 
pesquisadores, fora dos espaços das salas de aula (KENSKI, 2015, 
p.433). 

 

Observa-se que aos poucos os pesquisadores da educação estão 

integrando as mídias digitais como subsidio de suas investigações, bem como 

os professores universitários em sua atuação docente, refletindo uma tomada 

de consciência da importância do uso dessas mídias na educação e na 

pesquisa educacional. No entanto, existe um abismo tecnológico entre o uso 

dos laboratórios para as pesquisas e o uso na sala de aula, o que ainda vem 

comprometendo a qualidade do ensino e a aprendizagem. Desse modo, uma 

das possibilidades é a formação de professores em redes que iniciasse essas 

tecnologias nas salas de aula e nos laboratórios das universidades.  Para 

Kenski (2015, p. 434-435) a aprendizagem em rede requer:  

[...] O desenvolvimento de cursos e disciplinas fortemente baseados 
em atividades online requer que sejam considerados vários fatores. 
[...] estrutura administrativa, mudanças organizacionais, nível de 
expertise tecnológica de professores e alunos, interação social, 
acesso a cursos com qualidade e serviços permanentes de apoio aos 
estudantes. 

 

A transformação na ação professor, no entanto, não se dá somente por 

meio do uso dos recursos tecnológicos avançados como repositórios de 

conteúdo. Não é também suficiente a ação on-line longínqua e indiferenciada 

do docente, sem um elo que estimule e provoque os alunos a irem além nos 

estudos e superação das barreiras. É necessário assegurar aos estudantes 

condições para seu desenvolvimento. É necessário criar entre os atores o 

sentimento de pertencimento ao grupo e fomentar a demanda de colaboração e 

diálogo entres os docentes e discentes (KENSKI, 2015). 



27 

A formação de professores nos níveis iniciais de escolarização pode vir 

a desencadear melhoria das condições para avanços qualitativos na 

aprendizagem dos alunos, priorizando competência em relação aos 

conhecimentos e às práticas docentes mais adequadas à atualidade 

tecnológica. Desta forma, a universidade necessita agir com coerência na 

qualidade de formação desses professores frente às mais novas demandas e 

necessidades colocadas pela sociedade tecnológica (KENSKI, 2015). 

Nesse contexto, quando se considera que a formação inicial dos 

professores não foi suficiente, “é porque se acredita que as competências, as 

habilidades e os conhecimentos imprescindíveis para o trabalho docente não 

foram trabalhados – ou não foram adequadamente apropriados”, o que priva o 

docente do acesso aos recursos necessários em sua profissão de professor 

(DAVIS, 2012, p.13). 

A LDB, nº 9.394, de 1996, oficializou a formação continuada de 

professores e veio receber acréscimos com a Lei nº 12.056, de 13 de outubro 

de 2009, que reconheceu o ensino a distância como válido nessa formação nos 

seguintes termos “A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância” 

(BRASIL, 2009).  

Neste século XXI, a história sobre as TDIC na educação ainda está 

sendo construída, novas ideias estão surgindo para serem refletidas a respeito 

do ensino e da linguagem: globalização, conectividade das tecnologias digitais 

por parte dos alunos no cotidiano, ações das secretarias estaduais de 

educação para que as escolas e professores adquiram computadores e 

emergência de novas práticas de leitura e escrita (MIRANDA, 2014).  

Na contemporaneidade a propagação das TDIC, e particularmente da 

internet, criou um espaço para discussões a respeito de tecnologias e 

educação e tecnologias e letramento, em virtude das transformações nos 

materiais utilizados para a construção do conhecimento (MIRANDA, 2014).  

De acordo com Miranda (2014), independente da classe econômica, os 

alunos da atualidade, da rede particular e pública de ensino, se inserem em um 

meio em que as práticas letradas com tecnologias digitais estão em vigência, 

essencialmente com uso de celulares, computadores e internet, mesmo tendo 

que acessar de outros locais que não a própria casa. No entanto, essas 
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práticas pouco ocorrem nas escolas por diversos fatores como problemas na 

estrutura física, falta de recursos materiais, ou ainda pelo receio dos 

professores frente às novas possibilidades colocadas pelas tecnologias digitais. 

No contexto escolar, embora o uso do computador ainda seja incipiente,  

[...] tem gerado amplo impacto sobre a educação, criando-se novas 
formas de aprender e acessar o conhecimento. Nesse processo, 
merece especial ênfase, as novas maneiras como professor e aluno 
se relacionam - como representam e como se apropriam – dos 
recursos digitais (MARTINS; MASCHIO, 2014, p.8). 

 

De acordo com esse autor, esse cenário implicou em uma convocação 

de professores por parte do Estado para uma formação continuada e 

capacitação para o uso das TDIC em sua prática docente, visando atender à 

demanda da sociedade.  

No decorrer do processo de implementação das TDIC na educação 

foram desenvolvidos projetos e programas para auxiliar nessa tarefa. O Projeto 

EDUCOM, por exemplo, previu a formação de professores do 1º e 2º graus 

para utilização da informática na educação e teve uma atenção especial de 

todos os Centros de Informática Educativa (CIEd). Trata-se de uma formação 

feita por meio de cursos com a presença continuada dos professores em 

formação, o que requer que esse professor deve deixar sua prática pedagógica 

ou realizar essa atividade juntamente com as demais exigidas por esses cursos 

(VALENTE; ALMEIDA,1997). 

Além dos obstáculos operacionais que a remoção do docente da sala de 

aula pode causar, os cursos de formação continuada ocorridos em locais 

diferenciados daquele do dia-a-dia do docente agregam ainda outros. Valente e 

Almeida (1997) atribuem uma crítica a esses cursos oferecidos, afirmando que 

são descontextualizados da realidade do docente. Os conteúdos desses cursos 

e os trabalhos desenvolvidos são articulações que independem da estrutura 

física e pedagógica em que os professores se encontram na escola. Outro 

problema que evidenciam é que esses cursos não agregam para a construção, 

de um ambiente, seja ele físico, profissional, favorável à introdução das 

transformações educacionais. De modo geral, o docente, após finalizar o curso 

de formação continuada, retorna para sua prática docente encontrando 

desafios não previstos ou não considerados no ambiente idealista do curso de 
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formação, quando isso não acontece, um espaço hostil à transformação 

(VALENTE; ALMEIDA,1997). 

A ausência de contextualização e as consequências vindas desse 

modelo de formação continuada ficaram excessivamente evidentes nos cursos 

do Programa FORMAR, que tiveram como foco primordial o desenvolvimento 

de cursos de aperfeiçoamento na área das mídias da educação. O primeiro 

curso aconteceu na Universidade de Campinas, no período de junho a agosto 

do ano de 1987, e foi oferecido por pesquisadores, especialmente, do projeto 

EDUCOM. Esse curso tornou-se conhecido como FORMAR I e o segundo 

curso, o FORMAR II, cuja organização é muito parecida, apesar de os 

propósitos serem um pouco diferenciados. Em ambos participaram 50 

professores, originados de quase todos os estados do Brasil (VALENTE; 

ALMEIDA,1997).  

Com duração de 360 horas de formação, distribuídas num período de 

nove semanas, sendo 8 horas diárias de atividades, esses cursos eram 

formados de aulas teóricas, práticas, seminários e conferências, e os 

professores foram divididos em dois grupos de maneira que enquanto uma 

equipe estava na aula teórica, a outra efetivava a aula prática utilizando um 

computador de forma individual. O FORMAR I e o FORMAR II proporcionaram 

inúmeros pontos positivos. Ofertaram a preparação de professores que até 

então nunca tinham tido uma oportunidade de estar em contato com um 

computador, e que passaram a desenvolver atividades nos CIED (Centros 

Integrados de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), ou cada 

um nas respectivas instituições. Estes profissionais foram os responsáveis pela 

propagação e a formação continuada de novos educadores na área da 

informática na educação. Em segundo lugar, esses cursos propiciaram uma 

visão abrangente a respeito dos aspectos inerentes à mídia na educação, no 

que está relacionado ao ponto de vista pedagógico e computacional 

(VALENTE; ALMEIDA,1997). 

No entanto, esses cursos apresentaram pontos negativos. Primeiro, o 

curso foi ofertado distante das localidades de trabalho e residência dos 

cursistas, os quais tiveram que suspender as atividades docentes por um 

período de dois meses, e deixando também a família – o que nem sempre 

contribui para uma formação. O motivo da ida do docente cursista para 
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Campinas foi por não haver no Brasil um lugar que possuísse computadores 

em grande número para assistir a 25 educadores ao mesmo tempo (VALENTE; 

ALMEIDA,1997). 

Outro ponto salientado por Valente e Almeida (1997) foi que esses 

cursos foram extremamente compactos. Dessa forma, tentou-se diminuir o 

valor de manutenção do profissional no curso e o tempo que o professor 

deveria estar ausente das atividades e da família, e com isto não ofereceu 

espaço e tempo adequados para que os professores participantes pudessem 

assimilar os diferentes conteúdos, e dessa forma praticar com os discentes os 

novos conceitos ofertados pelo curso. Outra observação é que vários desses 

educadores participantes desses cursos retornaram para seu local de trabalho 

e não obtiveram as condições mínimas para a inserção da informática na sala 

de aula, com ausência de condições físicas e também falta de interesse por 

parte do sistema educacional. De acordo com Niz (2017, p. 17), 

[...] Apesar de ser um assunto que vem sendo discutido há décadas, 
a formação de professores para uso das tecnologias ainda é um tema 
que gera dúvidas e com isso decorre em função de diversos fatores, 
como a contemporânea disseminação da tecnologia nos ambientes 
escolares, falta de verbas e a preparação e/ou formação inadequada 
de professores. Diversas vezes, os professores não estão preparados 
para lidarem com o uso das tecnologias em sua prática pedagógica, 
necessitando de formação. 

 

Em uma visão tecnológica, a função da inserção do computador era para 

auxiliar a estimular transformações pedagógicas, e todos os centros de 

pesquisa do projeto EDUCOM operaram utilizando o computador como meio 

facilitador do processo aprendizagem. Intentava-se, com esse projeto, mudar o 

foco educacional para a construção do conhecimento do aluno por meio do uso 

do computador, e nesse sentido se davam as atividades de formação 

desenvolvidas, a formação dos pesquisadores dos centros, e mesmo a criação 

dos softwares educativos por alguns centros (ALMEIDA; VALENTE, 2016). 

O Projeto EDUCOM finalizou no ano de 1991, com duração de seis anos 

(1985-1991), e as atividades realizadas nos Centros-piloto desse Projeto 

enalteceram a informática na educação com formação de grupos 

interdisciplinares que compreenderam e discutiram os grandes temas da área. 

Algumas experimentações realizadas no Brasil mostraram saldos positivos e 

alguma evidência de transformações pedagógicas. Entretanto, elas não se 
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estabeleceram pelo fato de terem sido consideradas como possíveis de 

implementação em todo sistema educacional: a mudança na organização do 

espaço escolar, na função do docente e dos discentes, na relação discente 

versus conhecimento e possibilidade de aulas em ambientes informatizados 

(ALMEIDA; VALENTE, 2016). 

O EDUCOM proporcionou, durante seu desenvolvimento, além da 

instalação dos cinco centros-piloto, formação de pesquisadores das 

universidades e investigações realizadas com diferenciadas abordagens da 

informática na educação, permitiu a criação e consolidação de uma cultura de 

informática educativa no Brasil, acordada à realidade da escola pública e a 

formação de professores das escolas públicas envolvidas nesse Projeto 

(ALMEIDA; VALENTE, 2016). 

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) foi criado 

em 1997 por meio da Secretaria de Educação a Distância de Educação 

(SEAD), objetivando inserir as TDIC na rede pública de ensino do Brasil. De 

modo mais especifico, para Almeida e Valente (2016, p. 59) “as ações do 

ProInfo podem ser divididas em duas etapas: a primeira, desde a sua criação, 

em 1997, até 2006; a segunda, a partir da criação do ProInfo Integrado, em 

2007, até 2016". 

Esse programa tinha como fundamento que a tecnologia na educação é 

um caminho para uma maior aproximação da cultura escolar dos avanços da 

sociedade, que vem se beneficiando com o uso das redes tecnológicas que 

permitem o armazenamento, a transformação, a produção e a transmissão de 

informações (MENEZES; SANTOS, 2001). 

Esse Programa abarcou o ensino fundamental e médio e tem como 

essência, em cada unidade da federação, os chamados Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE). Esses núcleos são bases descentralizadas de assistência 

ao processo de informatização dos estabelecimentos de ensino, contribuindo 

na incorporação e planejamento da inovação tecnológica, relacionado no apoio 

técnico e capacitação dos docentes e dos profissionais que compõe o corpo 

administrativo da escola (MENEZES; SANTOS, 2001). 

Um dos pontos fundamentais do Proinfo era capacitar recursos 

humanos, objetivando oferecer uma equipe qualificada para trabalhar com a 

tecnologia no processo educacional e que esteja preparado para oferecer um 
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apoio técnico às soluções de hardware e software nas escolas. Neste contexto, 

esse Programa oferecia a formação de docentes multiplicadores que iriam 

qualificar outros docentes nos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) 

(MENEZES; SANTOS, 2001).   

Em relação à política de distribuição dos equipamentos de informática, 

cada Estado adotou uma política e estruturou uma equipe para formar seu 

próprio programa. No entanto, fez-se a opção de uma licitação internacional 

respeitando as cláusulas de igualdade de condições às empresas fixadas no 

Brasil. A licitação do Proinfo determinava prazos rígidos de instalação, suporte 

técnico e no mínimo três anos de garantia (MENEZES; SANTOS, 2001). 

A partir do ano de 2007 foi criado o ProInfo Rural, com o objetivo de 

implantar laboratórios de informática em espaços escolares de Ensino 

Fundamental em zonas rurais, com mais de 50 estudantes, e o ProInfo Urbano, 

responsável pela inserção de laboratórios em espaços urbanos, em escolas 

que tinham a partir do 5ª a 8ª de Ensino Fundamental com mais de 100 

discentes e com energia elétrica (ALMEIDA; VALENTE, 2016). 

No âmbito do ProInfo, foram criados laboratórios de informática nas 

escolas e realizados cursos de formação de professores e multiplicadores, 

incumbidos de promoverem a integração entre as dimensões pedagógica e 

tecnológica. Como ponto frágil desse programa, a integração entre o que 

estava sendo realizado na sala de aula e no laboratório, visto que o que era 

realizado nos laboratórios era desvinculado das atividades de sala de aula. 

Outra fragilidade é que os diferentes profissionais que atuavam nesse projeto 

não realizavam suas ações de forma integrada com o que era realizado nas 

escolas, o que prejudicava a integração das tecnologias na prática pedagógica 

em sala de aula (ALMEIDA; VALENTE, 2016). 

Outro Programa instituído pela Lei nº 12.249, de 10 de junho de 2010, foi 

o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), que teve por objetivo a 

promoção da inclusão tecnológica digital pedagógica e o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem de discentes e docentes dos 

estabelecimentos escolares públicos brasileiros com o uso de laptops 

educacionais, dispositivos portáteis. Essa Lei “institui o Regime Especial de 

Aquisição de Computadores para Uso Educacional” (ALMEIDA; VALENTE, 

2016, p. 67).  
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O PROUCA foi idealizado com objetivo de intensificar o uso das 

tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas por meio da 

concessão de computadores portáteis aos discentes aos alunos das escolas 

públicas. Este programa veio para complementar as ações do MEC 

relacionadas às TDIC na educação, em especial os laboratórios de informática, 

produção e disponibilização de objetivos educacionais na Internet por meio do 

PROINFO (ALMEIDA; VALENTE, 2016).  

Esses programas são desenvolvidos no âmbito da formação continuada 

dos professores para o uso das TDIC na sala de aula. Nesse contexto, 

[...] emerge a necessidade de formar professores para desenvolver 
atividades com apoio das tecnologias. Para que as TDIC sejam 
usadas de forma a explorar todo o seu potencial é indispensável que 
haja uma mudança de percepção dos docentes e de todos os sujeitos 
envolvidos no processo ensino e aprendizagem, incluindo gestores e 
alunos [...]. Essa nova postura perante as tecnologias, pode promover 
o seu uso como um recurso que expande as possibilidades 
pedagógicas do professor, já que ele pode ensinar usando diversas 
ferramentas como: vídeos, músicas, sites educativos, uso simultâneo 
de documentos compartilhados com diversas pessoas, pesquisas 
online, armazenamento de arquivos nas nuvens, objetos de 
aprendizagem etc. (NIZ, 2017, p.17). 

 

 Embora seja um tema que vem sendo debatido há anos, a formação 

continuada de educadores para a utilização das mídias tecnológicas ainda é 

um assunto que ocasiona dúvidas e discussões e por inúmeras razões. 

Embora tenha havido uma modernização tecnológica, há uma carência de 

propagação dessas tecnologias nos espaços escolares, de verbas, e a 

disposição e/ou formação continuada de educadores não está adequada ao 

que a educação precisa. Inúmeras vezes, os docentes não estão qualificados 

para fazer a utilização das tecnologias em sua prática docente, precisando de 

formação (NIZ, 2017). 

A carência de formação apropriada dos professores para trabalhar com 

TDIC pode constituir uma subutilização ou a utilização não adequada das 

tecnologias como recurso de ensino aprendizagem. Para conseguir resultados 

positivos no uso das tecnologias no espaço escolar, é necessário que se 

reconheça a sua potencialidade e se aproprie das contribuições que as 

tecnologias têm para oferecer à educação. A partir de então, o educador terá 

entendimento a respeito de sua utilidade, podendo desempenhar uma prática 

docente diferenciada (NIZ, 2017). 
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É grande a responsabilidade dos professores que passam a atuar como 

mediadores do processo de elaboração, construção e apropriação dos 

conhecimentos e as tecnologias são as suas aliadas nesse processo 

(GROTTO; TERRAZZAN, 2003). Nesse sentido, o uso de aplicativos de 

celulares pode vir a beneficiar o processo de ensino e de aprendizagem em 

sala de aula. Muitos aplicativos em inúmeras áreas do entendimento são 

gratuitos e radicalmente intuitivos. As pessoas que usam smartphones são as 

mais empenhadas em manter-se informadas, e esses aparelhos assumem a 

função de geradores transformadores e empreendedores dessa sociedade. 

São dispositivos que oferecem acesso ao conhecimento de forma clara e 

gratuita. Aparelhos móveis facilitam inúmeras mudanças cognitivas sob um 

processo de aprendizagem que apresenta não existir em adolescentes e a 

juventude, seja no espaço acadêmico ou profissional, seja no dia-a-dia 

(REINALDO et al. 2016). Nesse sentido, 

[...] Os smartphones oferecem aos professores a possibilidade de 
monitorar os caminhos trilhados pelos alunos para atingir condições 
de aprendizagem e maturidade próximas ao ideal. Inúmeros 
aplicativos gratuitos ou pagos, pertencentes a diferentes áreas de 
conhecimento, permitem que se crie e manipule ambientes de ensino-
aprendizagem. Além disso, o desenvolvimento de sites com 
tecnologias de design responsivo, permitem que os conteúdos se 
reorganizem de acordo com o tamanho do browser (REINALDO et al., 
2016, p.772). 

 

 Os aparelhos móveis foram planejados para serem vendidos por valores 

mais acessíveis em relação aos laptops ou desktops, e podem propiciar que os 

usuários façam uso de diferentes aplicativos, dentre os quais aqueles que são 

educacionais e gratuitos. Compreende-se que a quantidade de aplicativos 

livres não significa linearmente qualidade, entretanto, se 5% desses aplicativos 

atenderem as necessidades dos docentes, poder-se-ia obter uma amostra de 

100 (cem) mil aplicativos que abrangessem diferentes áreas do conhecimento 

(REINALDO et al. 2016). 

Embora a disseminação dos aparelhos móveis entre os profissionais da 

educação ainda seja um processo experimental, para os discentes está em 

plena ascensão, e sua utilização efetiva acompanha essa evolução. A 

viabilidade do acesso à literatura no processo de ensino e de aprendizagem 

por meio de aparelhos móveis, em contradição aos laptops pesados, faz-se 

fácil e ágil (REINALDO et al. 2016).  
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A utilização racional dessa tecnologia no processo de ensino e de 

aprendizagem pode solucionar inúmeras questões educacionais. E embora 

existam contestações a respeito do espaço e tempo de uso, as vantagens 

estão principalmente correlacionadas ao modelo de aplicativo e às vantagens 

provenientes desses (REINALDO et al. 2016): 

A informática na educação pode trazer inúmeros benefícios para o 
processo de ensino aprendizagem, desde que o projeto tenha 
embasamento pedagógico e integre todas as áreas e todos os 
professores da escola. O smartphone deve ser um recurso adicional, 
não imposto pela sociedade e apelos de marketing. O professor deve 
lembrar que as ideias não saem do aparato tecnológico, mas de um 
projeto educativo global. Máquina não é a finalidade, é o artefato para 
se alcançar objetivos pré-estabelecidos (REINALDO et al., 2016, 
p.777).  

 

Alguns benefícios em relação à utilização dos Smartphones foram 

enumeradas por Reinaldo et al. (2016), quais sejam: 

 

1) Proporciona uma abordagem individualizada de acordo com ritmo e a 

capacidade do discente: ao fazer a utilização do software, aprovado pelo 

educador, o estudante identifica seus atributos individuais e progride no 

conteúdo discorrido. Os atributos individuais abordados são grau de 

inteligência, conhecimento já existente sobre o assunto estudado, 

capacidade de assimilação, dentre outros. O sistema educacional 

tradicional não permite levar em apreciação as características individuais 

de cada discente, porque o educador não dispõe de tempo o suficiente 

para atendê-los de modo individual;  

2) Gera espaços aprendizagem ágeis, atrativos e gratificantes: com o 

aparecimento da gamificação, os aplicativos voltados para a educação 

estão cada vez mais atrativos aos discentes, oferecendo recursos 

midiáticos de imagens, áudios, textos e bonificação por atividades 

realizadas; 

3) Possibilita eficácia no ensino-aprendizagem de alunos que não 

conseguiram aprender por meio dos processos tradicionais de ensino: o 

smartphone torna-se mais eficiente pelo encanto que desperta nos 

adolescentes, e seu uso cria um forte entusiasmo. O aparelho móvel 

alcança mais educandos e possibilita a utilização dos Recursos 

Educacionais Abertos; 
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4) Auxilia ao educando na busca de informações: o curto tempo de 

resposta e o benefício da animação têm o seu autêntico poder de atrair 

os alunos. Dessa forma, são levados por meio de um diálogo que os 

envolve mais que um livro físico, por exemplo; 

5) Conserva o educando mais ágil nas atividades das aulas, 

proporcionando transformações de comportamento em relação aos 

erros, à pesquisa e prática de resolução de problemas. Quando se tem 

um software educativo de boa qualidade, que apresente gráficos e sons, 

facilita o envolvimento dos alunos em sala de aula, inclusive os mais 

desatentos; 

6) Acompanham as aptidões dos discentes visto que propiciam a 

interatividade entre o educando e o smartphone a qual emerge durante a 

utilização do software educativo, o que lhe viabiliza permear adentro do 

conteúdo tratado pelo aplicativo, de acordo com seu tempo e seu desejo, 

o que institui um espaço de ensinamento ímpar; 

7) Torna-se um ambiente computacional experimental de inúmeros 

meios propícios à aprendizagem exploratória: são inúmeras as 

aplicações que podem ser obtidas e testadas por meio dos smartphones, 

o que não põe em risco o aluno. Os docentes devem explorar as 

experiências possíveis com base nos objetivos do ensino (REINALDO et 

al. 2016). 

 

Embora os smartphones sejam benéficos na educação, esses autores 

apresentaram limitações em relação ao uso desses dispositivos na escola. 

Foram referidas as seguintes limitações: 

 

1) Reduz as habilidades de cálculo: seu maior atraente é a imensa 

capacidade computacional para realizar e memorizar cálculos 

matemáticos. Existem alguns professores que se sentem tímidos em 

relação à sua utilização, pois compreendem que os discentes não irão 

desejar solucionar cálculos de forma manual; 

2) Não tornam mais coerentes aulas mal planejadas: os objetivos a 

serem alcançados e o uso dos recursos educacionais digitais devem ser 

estipulados pelo docente. Software educativos, por mais eficientes que 
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sejam, não são o centro de uma aula mais produtiva, devendo os 

professores confiar em sua capacidade. Os alunos têm se dedicado à 

utilização de redes sociais e podem se perder no mundo virtual ao 

buscarem melhores exemplos do que os dados em aula pelo professor; 

3) Não viabilizam que as atividades dentro de sala não se tornem 

constantemente produtivas: Os docentes devem estabelecer como e de 

que maneira estes softwares educativos se ajustam às necessidades 

curriculares e oferecer aos seus alunos uma trajetória adicional para 

estudarem ideias inovadoras e informações; 

4) Ampliação das desigualdades entre as classes sociais: As instituições 

escolares da investem em salas de informática modernas enquanto as 

escolas menos favorecidas, especificamente as da rede pública de 

ensino, não têm acesso à essas tecnologias, ampliando as 

desigualdades sociais do país. No entanto, observa-se uma redução 

nessa diferença em razão da utilização dos smartphones; 

5) O acesso às redes sociais deixa os alunos mais dispersos: 

professores do ensino Médio acreditam que os alunos desse nível de 

ensino apresentam dificuldades na diferenciação das notícias 

impressionantes e notícias de conteúdo (REINALDO et al. 2016). 

 

A resistência às transformações deve ser enfrentada com inteligência de 

modo que o smartphone seja uma opção pautada em utilidade específica para 

ensinar um conteúdo, e que esse uso seja determinado em reuniões de 

colegiado e práticas docentes. Sua utilização deve ser incentivada nos limites 

recomendáveis ou indispensáveis, não devendo considerá-lo como uma 

ferramenta que substitui o docente (REINALDO et al. 2016). 

É dentro desta nova contextualização que os cursos de formação de 

professores necessitam refletir seu currículo e preparar os professores para a 

apropriação dos usos dessas novas ferramentas. Os cursos de capacitação, de 

um modo geral, precisam abordar as vivências e conceitos como: o 

conhecimento pedagógico e computacional para aulas com o uso dessas 

ferramentas abrangendo um trabalho interdisciplinar fundamentado nessas 

TDIC (SOFFA; TORRES, 2009). Contudo,  
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[...] não se trata de substituir um modelo educacional por outro, como 
uma aposta na educação que, ao utilizar os meios tecnológicos, 
estaria isenta de quaisquer problemas de aprendizagem. Trata-se, 
sobretudo, de inserção com qualidade de tecnologias adequadas às 
propostas pedagógicas como forma de interação e enredamento em 
uma era digital, potencializando a construção do conhecimento de 
forma interativa e colaborativa (CANI et al. 2017, p.463). 

 

Dessa forma, os professores necessitam estar profissionalmente 

preparados e qualificados e hoje, quando se fala em qualificação, fala-se 

também em apropriação das tecnologias. Cabe aos cursos de formação de 

professores a responsabilidade pela formação desses profissionais com base 

em um currículo que possa promover uma formação que alie a teoria e a 

prática reflexiva (SOFFA; TORRES, 2009). 

 

2.2 O ENSINO DA LINGUA INGLESA E O LETRAMENTO DIGITAL 
 

A aproximação dos métodos tradicionais das ferramentas que 

possibilitem uma inovação às aulas e o aperfeiçoamento destas ferramentas de 

aprendizagem não deve ser ignorada. Por meio de suas funcionalidades as 

redes sociais proporcionam ao aluno e ao professor uma forma lúdica de 

aprender e ensinar. Há grande número de redes sociais que podem ser 

utilizadas dentro de uma sala de aula para ensinar a Língua Estrangeira ou 

qualquer outra língua (SOUZA; CAETANO; DE PAULA, 2016).  

O Facebook, por exemplo, é uma ferramenta de grande valia para o 

ensino e a aprendizagem. O essencial desta ferramenta é a possibilidade de 

troca de informações de modo interativo, com possibilidade de contribuições de 

forma ativa e receptiva e que está ganhando espaço nos ambientes escolares, 

emergindo novos conceitos como aprender a aprender e aprender com o outro, 

em uma convivência virtual (SOUZA; CAETANO; DE PAULA, 2016). 

Nesse cenário, é primordial a educação se colocar como parceira do 

desenvolvimento do aluno digital. De modo geral, o termo ‘geração digital’ tem 

sido usado para especificar a evolução do acesso de jovens e crianças ao 

mundo das TDIC e as diferentes maneiras que eles utilizam esses recursos. 

Esse termo caracteriza um grupo de usuários dessas tecnologias que usa 

novas maneiras de leitura e escrita de sinais e códigos verbais e não verbais 

(AZEVEDO; GASQUE, 2017).  
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O letramento digital ligado às inovações tecnológicas, por sua vez, 

acompanha a evolução dos contextos cultural, político, econômico, social e 

tecnológico, de determinada sociedade, o que exige um domínio da língua 

escrita. Entre o letramento digital e o letramento alfabético há uma 

condicionalidade, como pode ser observado no uso de um processador de 

texto: a escrita na tela do computador, a possibilidade de edição de partes de 

um texto, copiando parágrafos, sentenças, etc., apontam essa dependência 

(AZEVEDO; GASQUE, 2017). Nota-se que os leitores digitais apresentam 

dispersão da atenção e uma moderada habilidade na competência de leitura 

aprofundada, do que decorre uma dificuldade na retenção das informações a 

que têm acesso. Esses leitores necessitam de um tempo maior para incorporar 

essa grande quantidade de informações, o que resulta em uma diminuição da 

atenção para assimilar e aprofundar os conteúdos (AZEVEDO; GASQUE, 

2017). 

Outro aspecto do letramento digital é que propicia aos usuários das 

TDIC vivências sinestésicas em diferentes situações, como por exemplo: sons 

e animações, imagens, hipertexto, arranjos textuais, que possibilitam ao 

indivíduo experimentar situações que estimulam o pensamento, os anseios, os 

sentimentos e os sonhos. A internet possibilita o envolvimento dos sentidos do 

usuário ao mesmo tempo, em particular a audição e a visão (AZEVEDO; 

GASQUE, 2017). 

Ao lado do letramento digital, que possibilita o desenvolvimento da 

capacidade das pessoas em lidar com o digital, está o letramento 

informacional, que amplia essa capacidade, pois propicia o desenvolvimento de 

competências de busca e utilização crítica da informação disponibilizada em 

vários suportes e canais “ impressos e eletrônicos - por exemplo, livros, jornais, 

revistas científicas, audiovisuais, bases de dados, bibliotecas, dentre outros”. 

Como o letramento informacional não considera somente o ambiente digital, 

estabelece um equilíbrio entre o uso dos recursos digitais e tradicionais no 

processo do aprender (AZEVEDO; GASQUE, 2017). Para esses autores, 

[...] desenvolvimento de competências para lidar com as tecnologias e 
a informação deve considerar a reflexão acerca dos processos de 
busca e uso da informação, que estão associados a determinadas 
práticas de leitura e escrita. Para que os sujeitos possam resolver 
problemas, precisam compreender o motivo de aprender determinado 
conteúdo e em que situações devem aplicá-lo. No ensino médio, além 
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da consolidação dos conceitos aprendidos na fase anterior, o foco 
recai na estruturação da pesquisa em vários formatos de 
comunicação, tais como artigos, resenhas, dentre outros, como 
também nas questões vinculadas à filosofia da ciência (AZEVEDO; 
GASQUE, 2017, p. 170). 

 
 

Esse conjunto de diferentes possibilidades estimula o usuário, 

direcionando-o por diferentes caminhos e causando-lhe reações inesperadas. 

As associações imprevisíveis que emergem na utilização das TDIC causam 

estímulos digitais que recompensam o esforço exigido na assimilação das 

informações formando um vínculo profundo, visto que a interatividade é 

alargada tanto por esses estímulos advindo do uso desses dispositivos digitais, 

quanto pelas pessoas com quem interagem em vários contextos sociais 

(AZEVEDO; GASQUE, 2017). 

A apropriação de práticas de letramento digital e a aprendizagem de 

inglês na atualidade têm sido consideradas requisitos essenciais para a 

formação do aluno. Dessa forma, as mídias digitais e a língua estrangeira 

inglesa têm apresentado uma função cada vez mais relevante na 

contemporaneidade. Propostas como "Orientações curriculares para o Ensino 

Médio - Línguas Estrangeiras Modernas" (BRASIL, 2006) já reconheceram 

essa realidade e apontaram para a necessidade de multiletramentos nessa 

nova sociedade. Nessa direção, os currículos que incorporaram o letramento 

crítico como integrante da aprendizagem da língua estrangeira, reconheceram 

a interrelação entre o domínio da língua inglesa (LI) e as linguagens produzidas 

pelas tecnologias (ANJOS-SANTOS; GAMERO; GIMENEZ, 2014). 

Segundo Anjos-Santos, Gamero e Gimenez (2014, p. 81), a emergência 

de diferenciados gêneros textuais e produções em língua inglesa que estão 

disponíveis na esfera virtual tem sido possibilitada pelas novas tecnologias. 

Dessa forma, no contexto educacional há a necessidade de oportunizar 

espaços que promovam discussões sobre a necessidade “do uso de 

tecnologias digitais como mediadoras de práticas sociais contemporâneas, a 

partir de atividades pedagógicas que viabilizam o uso dessas ferramentas de 

maneira crítica e criativa”. 

Do mesmo modo, em diversos contextos há uma gama de possibilidades 

de utilização da língua inglesa acessando diferentes práticas letradas digitais. 

Não há como negar que a aprendizagem da língua inglesa pode ser 
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potencializada pela incorporação das TDIC nas práticas pedagógicas formais, 

na escola pública, por exemplo, e em práticas de aprendizagem não formais, 

compreensão e uso da língua inglesa em jogos de videogame, por exemplo. 

Segundo esses autores, 

[...] Planejar, produzir e implementar práticas pedagógicas para a 
aprendizagem de LI a partir do uso de TDIC se mostram um dos 
grandes desafios dos professores de LI no século XXI. No entanto, 
uma compreensão crítica e responsiva dos papéis dos letramentos 
digitais na sociedade contemporânea se faz premente para 
oportunizar a construção de projetos pedagógicos teórica e 
reflexivamente embasados (ANJOS-SANTOS; GAMERO; GIMENEZ, 
2014, p. 85). 
 
 

Aderir a essas perspectivas referentes ao letramento digital implica em 

elaboração de propostas pedagógicas que tenham seu foco no 

desenvolvimento de capacidades linguísticas, sociais, cognitivas, multimodais e 

políticas dos aprendizes de LI. Para esses autores, o trânsito em diferentes 

áreas do saber, saber se posicionar frente aos discursos produzidos e produzir 

novos discursos em um contexto social com presença da web 2.0 são 

requisitos essenciais para formar uma consciência de cidadania global 

(ANJOS-SANTOS; GAMERO; GIMENEZ, 2014). 

 

2.3 USO DE APLICATIVOS DE CELULARES: os estudos levantados 
 

O uso dos aplicativos de celulares pode também ser uma alternativa no 

ensino das disciplinas em sala de aula. Para Cani et al. (2017, p. 461),  

[...] Esses aplicativos atingem a vários públicos que se utilizam das 
tecnologias para aprender outras línguas, qualificar serviços, mapear 
o trânsito, entre outras funções. Assim, [...] é possível que a 
apropriação de estratégias gamificadas possa auxiliar a motivação 
dos alunos durante o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 
São tecnologias que estão sendo utilizadas pelos alunos em suas vidas 

e que podem participar de seu tempo escolar, sendo aliadas na sua 

aprendizagem. Para Liz (2015, p. 11),  

[...] O fato de que o ensino de línguas estrangeiras nas escolas sofre 
uma defasagem em relação às habilidades orais, uma vez que o 
trabalho da maioria dos professores concentra-se na forma escrita 
(leitura e escrita) da língua, apresenta-se como a principal justificativa 
para adoção de ferramentas tecnológicas, as quais propiciem 
insumos de produção oral. 
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Os últimos indicadores em relação ao desenvolvimento de aparelhos 

celulares para comunicação mostram que ultrapassam sua função, a princípio 

para a simples comunicação oral, para se tornarem aparelhos dotados de uma 

tecnologia muito mais avançada. Os smartphones disponibilizam acesso à rede 

internet, ao modo GPS2 e a dispositivos midiáticos de resolução alta que 

permitem executar áudio, vídeo e imagens, o que é feito por meio de sistemas 

operacionais de fácil acesso os quais corroboram para que esses dispositivos 

se apresentem mais sofisticados que os computadores tradicionais (LIZ, 2015). 

Sob outro aspecto, a situação educacional mostra uma nova geração de 

discentes imersos em uma realidade tecnológica em que reina o 

compartilhamento e a interação no meio social (LIZ, 2015). 

O acesso que os discentes têm aos dispositivos móveis e às funções 

que esses aparelhos desempenham indica que pode se constituir em um 

recurso a ser utilizado para o desenvolvimento de suas potencialidades 

linguísticas orais. Dessa forma, os aparelhos móveis podem ser usados em 

espaços de ensino e de aprendizagem de língua inglesa, no qual o 

conhecimento é tratado a partir de sua utilização, ofertando inúmeras 

possibilidades de comunicação e de integração social (LIZ, 2015). No entanto, 

a utilização dos aparelhos móveis exige dos envolvidos no processo de ensino 

e de aprendizagem um maior conhecimento em relação aos usos dessas 

tecnologias de maneira produtiva. Ainda pode-se dizer, de modo mais 

específico, que para os docentes trata-se de uma quebra de barreiras didáticas 

e metodológicas a integração da instituição escolar na sociedade digital do 

conhecimento (LIZ, 2015). 

Nesse cenário que se coloca, o docente sente a necessidade de 

adequação em relação ao uso desses recursos digitais, decorrente dessa 

aceitação da influência exercida pela internet, celulares e tablets sobre a 

prática da docência. Assim, diante das inúmeras possibilidades da utilização 

das tecnologias de informação e comunicação móveis sem fio no processo de 

ensino e aprendizagem, podem ser elaborados planos pedagógicos que 

incluam a utilização dessas tecnologias no estudo de língua estrangeira (LIZ, 

2015). Essa possibilidade vem justificar a realização da presente pesquisa. 

A onipresença das tecnologias móveis registra, nos anos recentes, a 

intensificação dos recursos de comunicabilidade, somada à facilidade 
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possibilitada pela rede wireless (rede sem fio), ocasionando assim, que os 

indivíduos possam utilizar esses dispositivos para as mais variadas tarefas, 

como a localização de ruas, estabelecimentos comerciais, horários e local de 

congestionamento, compras on-line, movimento em contas bancárias, dentre 

outras, o que tem atendido aos interesses individuais e coletivos em relações 

profissionais e sociais (CANI et al. 2017). Desse modo, a continuidade da 

expansão das tecnologias tem proporcionado novas formas de interação que 

não podem ficar distantes da escola, na medida em que o letramento digital 

assume uma relevância social no que tange à utilização das tecnologias nas 

práticas de escrita e leitura (CANI et al. 2017). 

Essas constatações emergem como uma possibilidade de estabelecer 

conexão entre a educação e o mundo dos jovens, o que nos remete à reflexão 

a respeito das propostas que possibilitem o ensino por meio de games, de 

maneira colaborativa, soberana e diversificada. Trabalhando com indivíduos 

diversificados, em diferentes locais, as tecnologias digitais e a internet podem 

ser aliadas para tornar o processo de ensino e de aprendizagem mais 

dinâmico, viabilizando transformações na Educação (CANI et al. 2017). De 

acordo com Liz (2015), as tecnologias digitais móveis trazem possibilidades 

reais de aprendizagem aos alunos e professores nas diferentes disciplinas, as 

quais podem ser usadas para o estudo da língua inglesa.  

Soffa e Torres (2009) evidenciam que os professores podem usufruir 

dessas tecnologias no processo educativo explorando o que têm de melhor, 

com consciência ao utilizá-las, pois não há neutralidade nelas, devendo 

questionar sempre sobre o que representam e empregá-las na prática 

pedagógica sempre com foco na aprendizagem dos seus alunos. Assim,  

[...] O uso das TIC como uma ferramenta didática pode contribuir para 
auxiliar professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e 
adquirir uma nova maneira de ensinar cada vez mais criativa, 
dinâmica, auxiliando novas descobertas, investigações e levando 
sempre em conta o diálogo. E, para o aluno, pode contribuir para 
motivar a sua aprendizagem e aprender, passando assim, a ser mais 
um instrumento de apoio no processo ensino aprendizagem 
(MERCADO, 2002, p.131). 

 

Considerando esses pressupostos, foi feita uma busca nas bases Scielo 

e Periódicos Capes com foco em trabalhos já realizados que abordam essa 

temática de algum modo. Dos resultados obtidos foi feita uma seleção 
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daqueles que mais se aproximam da abordagem desta investigação. 

Observou-se assim, que em tempo recente, na área educacional, há 

investigações que apontam para a necessidade de reflexão dos professores 

sobre como utilizar as tecnologias digitais em sala de aula em diferentes 

disciplinas com vistas a contribuir para uma melhoria na qualidade de ensino. 

Há também aqueles que se referem ao ensino da língua inglesa, área 

específica deste estudo. E são esses estudos que estão abordados a seguir. 

  O estudo de Ramos (2012) teve por objetivo avaliar o uso das 

ferramentas digitais no ambiente escolar no Ensino Médio relacionando-as com 

processo de aprendizagem, sabendo-se que algumas destas ferramentas 

tecnológicas viabilizam o ensino-aprendizagem de forma diferenciada, 

oportunizando aos discentes aulas mais atrativas, com o intuito de levá-los a 

uma aprendizagem mais eficiente e fazer uma reflexão sobre os problemas que 

lhes são apresentados.  

Ramos (2012) pretendeu analisar os recursos tecnológicos 

disponibilizados no interior do ambiente escolar e os que os alunos possuem, 

que podem auxiliar no processo ensino-aprendizagem, tanto em relação às 

questões científicas quanto no que se refere às questões cotidianas. Para a 

execução da pesquisa foi feito um estudo bibliográfico voltado ao assunto 

tecnologia e educação. Foram ainda aplicados questionários relacionados ao 

tema tecnologia para 26 alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio do período 

vespertino de um Colégio Estadual, para docentes e para a equipe pedagógica. 

Além disso foram dedicadas horas de observação em sala de aula.  

Os resultados do estudo de Ramos (2012) apontam que existe uma 

necessidade de políticas públicas e mais democráticas no espaço escolar do 

colégio pesquisado para que os alunos possam utilizar as tecnologias que 

trazem para o colégio, de modo a auxiliar na dinâmica dos estudos realizados 

em sala de aula e no aprimoramento do lado crítico e reflexivo dos alunos. Para 

esse autor, o trabalho em equipe é essencial dentro da escola para 

desenvolver políticas conscientizadoras a respeito das tecnologias trazidas 

para a sala de aula pelo discente e como essas ferramentas podem auxiliar na 

metodologia e compreensão do conteúdo. Para esse autor, o aluno dispõe de 

ferramentas tecnológicas, porém muitas vezes não sabe fazer uso delas de 

uma forma criativa para que a aprendizagem aconteça.  
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Ramos (2012) tratou da necessidade de políticas públicas para uma real 

implementação das TDIC nas aulas da escola pública, assunto também 

evidenciado por Pacheco et al. (2015), que alude também à utilização dessas 

tecnologias nas aulas dessas escolas, mais especificamente ao ensino de 

geografia, e apresenta em suas considerações que a escola pública está em 

atraso em relação à evolução tecnológica, com o poder público dificultando 

esse processo e com a escassez de fundos financeiros. 

Pacheco et al. (2015) tiveram como meta evidenciar a utilização das 

tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e de 

aprendizagem da geografia. Foi feito um estudo bibliográfico e paralelamente 

uma entrevista com o professor Rafael Lopes, com formação em Geografia, 

que ministra aulas em três escolas da rede pública de ensino do estado do Rio 

Grande do Sul. Para este professor, os padrões de ensino tradicionais não 

mais correspondem à contemporaneidade, sendo necessário que os 

mecanismos pedagógicos sejam atualizados, e é nessa perspectiva que as 

TDIC surgem no processo educacional trazendo grandes possibilidades 

mediadoras da compreensão dos conceitos pelos discentes. Para Pacheco et 

al. (2015), a escola pública não apresenta essa expectativa, pois existe uma 

escassez de fundos financeiros, e o poder público dificulta esse processo, 

deixando a escola atrasada em relação à evolução tecnológica. Finalizando, 

afirmaram que a escola está com um ensino não atualizado e inadequado à 

contemporaneidade, pois não adianta fornecer a mídia tecnológica para esses 

ambientes, sendo preciso, portanto, que haja uma formação continuada dos 

professores de modo que possam acompanhar a evolução tecnológica.  

Pacheco et al. (2015) apresentaram a necessidade de formação dos 

docentes para uso das TDIC nas aulas, o que também foi tratado por Generoso 

et al. (2013), que defenderam que os professores estão suscetíveis à 

modernidade presente também nos ambientes escolares, e precisam, portanto, 

de formação continuada para os usos das TDIC em suas aulas. A pesquisa de 

Generoso et al. (2013) objetivou analisar como os professores da rede 

municipal, que obtiveram baixo IDEB no ano de 2007, estão usando as TDIC 

logo após um curso de capacitação por políticas próprias e parcerias externas, 

objetivando averiguar suas percepções sobre essa formação. A pesquisa é 

exploratória, com coleta de dados por meio de questionário, realizada durante 
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os meses de abril, maio e julho de 2012. Os vinte professores participantes da 

pesquisa são os mesmos que realizaram um curso de capacitação em uma 

universidade estadual próxima das escolas em que atuavam, nos anos 2009 e 

2010, quando participaram de oficinas em laboratórios de softwares e sites 

relacionados à utilização das ferramentas tecnológicas para fins pedagógicos 

dentro da sala de aula. Foi possível averiguar de que forma os professores 

pesquisados identificam a relevância da utilização das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação no espaço escolar desenhando um panorama nas 

escolas envolvidas. Percebeu-se que, mesmo com o curso de capacitação, 

ainda há uma carência do uso das ferramentas tecnológicas como auxílio 

pedagógico dentro das salas de aula por parte dos professores.  

Essa carência de capacitação também foi tratada no estudo de Borges e 

França (2011), que consideraram que as TDIC podem auxiliar a educação e 

apresentaram em seu estudo uma reflexão a respeito das TDIC na educação. 

Apontaram os enfrentamentos que as tecnologias digitais apresentam para que 

o educador consiga fazer da sala de aula um espaço da contemporaneidade 

nessa sociedade em que o conhecimento ganhou destaque. Referem-se 

especificamente ao ambiente escolar, de maneira específica ao uso dos 

laptops, aos motivos de reflexões dos profissionais da escola a respeito da 

necessidade de uma nova maneira de organização das práticas pedagógicas. 

 As indagações de Borges e França (2011) foram: Como sistematizar 

dentro da sala de aula o uso de laptops ligados a rede da internet? Como fazer 

dessa tecnologia uma parceira no ambiente educacional? Como resultados 

apresentam que um dos desafios é o professor acolher que não se pode mais 

negligenciar o uso das TDIC, pois estão cada vez mais presentes na vida das 

pessoas e podem ser grandes aliadas. Embora sejam muitas as implicações 

dessa presença das TDIC no ambiente escolar, quando a educação for 

mediada pelos laptops conectados pode propiciar a construção constante de 

conhecimentos em um novo modelo organizacional do trabalho pedagógico. 

Um ponto em comum com os estudos de Ramos (2012), Pacheco et al. 

(2015), Generoso et al. (2013), Borges e França (2011) que fica evidente na 

pesquisa de Mendes (2016) é a necessidade de formação continuada do 

professor para o uso das TDIC. Assim, para essa autora, o docente deve estar 

atento às novas tendências de práticas pedagógicas com uso de ferramentas 
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tecnológicas digitais. Mendes (2016) objetivou investigar a utilização das TDIC 

na prática docente no curso Técnico de Enfermagem e no processo de ensino 

e de aprendizagem dos discentes, considerando que o uso das ferramentas 

tecnológicas é relevante e é da competência do educador, que pode mediar 

esse processo de acordo com as necessidades individuais ou em grupo. Tanto 

os alunos quanto os professores pesquisados apoiaram a utilização das TDIC, 

e argumentaram que a tecnologia digital auxilia na aprendizagem, mas que a 

formação continuada do professor é essencial; para que ele seja um mediador 

é necessário que ele saiba fazer o uso da tecnologia como um instrumento de 

aprendizagem.  

O estudo de Mendes (2016) mostrou ocorrências nas aulas que foram 

mediadas por meio das TDIC e as que não foram mediadas por meio das 

ferramentas digitais no curso de enfermagem. Foi feita a observação da prática 

docente e aplicou-se um questionário aos discentes que estavam envolvidos e 

foi realizada uma entrevista com a professora. O estudo mostra que o professor 

desempenha as funções propostas de uma forma em que a aprendizagem do 

aluno acontece individualmente ou em grupo, no entanto o professor necessita 

de novas ideias pedagógicas que venham assimilar com a contemporaneidade. 

Assim, precisa estar aberto a novas tendências de práticas pedagógicas e que 

as ferramentas tecnológicas digitais são auxiliares como um meio e não como 

um fim.  

 Entretanto, além da formação de professores, há outros aspectos 

evidenciados nas pesquisas em relação à essa implantação das TDIC nas 

aulas. Há de se lembrar que as escolas públicas são carentes em relação a 

laboratórios de informática, pois o governo não viabiliza uma Internet que 

atenda todos os alunos, e dessa forma, as escolas caminham a passos lentos 

em relação ao desenvolvimento de outros segmentos da sociedade. Lopes e 

Melo (2014) corroboram com sua pesquisa apontando que tem sido um 

processo lento e desafiador à implantação destes recursos digitais no ensino e 

aprendizagem e mostram a opinião de professores pesquisados sobre essa 

questão, dentre outras abordagens. 

Lopes e Melo (2014) objetivaram averiguar a utilização das TDIC no 

ambiente escolar e como os professores fazem a apropriação deste recurso 

tecnológico. Uma escola pública da cidade de São João Del Rei/ MG foi 
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escolhida para implantar o projeto no âmbito do qual entrevistaram educadores 

e observaram as primeiras experiências no uso de um laboratório de 

informática pelos professores. A abordagem teórico-metodológica foi a Teoria 

Ator-Rede, quando buscou-se averiguar como era feito o uso dos recursos 

midiáticos pelos professores pesquisados, no âmbito de um projeto de 

extensão da Universidade Federal de São João Del Rei/ MG.  

O estudo de Lopes e Melo (2014) aconteceu no decorrer do segundo 

semestre do ano de 2011 nos meses de setembro e dezembro, com oficinas de 

trabalho semanalmente feitas em turmas com menor número de alunos no 

espaço destinado ao laboratório de informática do Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD) da Universidade de São João Del Rei com três seminários 

teóricos coletivos, feito todo mês, setembro, outubro, novembro e dezembro no 

campus dessa Universidade. Ainda foram realizadas quinze oficinas com 

módulos temáticos relacionados aos componentes curriculares e 

computadores, processador de texto e de imagens, internet, dentre outros. 

Inúmeros empecilhos foram apontados pelas professoras pesquisadas como: 

falta de interesse em fazer e aprender e a utilizar as tecnologias, a 

complexidade em saber manusear algo inovador que de uma certa forma exige 

uma mudança na maneira de pensar e nas práticas individuais, o educador tem 

uma carga de trabalho excessiva, e muitas vezes faz o uso do laboratório de 

informática para fazer os trabalhos que são de urgência por não ter tempo de 

fazer em outro horário.  

Os resultados deste estudo de Lopes e Melo (2014) apontam que as 

TDIC viabilizam inovações dentro do campo educacional, no entanto, a 

implantação destes recursos digitais como ferramentas auxiliares no ensino e 

aprendizagem tem sido um processo lento e desafiador. Outro ponto é que, 

embora os fenômenos observados sejam únicos e localizados em um tempo e 

um lugar, contribuem e podem ser somados a outros para comparação e 

pesquisas  que ampliem os conhecimentos nessa temática. Os equipamentos 

se transformam em empecilhos quando deixam de funcionar, assim como a 

internet, o que faz com que os professores busquem atividades improvisadas. 

Os autores finalizam afirmando que em uma rede com interação de elementos 

heterogêneos a utilização das TDIC na educação pode-se tornar um processo 

dinâmico. 
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Além de preocupação com essas questões já tratadas, outros estudos 

trazidos para esta dissertação abordam as TDIC no ensino aprendizagem de 

língua inglesa. Abordam aspectos como os meios tecnológicos utilizados nas 

aulas de diferentes formas, com docentes e discentes. O trabalho de Souza, 

Caetano e De Paula (2016), por exemplo, aborda o uso das redes sociais tão 

presentes na vida social dos alunos. Teve por objetivo investigar o processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa por meio das redes sociais, tendo 

como foco o Facebook, pois na rede social Facebook existem aplicativos que 

podem ser usados como instrumentos pedagógicos. Aponta que essas 

ferramentas podem tornar a prática eficiente e lúdica para o professor e para o 

aluno. Como resultados mostra que há uma relação entre a utilização das 

redes sociais e a aprendizagem da Língua Inglesa quando esses usos forem 

feitos com suporte pedagógico. 

Meios virtuais que podem ser utilizados para a aprendizagem da língua 

inglesa também foram o foco do estudo de Oliveira e Campos (2013), que teve 

por objetivo promover reflexões a respeito dos processos de ensino e 

aprendizagem, no meio tecnológico com a ajuda das TDIC em uma plataforma 

virtual conhecida como Livemocha. Trata-se de um ambiente virtual que 

propicia a aprendizagem de modo colaborativo, pois o aprendiz de línguas 

estrangeiras nessa plataforma passa a ser professor de sua língua. Com a 

implantação das ferramentas tecnológicas na educação, o panorama do 

sistema educacional vem se modificando, podendo-se notar o antes e depois 

dessa disseminação em massa do uso das TDIC. Os resultados das aplicações 

das TDIC estão criando condições objetivas para um questionamento sobre a 

real necessidade de se preparar para um ensino virtual. Com as TDIC 

presentes, a aprendizagem de idiomas se dá por atividades remodeladas para 

o aluno. Estão assim surgindo mobilizações virtuais para a construção do 

conhecimento, um dos fatores considerados para manter o aluno envolvido no 

processo de aprendizagem a ele oferecido pelo sistema com vários recursos e 

estratégias. 

O processo de ensino e aprendizagem baseado em metodologias que 

incluam as TDIC também é assunto do estudo de Zucchi e Santos (2011), que 

teve por objetivo evidenciar as metodologias utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Inglesa em uma escola mato-grossense, com 
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crianças dos três primeiros anos do ensino fundamental e sua professora. Foi 

desenvolvida uma pesquisa qualitativa que utilizou como instrumentos para a 

coleta de dados: um questionário semiestruturado, diários de campo, 

entrevistas e observação participante. Como resultados, observou-se que há 

interação entre os métodos de ensino dessa língua usados pela professora em 

sala de aula. A pesquisa mostra as práticas que a educadora utiliza em suas 

aulas e suas concepções em relação à formação do profissional atuante nos 

anos iniciais do ensino fundamental, especificamente no ensino da Língua 

Inglesa e as concepções dos discentes sobre essa disciplina. 

Envolver a família para entendimento de fatores importantes para a 

aprendizagem de língua estrangeira do aluno foi o foco do estudo de Pereira e 

Peres (2011), que tiveram por objetivo “investigar quais são, na opinião dos 

pais, os fatores mais importantes para a aprendizagem de língua estrangeira 

de seus filhos e a partir deste contexto, indicar contribuições psicopedagógicas 

que enriqueçam esse processo”. Utilizaram trinta questionários 

semiestruturados que foram aplicados aos pais de alunos com faixa etária 

entre sete e onze anos. Os resultados mostraram a existência de expectativas 

de aprendizagem que, se não for obtida de forma adequada, pode prejudicar os 

aprendizes. Além disso, verificou-se que o processo de ensino e aprendizagem 

de língua estrangeira necessita de melhorias. Para esses autores, há 

necessidade de um trabalho psicopedagógico com possibilidades de atuação 

com professores, pais e aprendizes. 

Práticas pedagógicas que incluam as TDIC e a língua inglesa foram o 

cerne do estudo de Finardi e Porcino (2014) em que discutiram sobre os 

inúmeros software e plataformas de fácil acesso que podem viabilizar o trânsito 

do aluno em aplicativos disponíveis na internet. Esta investigação objetivou 

fazer uma reflexão acerca da possível contribuição das linguagens da internet e 

do inglês como meios de inclusão social. Foi realizada uma revisão de literatura 

que abordou a importância da mediação pedagógica no desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, e mostrou a gama de ferramentas tecnológicas presentes 

na internet que são relevantes para o ensino do inglês. Admitiu-se que a 

Língua Inglesa e a internet são linguagens relevantes ao acesso à informação 

e, por consequência, à inclusão social. Foram apresentados instrumentos 

tecnológicos com a capacidade de alavancar o letramento digital por meio da 
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intermediação pedagógica, acessibilidade aos recursos midiáticos para a 

compreensão da língua Inglesa como língua estrangeira. As ferramentas 

apresentadas foram: Blackboard, Joomla, Moodle, Gmail, Skype, Yahoo! 

Messenger, MyBB, OpenSimulador, Facebook, Delicious, Facebook, MySpace, 

LinkedIn, Twitter, Livemocha, Glogster, Blogger, WikiSpaces, Prezi, Google 

Drive, Dropbox, YouTube, Google Sites, Hot Potatoes, Google, Dictionary.com 

e Google Earth. Com esse estudo, foram revisados alguns princípios em 

relação à familiaridade entre docente/tecnologia/ensino aprendizagem por meio 

de intermediação. Esses autores esperam que esse estudo venha fomentar a 

utilização de tecnologias aliadas ao ensino de inglês meios de intermediação 

do ensino e aprendizagem e de inclusão nas práticas pedagógicas. 

Estudar o uso de recursos tecnológicos em aulas de inglês também foi o 

centro do trabalho de Prebianca, Vieira e Finardi (2014) que teve por objetivo 

investigar o uso de recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem, 

em específico da língua inglesa. E ainda analisar a formação de uma estrutura 

sintática por meio da informação repassada em duas circunstâncias: a sala de 

aula com método tradicional e o ambiente virtual de aprendizagem MOODLE, 

bem como conhecer a concepção dos participantes e o nível de satisfação no 

que se refere às atividades para o ensino de gramática nesse ambiente. A 

pesquisa foi realizada com trinta (30) discentes, sendo eles do Ensino Médio do 

Instituto Federal (IF). Esses participantes foram divididos em grupos com a 

seguinte nomenclatura: grupo controle e grupo experimental. Percebeu-se por 

meio das análises estatísticas que os participantes apresentaram um 

desempenho satisfatório nos testes de retenção da estrutura sintática. O grupo 

experimental foi superado pelo grupo controle nos testes. De um modo global, 

os indivíduos que participaram dos exercícios de gramática feitos na plataforma 

MOODLE ficaram satisfeitos. Ainda se constatou que apesar de terem acesso 

a vários recursos tecnológicos, os participantes parecem não perceber a 

importância desses recursos para a aprendizagem de uma LE.  

Usar recursos tecnológicos nas aulas de língua inglesa também foi o 

tema central do estudo de Pereira e Sabota (2016). No entanto, seu foco foi na 

estrutura a ser oferecida pelas escolas e a formação dos docentes para esses 

usos de forma adequada. Assim, tiveram por objetivo discutir as condições dos 

ambientes escolares e dos alunos e professores para o uso de tecnologias em 
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contextos formais de aprendizagem da Língua Inglesa. Trata-se de pesquisa 

qualitativa e interdisciplinar, abrangendo a Educação e a Linguística Aplicada, 

realizada em escolas públicas estaduais de Anápolis, Goiás, de 2012 a 2015. 

Apontam que a melhoria das condições de ensino nas escolas públicas em 

relação à melhoria nas instalações físicas e equipamentos, e uma formação 

continuada dos docentes para o uso dos recursos midiáticos acessíveis vai 

colaborar no aprimoramento do ensino da Língua Estrangeira, em especial o 

inglês, na rede pública de ensino. 

O uso das TDIC, especificamente do computador, com internet e redes 

sociais foi tema do estudo de Souza, Caetano e De Paula (2016) que teve 

como objetivo investigar o processo de ensino e de aprendizagem de Língua 

Inglesa por meio das redes sociais, especificamente por meio do Facebook, e 

suas ferramentas que podem auxiliar no contexto da aprendizagem do aluno. O 

estudo foi realizado com 130 alunos, no ano de 2013. Os dados foram 

coletados por meio de um questionário e analisados por meio da Escala de 

Rensis Likert. Os resultados mostram que há uma relação entre a utilização 

das redes sociais e a construção de conhecimentos em língua Inglesa, quando 

esse uso é feito de maneira apropriada como um apoio pedagógico.  

Nesse estudo de Souza, Caetano e De Paula (2016), os participantes 

afirmaram que os recursos das mídias sociais são cada vez mais benéficos no 

contexto da aprendizagem da Língua Inglesa e das outras disciplinas 

escolares. Este auxílio da rede social, em específico o Facebook, desperta 

entre discentes um interesse em aprender a Língua Inglesa. Foram verificadas 

inúmeras dimensões de aprendizagem que o Facebook disponibiliza para 

auxiliar na aprendizagem da Língua Inglesa. Por meio desse estudo pode ser 

observada a notoriedade da rede social, em específico o Facebook, e a 

eficiência dessa ferramenta utilizada como um auxílio na prática pedagógica do 

ensino do Inglês. Para esses autores, fazer o uso dos recursos midiáticos das 

redes sociais é uma estratégia inovadora não apenas para os alunos, mas 

também para os educadores que estão desanimados em ensinar o inglês em 

sala de aula. 

Como se pode observar, o ensino de línguas, além de estar presente 

nos currículos, tem-se constituído em um tema explorado pelos investigadores 
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na direção de aproximar esse ensino da realidade dos alunos digitais que 

vivem cercados por essas tecnologias.  

 

2.4 METODOLOGIA 
 

 
Zambalde, Pádua e Alves (2008) evidenciam que a metodologia 

científica é a maneira como se produz o conhecimento científico e compreende 

descobrir, distinguir, organizar e solucionar problemas que importam aos 

indivíduos. Quando se começa uma pesquisa científica, tem-se que planejar o 

método científico e o tipo de pesquisa. De acordo com Vergara (2002), o 

método é uma lógica de pensamento. É o método de investigação que conduz 

o pesquisador a alcançar os objetivos propostos. 

Este trabalho é de cunho qualitativo, com carácter exploratório, 

fazendo o uso dos procedimentos fundamentados em levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo com questionários e minicursos. Lüdke e 

André (1996) defendem que o trabalho qualitativo tem como alvo a 

apreensão da realidade por meio de aplicações de questionários, entrevistas 

e observação dos indivíduos pesquisados, análise e entendimento, e por ser 

uma pesquisa aberta e flexível, ela produz informações descritivas. 

Lakatos e Marconi (1995) especificam que o trabalho investigativo 

busca construir hipóteses, familiarizar o indivíduo pesquisador com uma 

realidade, caso ou espaço e para a concretização de um novo trabalho mais 

eficaz, ou remodelar e esclarecer concepções. Na pesquisa de campo deste 

estudo houve aplicação de questionários e foram realizadas oficinas, com 

uso de aplicações web e aplicativos de celulares em aulas de inglês, com 

professores dessa língua e seus alunos no Ensino Médio, em laboratório de 

informática, quando o pesquisador anotou suas observações em diário de 

campo. 

 

2.4.1 Local da Pesquisa 
 

 
Esta pesquisa foi realizada em uma escola estadual de uma cidade do 

Sul de Minas Gerais. A escolha deste local se deu por essa escola ter um 



54 

laboratório de informática com aproximadamente 15 (quinze) computadores 

com rede internet, que foi disponibilizado para esta pesquisa.  

 

2.4.2 Participantes 
 

 
Os participantes desta pesquisa foram dois professores de língua 

estrangeira (Inglês) da referida escola e seus respectivos alunos dos 3os 

anos de três turmas do Ensino Médio (A, B e C), exatamente um total de 88 

alunos.  

 Foram critérios de inclusão dos participantes nesta pesquisa serem 

professores do Ensino Médio da referida escola, especificamente os de 

língua Estrangeira (Inglês), e aceitarem participar desta investigação por meio 

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em relação aos 

alunos, foram critérios de inclusão estarem matriculados e frequentes no 

Ensino Médio da referida escola, serem alunos de língua Estrangeira (Inglês) e 

aceitarem participar desta investigação por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis e do “Termo de 

assentimento” por eles. 

 

2.4.3 Procedimentos da Pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada em duas fases. Na primeira, os 

professores e os alunos conheceram os objetivos desta pesquisa e 

apresentaram os respectivos termos assinados para a participação na 

pesquisa.  

A segunda fase consistiu na realização de três minicursos com uso 

dos seguintes aplicativos de celular: Duoligo; Plickers; e Memrise. Cada um 

desses minicursos foi constituído de quatro (4) oficinas com cada um desses 

três aplicativos, em Laboratório de informática, com duração de duas horas-

aula cada uma, totalizando, portanto doze (12) oficinas, nas quais os 

estudantes e respectivos professores realizaram atividades com uso dos 

referidos aplicativos para o estudo e compreensão da língua inglesa. Esses 

aplicativos foram escolhidos por permitirem que os professores e alunos 

possam refletir sobre a integração das TDIC no estudo dos conteúdos 
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pedagógicos, podendo assim facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

nessa disciplina. 

Os instrumentos adotados para coleta de dados foram dois 

questionários: “Percepções de professores sobre uso de aplicativos no 

processo de ensino e de aprendizagem da língua Inglesa” (Apêndice A) para 

os professores participantes, e os alunos responderam ao questionário 

“Percepções dos alunos sobre uso de aplicativos na aprendizagem da língua 

Inglesa” de acordo com a Turma e o aplicativo utilizado (Apêndice B). Foi 

realizada a personalização do questionário de acordo com a Turma e o 

aplicativo utilizado. As questões são idênticas, alterando-se apenas o 

aplicativo (Apêndice B -TURMA A); (Apêndice B -TURMA B); (Apêndice B -

TURMA C). Os questionários foram respondidos pelos participantes ao final 

de cada um dos três minicursos. 

O objetivo da aplicação desses questionários foi conhecer as 

percepções dos participantes acerca dos três aplicativos utilizados nos 

minicursos, mais especificamente em relação às contribuições dessas 

tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem da língua 

inglesa.  De acordo com Gil (2008, p.128), o questionário consiste em uma 

técnica de pesquisa “composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”.  

 

2.4.4 Os Aplicativos Móveis utilizados na Pesquisa 
 

Como já referido, as tecnologias podem ser um instrumento precioso, de 

modo a facilitar essa intermediação e propiciar um atendimento mais 

individualizado dos alunos, o que pode auxiliá-los na construção do 

conhecimento. Com a utilização das TDIC, os alunos e os professores:  

 

[...] têm a possibilidade de utilizar a escrita para descrever/reescrever 
suas ideias, comunicar-se, trocar experiências e produzir histórias. 
Assim, em busca de resolver problemas do contexto, representam e 
divulgam o próprio pensamento, trocam informações e constroem 
conhecimento, num movimento de fazer, refletir e refazer, que 
favorece o desenvolvimento pessoal, profissional e grupal, bem como 
a compreensão da realidade (OLIVEIRA; CAMPOS, 2013, p.54). 
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Essas tecnologias dão a oportunidade para um rompimento das paredes 

da sala de aula e dos muros da escola, de modo a aproximar os alunos da 

comunidade em que estão inseridos, da sociedade da informação, como 

também de outros espaços que lhes propiciam conhecimento. Nesse sentido 

esta seção traz a descrição dos aplicativos utilizados nesta investigação. 

 

2.4.4.1 A Ferramenta Plickers 
 

A ferramenta denominada Plickers está disponível em:  

www.plickers.com e, segundo palavras de Sousa (2018, p. 28), “é uma 

ferramenta que permite, por meio de uma metodologia muito próxima do game-

based learning, introduzir um novo tópico, treinar conceitos, rever e consolidar 

a matéria”. Esse aplicativo tem como principal funcionalidade realizar um quiz, 

que permite aos alunos responderem questões sobre o assunto tratado em 

aula e obter de forma direta os resultados da avaliação de sua aprendizagem 

em relação ao assunto estudado.  

Ao professor, o Plickers possibilita elaborar questionários com os nomes 

dos alunos e aplicar em suas turmas, o que lhe permite saber quais são os 

alunos que apresentam maior dificuldade em determinado conceito trabalhado 

nas aulas, bem como realizar uma análise dos conceitos já apreendidos pelos 

alunos (PENHA, 2017). Para sua utilização são necessários um projetor de 

slides e um dispositivo móvel, smartphone ou tablet, e um computador ou 

notebook. Para utilizar esse aplicativo é necessário que o professor entre na 

página do Plickers, crie uma conta e cadastre nesse aplicativo as questões 

com suas respectivas respostas. Além disso, precisa baixar e imprimir as fichas 

que esse aplicativo disponibiliza, as quais contêm as opções de respostas de A 

a D para as questões cadastradas. Cada aluno da turma receberá uma ficha. 

Os alunos mostrarão a ficha posicionada com a opção correta de resposta 

voltada para cima, o professor fotografa a turma com essas fichas posicionadas 

e o aplicativo as identifica e apresenta uma estatística das respostas apontadas 

pelos alunos (PENHA, 2017).  Esse autor mostra exemplos de telas do Plickers 

em execução conforme Figura 1. 

 

http://www.plickers.com/
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Figura 1 - Telas do Plickers em execução 

Fonte: https://get.plickers.com/ 

 

Embora um questionário possa ser um objeto de avaliação complexo 

para os educandos, por meio da criatividade do docente na utilização do 

Plickers o questionário poderá se tornar provocador e prazeroso, despertando 

no educando a motivação para continuar nos estudos. Trata-se de uma 

situação que proposta em sala de aula pode colocar em uso um instrumento 

útil tanto para o aluno quanto para o professor, e de forma rápida pode auxiliar 

na avaliação da aprendizagem, visto que fornece um feedback rápido e 

eficiente (NUNES; COUTO, 2017). 

Isto permite discussões e revisão acerca do que foi estudado com os 

alunos instantaneamente, propiciando realizar uma avaliação diagnóstica. O 

diálogo e a interatividade também são características desse e de outros 

aplicativos, além de cooperação e competição, o que é sempre benéfico para 

que ocorra a aprendizagem. Da mesma maneira, o componente nível ou 

etapas nos jogos podem ser estruturados no Plickers: o professor poderá obter 

um banco de dados de questões armazenadas por níveis, regulando as 

atividades ao andamento da aprendizagem do educando. Dessa forma, o 

Plickers consiste em um instrumento que pode ser utilizado no processo de 

ensino e aprendizagem de forma mais ativa (NUNES; COUTO, 2017). 

Clicando no site do Plickers irá aparecer a palavra “sign up”, onde os 

estudantes podem se cadastrar. Esse aplicativo pode ser usado nas aulas por 
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todos os professores, mesmo que não sejam de língua inglesa, visto que não 

se trata de disponibilização de conteúdos específicos e sim de uma ferramenta 

para utilizar em grupos.   

O professor e aluno participantes desse minicurso precisam ter um 

smartphone Android, Iphone IOS – sistema operacional do Iphone – ou tablets 

para baixar esse aplicativo com acesso à internet para fazer o download do 

Plikers, que funciona posteriormente ao download sem internet.  

Em relação ao download do Plickers, os professores e alunos irão na 

tela no aparelho móvel e buscarão o aplicativo “Google Play Store e AppStore”.  

Ao dar um click nesse aplicativo, aparecerá um espaço no qual escreverão 

“plickers”. Leva alguns segundos para fazer o download, e para instalar é 

necessário que o usuário digite seu e-mail e crie uma senha para acesso 

posterior. 

Para a realização do minicurso Plickers, em relação ao pesquisador, foi 

necessário criar uma conta no Google e instalar o Plickers no notebook e abrir 

uma conta de acesso com senha, que deverá ser idêntica a conta no 

smartphone ou Iphone. 

Tanto no acesso no notebook, como no celular, por meio do Google 

Chrome, para o download da ferramenta Plickers, basta um click na palavra 

“add new class” que significa “adicionar nova classe” e aparecerá caixa de 

texto com “Name your class” que é “nome da sua sala”. A escolha do nome da 

sala fica a critério dos participantes do estudo.  Logo abaixo aparece a palavra 

“year” ou “ano” que tem opções de escolha começando em “pre school” e vai 

até a palavra “other”, bastando o professor e seus alunos escolherem uma 

delas. Depois aparece a palavra “subject” ou “assunto” com opções que vão 

desde “General Education” ou “Educação em geral” e até “other” ou “outros” 

podendo o professor e seus alunos escolher uma dessas opções.  Logo abaixo 

são apresentadas algumas bolinhas em cores variadas, e um click escolhe a 

cor que melhor represente a turma de alunos. No lado direito dessa caixa tem 

uma tecla dupla com “cancel” e “save” para cancelar ou salvar o que foi escrito. 

Clicando em “SAVE” tudo ficará salvo. Pode-se dizer que o perfil da turma está 

pronto. 

Ao clicar em “Save” o usuário é direcionado para uma nova tela. No lado 

esquerdo aparece a cor escolhida e o nome da turma e do lado direito “Add 
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Rooster” em que o professor com um click abre para adicionar o nome do 

aluno. Ao clicar aparecerá uma caixa de texto em inglês “First last” (primeiro e 

último nome) e “Last, first” (último e primeiro nome). Do lado direito aparece um 

campo para controle da quantidade de nomes que já foram digitados (número 1 

ao 63), sendo 63 a quantidade máxima de alunos que o dispositivo comporta 

por sala. Após o docente digitar todos os nomes é necessário clicar em “save” 

para salvar. 

Após salvamento vem uma nova tela. No topo dessa tela, do lado direito, 

irá aparecer a palavra “library” ou “biblioteca”. Ao clicar nessa ferramenta irá 

aparecer uma caixa de texto com “+new question” ou “+nova questão”. Nesse 

momento o participante tem acesso ao campo desse aplicativo que possibilita 

iniciar as atividades com seus alunos. A sugestão do pesquisador é que as 

questões envolvam o “Simple Present”. Ao clicar “+new question”, abrirá uma 

caixa de texto para ser digitada uma pergunta. Assim que a pergunta é digitada 

pelo professor, logo abaixo estão bolinhas em branco com opções “Multiple 

choice” (Múltipla escolha) e “True/false” (Verdadeiro/falso), a escolher. Depois 

o professor acessa a caixa logo abaixo para digitar as respostas que começam 

na letra A indo até a letra D. Em seguida o participante escolhe a opção correta 

e dá um click em “save and create new”, permanecendo na mesma tela. 

Podem ser criadas até sessenta e três (63) questões. Para visualizar essas 

questões é necessário clicar em “classes”, que irá aparecer a cor e o nome da 

sala que criou as questões. Clicando em “library” ou “biblioteca” tem acesso a 

todas as questões digitadas. 

No topo dessa tela da ferramenta Plickers aparece uma barra constando 

“library”, “classes”, “reports” e “live view” ou “visualização ao vivo”. Como a 

conta é a mesma, todas as questões e nomes dos alunos digitados no 

notebook estão também registrados nos smartphones e Iphones. Ao clicar em 

“Live view”, aparece uma tela em branco no notebook. Conectando o aparelho 

móvel no Plickers e escolhendo uma das questões, automaticamente aparece 

na tela do notebook essa questão selecionada. Estando o notebook conectado 

em um Data show, a questão é projetada no painel para todos os participantes 

e, dessa forma, todos podem escolher a resposta correta, lembrando que as 

respostas cadastradas no aplicativo não aparecem para todos, apenas para 

quem comanda a atividade. 
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No lado direito da tela do notebook com o Plickers clicando em “cards” 

ou “cartões” irá aparecer “plickers cards” com sessenta e três (63) “cards” em 

PDF, para serem impressos. Os “cards” precisam sempre estar sincronizados 

com o nome e número correspondente dos participantes. Quem comanda a 

atividade pode escolher o tamanho da impressão do cartão que pode, por 

exemplo, serem impressos 2 (dois) em cada folha A4. Depois de impressos 

podem ser plastificados para ter longevidade. 

Os cartões impressos são utilizados para que os participantes na 

atividade possam escolher a opção correta. Cada “card” tem 4 (quatro lados) 

sendo A, B, C e D. Depois que escolher a opção correta de resposta à questão 

colocada pelo que comanda a atividade, o participante irá posicionar seu “card” 

com a opção correta voltada para cima. Quem estiver no comando da atividade 

irá com o aparelho móvel digitalizar as respostas de cada participante (o que é 

feito automaticamente por uma câmera que este dispositivo tem para escanear 

quando o Plickers está acionado). Essas capturas ficam armazenadas no 

celular de quem comanda a atividade permitindo-lhe um feedback de quem 

acertou e de quem errou a questão. 

Quando forem feitas as capturas dos “cards”, no topo da tela do 

notebook, do lado direito da questão, tem uma opção “graph”. Clicando em 

“graph” irá aparecer uma opção “hide answer” ou “esconder resposta” e “reveal 

answer” ou “revelar resposta”. Ao clicar em “reveal answer” a resposta correta 

aparecerá no rodapé da tela podendo ser mostrada aos participantes. A cor 

correspondente à turma que criou essa questão vem na resposta correta. 

 

2.4.4.2 A Ferramenta Duolingo 
 

A ferramenta Duolingo está entre os principais downloads em relação ao 

aprendizado de outra língua (RAPAPORT, 2016). Este aplicativo não tem custo 

ao usuário, e foi eleito um dos melhores no ano de 2013 pelo Google Play e 

AppStore. A funcionalidade deste software é similar a um jogo no qual os 

utilizadores ganham pontos de experiência para as respostas corretas e 

recebem uma moeda no jogo denominada Lingot que pode ser utilizada para 

comprar itens da loja virtual do aplicativo Duolingo. Os usuários desse 

aplicativo assimilam a nova língua por meio da repetição de palavras, de uma 



61 

maneira audível falando por meio de uma conversação. Dessa forma, as aulas 

são elaboradas para expandir em grau de complexidade à medida que o 

usuário progride (RAPAPORT, 2016).  

O Duolingo oferece 25 níveis para o idioma Inglês, de acordo com dados 

desse programa, o aluno alcança o nível de proficiência parecido ao que o 

Commom European Framework 10 classifica de B1, um nível pré-intermediário. 

A gratuidade deste software não se expande até o teste final – “Duolingo 

English Test”, o qual tem o valor de USD 49, que após concluído emite um 

certificado que o usuário tem acesso para a impressão (RAPAPORT, 2016). Na 

figura 2, a tela inicial do Duolingo. 

 

 

Figura 2 - Tela do Duolingo 

Fonte: https://www.duolingo.com 

 

É um aplicativo leve com 26,7 MB e disponibiliza vários idiomas que 

auxiliam no processo de ensino e de aprendizagem do aluno. O professor e 

aluno participantes desse minicurso precisam ter um smartphone Android, 

Iphone iOS – sistema operacional do Iphone – ou tablets para baixar esse 

aplicativo com acesso à internet. Clicando no aplicativo “Google Play Store e 

AppStore” uma barra que está localizada no topo da página onde está escrito 

página inicial e acima desta palavra existe um espaço para digitar, então entre 

com a palavra Duolingo. Depois de clicar, irá aparecer duas palavras 

“desinstalar” e “abrir”. Clicando em abrir, aparecerá uma tela em azul escrito 

Duolingo, “ensino gratuito de idiomas para o mundo” e uma ferramenta no 

rodapé desta página em azul escrito “começar agora” e “já tenho uma conta”. O 

usuário pode criar uma conta no aplicativo Duolingo fazendo o uso as suas 
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contas de Facebook ou Google, então click no botão azul e insira os dados do 

usuário. Ou pode preencher o campo com seu nome, e-mail e nome do usuário 

clicando em “criar conta”. 

Depois de cadastrado o nome do usuário com e-mail e senha, irá aparecer 

uma nova tela e em seu topo estará escrito “escolha uma meta diária”, que 

pode ser:  Casual, estudando apenas 5 (cinco) minutos por dia; Regular, 

estudando apenas 10 (dez) minutos por dia; Sério, estudando apenas 15 

(quinze) minutos por dia; Insano, estudando apenas 20 (vinte) minutos por dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Telas cadastro Duolingo 

Fonte: Fonte: https://www.duolingo.com 

 

A meta que foi selecionada pelo usuário pode ser alterada por ele quando 

quiser, conforme print da tela constante 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tela metas diárias do Duolingo 

Fonte: https://www.duolingo.com 

 

Clicando na palavra “continuar” irá abrir uma nova tela que está 

localizada no topo da imagem, escrita: “escolha o caminho”. Caso o usuário 
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tenha pouca noção de Inglês, pode começar pelo básico. Se o usuário escolher 

a opção “enviar” clicando no enviar e a resposta estiver correta, vai aparecer a 

palavra: “correto!”, então é só continuar para próxima atividade; se a opção 

selecionada estiver errada, vai aparecer: “Opa, não está certo”, e abaixo dela a 

palavra correta. 

Quando o usuário concluir as atividades será convidado a criar o seu 

próprio perfil, caso ainda não tenha realizado o cadastramento do seu perfil. O 

Duolingo pode ser acessado por meio da conta da rede social do Facebook; ao 

fazer isso, o usuário consegue visualizar por meio do aplicativo os amigos que 

fazem a utilização do aplicativo Duolingo. 

 Quando o usuário do aplicativo Duolingo seguir os amigos por meio da 

conta do Facebook, ele conseguirá acompanhar o desempenho de cada um 

deles e vice-versa, dessa forma pode fazer uma gamification entre os usuários.  

 

 Clicando na aba “aprender”, ela irá mostrar todo o caminho que será 

percorrido enquanto o usuário estiver fazendo o uso do aplicativo; 

  Clicando na aba “amigos” o usuário consegue acompanhar a evolução 

dos amigos que estão fazendo a utilização do aplicativo Duolingo; 

 Clicando na aba “loja”, o usuário do aplicativo Duolingo poderá comprar 

e trocar seus pontos obtidos por atalhos no processo de aprendizagem.  

 

Os módulos que estão coloridos são os que estão disponíveis para que o 

usuário possa fazer a utilização do estudo. Os módulos são compostos por 

muitas atividades, assim que o usuário finalizar cada módulo, um novo módulo 

estará disponível para o acesso da próxima atividade. Quando o usuário 

acessar o aplicativo Duolingo por meio do navegador do seu computador, o 

usuário visualizará uma aba com o nome “palavras”.  Clicando nesta palavra, 

todas as palavras que foram expostas no decorrer das lições serão exibidas.  

Ao finalizar a meta diária selecionada pelo usuário anteriormente, aparecerá 

uma tela ao participante, mostrando que já concluiu a lição, conforme mostra a 

figura 5. 
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Figura 5 - Tela finalização das lições no Duolingo 

Fonte: Fonte: https://www.duolingo.com 

 

No centro da tela do dispositivo do usuário irá aparecer uma palavra 

escrita (1) dia de ofensiva. Ofensivas é uma maneira de destacar a quantidade 

de dias que o usuário faz a utilização do aplicativo. O usuário usando por dois 

(2) dias consecutivos o aplicativo Duolingo ficará registrado no perfil do usuário, 

caso deixar de fazer o uso da ferramenta por um dia, o aplicativo voltará ao 

início. 

 O aprendizado é realizado por meio da repetição, então é necessário 

que o aplicativo seja usado diariamente. Os conteúdos das aulas são 

separados por meio de temas: “animals”, clothes”, ‘fruit”, e os níveis de 

aprendizagem vão aumentando gradativamente. Caso o usuário não queira 

voltar ao zero, é preciso comprar o “bloqueio de ofensivas”, clicando na aba 

“loja”. O Duolingo é uma ferramenta para ser utilizada de maneira gratuita. Esta 

ferramenta desenvolveu a certificação que é paga com o nome: Duolingo 

English Test, está disponível em https://englishtest.duolingo.com/pt . A 

certificação é aceita pela TOEFL (Test of English as a Foreign Language) e 

IELTS (International English Language Testing System). O curso é gratuito, 

mas existe um custo para adquirir esta certificação, depois de pago é só 

imprimir. Para Bento; Mattar Neto e Oliveira (2017), a intenção não é ensinar 

por meio de jogos, o que a escola já faz, mas utilizar elementos dos games 

como forma de promover a motivação e o envolvimento dos educandos. 

 

2.4.4.3 A Ferramenta Memrise 
 

A ferramenta denominada Memrise é um aplicativo que objetiva ensinar 

aos usuários como falar inúmeras línguas por meio da memorização de 

https://englishtest.duolingo.com/pt
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vocábulos com a utilização de imagens. Neste software, existem módulos de 

aprendizagem desiguais, de acordo com a proficiência de cada usuário, 

abarcando aulas da linguagem de sinais de inúmeros países (RAPAPORT, 

2016).  

As atividades do aplicativo Memrise geralmente consistem apenas de 

um vocábulo, tendo a definição em inglês e a pronúncia gravada por meio de 

um áudio. Aos usuários são concebidos 15 vocábulos para estudar a cada 

aula. Há dois formatos para participar das aulas: um gratuito ou Premium 

(Memrise Pro), o segundo é pago e processa planilhas de acompanhamento 

da execução, disponibiliza um horário para o aprendizado do usuário do 

processo de aprendizagem do curso. O software Memrise, além ofertar 

atividades em Língua Inglesa, oferece em outras áreas, como por exemplo: 

História e Geografia, Matemática e Ciências, Arte e Literaturas, entre outros 

(RAPAPORT, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6 - Tela inicial Memrise 

Fonte: https://www.memrise.com/ 

 

Memrise é um aplicativo que propicia o aprendizado de vários idiomas, 

quais sejam: francês, inglês britânico, inglês americano entre outros e, 

portanto, pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem do aluno. O 

professor e aluno participantes desse minicurso precisam ter um smartphone 

Android, Iphone iOS – sistema operacional do Iphone – ou tablets para fazer o 

download desse aplicativo e com acesso à internet. Clicando no aplicativo 

“Google Play Store e AppStore”, aparecerá uma barra que está localizada no 

topo da página onde está escrito página inicial, e acima desta palavra existe 

um espaço para digitar, então entre com a palavra Memrise. 
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Depois de clicar, irão aparecer duas palavras: “desinstalar” e “abrir”. 

Clicando em abrir, aparecerá uma tela em azul escrito “iniciando contato com a 

Nave-Mãe”. Dentro de alguns segundos desaparece esta tela, e surge outra 

escrita Memrise: “escolha o idioma que você quer aprender para iniciar sua 

jornada”. Com um simples “touch” na tela, o usuário do aparelho móvel tem a 

opção de escolher a língua para começar a aprender. O aplicativo oferece 

inglês (americano), inglês (britânico) francês, coreano, espanhol (Espanha), 

alemão, japonês, italiano, japonês (escrita ocidental), espanhol (México), russo, 

chinês (simplificado), por meio de memorização de palavras e a utilização de 

imagens. O usuário grava sua própria pronúncia. Logo abaixo existem três 

palavras: “Iniciante”, “Experimente” e “Entrar”. 

Clicando em “entrar”, o usuário tem a opção de selecionar um conta sua 

existente ou entrar e adicionar conta, clicando em “adicionar conta”, o aplicativo 

exibe um campo para o participante entrar com o “nome de usuário ou e-mail” e 

digitar uma senha.  No rodapé do aplicativo da direita para esquerda tem as 

seguintes palavras: “inicio”, “você” e “Pro”. O participante tem acesso a 15 

(quinze) palavras por aula para estudar. Este aplicativo oferece dois formatos 

para desenvolver as atividades da aula. Um é grátis e Memrise Pro é pago. O 

aplicativo Memrise disponibiliza atividades em outras áreas.  

Ao passo que a “mobile learning” vai acontecendo, os participantes vão 

sentindo-se mais seguros. É uma plataforma gratuita. Segundo Tornaghi 

(2007), a atividade de autoria pode privilegiar processo de ensino e de 

aprendizagem. De acordo com o autor, os meios disponibilizados pelas TDIC 

para processar e distribuir as informações, aliados à probabilidade de produção 

coletiva e interação promovem, de maneira individual ou em grupo, a autoria 

em rede. 

Para avaliar esse minicurso com o Memrise, os alunos e professores 

responderam a um questionário com três questões que referem aos pontos 

positivos e negativos desse software e ainda sobre aulas com uso de 

aplicativos em dispositivos móveis. 
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2.4.5 Estratégia de Análise dos Dados 
 

Os dados coletados serão analisados com base nas teorias estudadas e 

aspectos da “análise de conteúdo” colocada por Bardin (1977, p.42), para a 

qual análise de conteúdo consiste em: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

Bardin (1977) afirma que as análises podem ser realizadas em três 

etapas, quais sejam: a pré- análise, ou a coleta e leitura flutuante do material 

coletado, exploração desse material com a investigação e sondagem e ainda 

realização do tratamento dos dados obtidos e interpretação. Para essa autora, 

a primeira etapa possui grande importância, visto que é nela que se organizam 

as informações coletadas, são realizados os levantamentos e definidos os 

objetivos. Da segunda etapa, constam a exploração e identificação dos dados 

de acordo com as informações coletadas. Na última etapa os dados são 

tratados, classificados e agrupados, de modo a propiciar análises, reflexões e 

conclusões. 
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3 A PESQUISA NA ESCOLA  
 

Num primeiro momento, realizou-se uma visita à escola, a fim de obter 

autorização para realizar esta pesquisa. Uma reunião foi agendada e realizada 

para que os objetivos desta investigação fossem apresentados. Estiveram 

presentes nessa reunião o pesquisador e o diretor. Após tomar conhecimento 

do projeto e seus objetivos, o diretor autorizou a realização desta pesquisa no 

Ensino Médio, se propondo a preparar o laboratório de informática com internet 

de modo a atender os alunos participantes e o pesquisador.   

Passadas duas semanas, aproximadamente, a escola agendou as datas 

para a realização dos minicursos, visto que o laboratório de informática já 

estava em funcionamento com a rede internet adequada para esta pesquisa. 

Foi feita uma reunião com os professores de língua inglesa para que 

conhecessem a proposta dos minicursos. Eles assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar da pesquisa na 

qual iriam responder a um questionário e, juntamente com seus alunos e o 

pesquisador, participar dos minicursos. Ficou acertado que esses encontros 

ocorreriam durante as aulas com todos os alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio e seus respetivos professores de língua inglesa.  

 

3.1 PRIMEIRO MINICURSO: PLICKERS 
 

 

No dia do primeiro minicurso com o Plickers, realizado em laboratório de 

informática da referida escola, os alunos se apresentaram ansiosos por se 

tratar de uma aula diferenciada das ocorridas normalmente. Num primeiro 

instante, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido os maiores 

de dezoito anos, e os que ainda não tinham completado a maioridade levaram 

para os responsáveis assinarem e trouxeram na aula seguinte. Em seguida, o 

pesquisador fez uma apresentação em PowerPoint mostrando aos 

participantes, alunos e professores o aplicativo Plickers, evidenciando seus 

objetivos e como pode ser usado pedagogicamente nas aulas. 

Para a realização desse minicurso com o Plickers, houve um 

planejamento, momento no qual o pesquisador analisou quais seriam as 
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atividades desenvolvidas com uso desse aplicativo, na direção de prever as 

dificuldades que oferece e como poderia ser utilizado de modo a auxiliar os 

alunos pesquisados, bem como seus professores, na compreensão tanto dos 

conceitos envolvidos que foram o “Simple Present” e “Simple Past”, quanto do 

funcionamento dessa ferramenta. 

As oficinas desse minicurso foram realizadas para a turma A de alunos 

do terceiro ano do Ensino Médio e seus respectivos professores de língua 

Inglesa. A primeira oficina ocorreu no dia 18 de junho de 2018. Pode-se notar 

que no primeiro encontro os alunos ficaram um tanto receosos, e ao que 

pareceu, de certa forma, apresentaram-se um pouco resistentes para sair da 

sala de aula e ir para o laboratório de informática participar do minicurso com o 

Plickers. Foram explicados aos participantes desse minicurso os seus 

objetivos, que o Plickers é uma ferramenta que poderia auxiliá-los no ensino e 

aprendizagem da Língua Inglesa e em outras disciplinas.  

Diante da resistência específica de dois alunos, explicou-se novamente 

que iam ao laboratório de informática juntamente com o professor deles e que, 

por meio do Microsoft PowerPoint, saberiam passo a passo o funcionamento 

desse aplicativo, via Web. Mesmo assim, esses dois alunos resistiram e não 

foram ao laboratório, preferindo ficar fazendo atividade relacionada à Língua 

Inglesa com uma Monitora de Libras. Os demais alunos e o professor dessa 

disciplina seguiram para o laboratório de informática da escola, onde todos os 

computadores já se encontravam ligados.  

Os alunos formaram seis (6) grupos de cinco alunos para a utilização 

dos computadores. Cada grupo ficava em um computador. Em cada grupo os 

próprios integrantes do grupo escolheram um líder. A apresentação em 

Microsoft Power Point mostrou aos participantes o funcionamento do Plickers. 

Houve interrupções por parte dos alunos durante a apresentação, quando 

salientaram que essa ferramenta não seria funcional apenas na disciplina 

Língua Estrangeira, mas também em outras disciplinas. Vale salientar que os 

alunos mostraram um encantamento por essa ferramenta. Ao finalizar esse 

primeiro encontro, foi-lhes anunciado que no próximo iriam retornar ao 

laboratório e para a instalação do aplicativo nos computadores e celulares, 

especificamente o pesquisador, o professor, e os alunos líderes dos grupos.  
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Na segunda oficina com o Plickers, o professor participante levou seus 

alunos da Turma A ao laboratório de informática, inclusive aqueles dois (2) 

alunos que não quiseram participar no primeiro encontro, pois se mostraram 

interessados. A orientação sobre a instalação do Plickers nos computadores e 

celulares, o que necessita da internet, foi realizada por meio de apresentação 

em Microsoft PowerPoint.   

Mais especificamente, os líderes dos grupos, o professor da turma e o 

pesquisador iniciaram fazendo o download e a instalação do Plickers em seus 

smartphones e criaram uma conta nesse aplicativo. Os demais alunos 

acompanharam esses procedimentos iniciais, tomando conhecimento de como 

poderiam em outra oportunidade serem os líderes dos grupos em atividades 

semelhantes com esse software.  

Para que o Plickers funcionasse do modo almejado durante a referida 

oficina, o professor e seus alunos líderes acessaram a conta criada em seus 

respectivos computadores. Tanto no acesso no computador feito pelo site, por 

meio do Google Chrome, quanto no celular, por meio do aplicativo móvel, o 

professor e alunos líderes adicionaram nova classe; nome da sua sala; ano 

escolar; e assunto, para escolherem uma das opções oferecidas em cada um 

desses itens. Observou-se que alguns alunos líderes se esqueceram de suas 

senhas para acessarem, sendo necessário que criassem outro endereço 

eletrônico. Ainda nesse dia, os líderes do grupo fizeram a escolha da cor que 

melhor representava o grupo e salvaram o perfil da turma. Acrescentaram o 

primeiro e o último nome de todos os alunos envolvidos naquele grupo. 

Vale salientar que diante das dificuldades apresentadas pelos alunos 

nas três oficinas com o Plickers, por exemplo, em criar um e-mail, ou outra, um 

dos alunos dos grupos se mostrou com facilidade para auxiliar o pesquisador 

agindo como um monitor, havendo, momentos de ajuda e interação entre os 

integrantes dos grupos. As atividades foram prosseguidas na próxima oficina 

em aula de Língua Inglesa cedida ao pesquisador. Observou-se que, tanto os 

alunos pesquisados quanto um dos professores apresentaram poucas 

habilidades relacionadas à utilização dos aplicativos que podem auxiliar nas 

atividades envolvendo o estudo de língua inglesa.  

Na terceira oficina do minicurso Plickers em laboratório de informática, 

as atividades com esse aplicativo continuaram. Foi o momento dos professores 
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e alunos participantes adicionarem as questões abordando os tempos verbais: 

“Simple Present” e “Simple Past” que seriam respondidas por todos os 

participantes da pesquisa.  Esse tema para as atividades foi decidido 

previamente entre o pesquisador e os professores participantes. Para maior 

compreensão, adicionaram questão por questão com suas respectivas quatro 

alternativas de múltipla escolha, das quais todos os participantes poderiam 

escolher apenas uma como correta, da letra A até a D.  Esse aplicativo permite 

que os líderes e professores cadastrem a alternativa correta de resposta da 

questão, o que aparece apenas para quem comanda a atividade. Seguindo 

esse procedimento, criaram mais nove questões. Vale lembrar que o Plickers 

permite a inserção de um total de sessenta e três questões.  

As questões inseridas no Plickers pelo líder foram criadas em uma ação 

conjunta dos alunos integrantes do grupo. Antes de serem colocadas nesse 

aplicativo, as questões foram corrigidas pelo pesquisador e pelos professores 

de língua inglesa, também participantes deste estudo, auxiliados por uma das 

alunas dessa turma que tem o curso de inglês avançado e se propôs em ajudá-

los. Observa-se que essa oficina consistiu um momento de interação e 

contribuição entre os alunos e professores pesquisados.  

Observou-se que os alunos e um dos professores tiveram dificuldades 

em relação à utilização do Plickers e os alunos, dúvidas em relação ao 

conteúdo, como dificuldade em elaborar as questões envolvendo a conjugação 

verbal por desconhecimento de amplo vocabulário, visto que não havia 

dicionários para todos. Perguntaram se podiam utilizar o Google Translator, e 

alguns consideraram boa ideia, outros não. No final desse terceiro encontro, 

todas as atividades dos grupos estavam finalizadas e corrigidas. 

No quarto encontro, como nos anteriores, o laboratório de informática foi 

previamente preparado para que estivesse tudo organizado para o início das 

atividades quando os participantes deste estudo chegassem. De início 

solicitou-se que os líderes dos grupos ligassem seus celulares para acessarem 

o Plickers via celular. Verificou-se nesse momento que apenas três (3) líderes 

haviam feito o download desse aplicativo no celular, e os que não instalaram 

ficaram um pouco insatisfeitos por não poderem mostrar aos outros alunos a 

aplicabilidade desse dispositivo. Os três grupos que fizeram o download do 

Plickers via celular fizeram apresentação dos “cards” para os demais alunos 
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seguindo uma ordem estabelecida por um sorteio, para ser mais democrático. 

Esses cards foram previamente impressos pelo professor e pelos alunos 

líderes. A quantidade de cartões correspondentes aos alunos cadastrados era 

30 da Turma A, no momento da pesquisa. Relembrando, os “cards” possuem 

quatro lados iguais (A, B, C e D) e cada “card” está sincronizado com o nome 

de cada membro do grupo. Os dois professores deram preferência para 

orientar as atividades e auxiliar os alunos líderes.  

Nessa quarta oficina com o Plickers, foram realizadas pelos alunos todas 

as atividades construídas pelos pesquisados na terceira oficina com o Plickers. 

Ao acessar a conta no Plickers, o líder do grupo teve acesso às questões 

construídas e cadastradas pelos seus pares.  No notebook, o líder visualizou 

uma tela totalmente em branco onde posteriormente foi mostrada a questão 

proposta e as alternativas de resposta. A título de exemplo, assim que um dos 

líderes acessou o “Plickers” no aparelho móvel e escolheu a primeira atividade: 

“Choose the correct alternative to complete the sentence using o Simple Past: 

They _______ at 9 0’ clock last Sunday” e suas alternativas de resposta: “(A) 

arrives; (B) arrived; (C) arriving; (D) arrive, instantaneamente, essa questão 

com suas respectivas alternativas de resposta apareceram na tela do 

notebook.   

Como o notebook encontrava-se conectado a um projetor de slides, os 

demais integrantes dos outros grupos também puderam ver e participar da 

atividade dando sugestões aos alunos do que deveriam responder. Nessa 

questão referida, por exemplo, para acertarem a resposta os pesquisados 

teriam que posicionar o lado do “card” que possui a letra B voltada para cima, 

alternativa correta. Aqueles que posicionaram para cima o lado do cartão 

Plickers diferente de “B” erraram essa questão.  

Assim que todos os integrantes do grupo posicionaram seus cartões 

Plickers, o aluno líder do grupo utilizou o respectivo smartphone para escanear 

os cartões desses alunos, ficando essas imagens registradas em seu aparelho 

móvel. Essas capturas permitiram a esse líder visualizar, no notebook, os 

resultados, o que lhe permitiu dar um feedback dos acertos e erros nessa 

questão aos integrantes desse grupo. Tais procedimentos foram realizados 

com o restante das questões desse grupo, e consistem nos mesmos 
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procedimentos utilizados pelos outros líderes que estavam participando deste 

estudo. 

No decorrer das atividades comandadas pelos líderes, os outros alunos 

ficaram interessados prestando a atenção em tudo o que estava acontecendo. 

Correu tudo da melhor forma possível, sem contratempos. Ao final, foi 

necessário pedir à professora da aula seguinte para ceder um horário no qual 

tanto os alunos pesquisados quanto o professor da turma responderam aos 

respectivos questionários referentes a esse aplicativo.  

 

3.2 SEGUNDO MINICURSO: DUOLINGO 
 

Na primeira oficina do minicurso Duolingo todos os alunos da turma B do 

terceiro ano do Ensino Médio conheceram o aplicativo Duolingo por meio de 

apresentação em Microsoft PowerPoint com explicações de como o cadastro é 

feito pela Web, no computador e no Smartphone. Como a internet via Wi-fi da 

escola não foi suficiente para realizar todos os downloads do Duolingo nos 

smartphones, foi necessário ir novamente ao laboratório de informática da 

escola, utilizar os computadores e Wi-fi para os downloads do Duolingo nos 

smartphones.  

Nesse encontro, os alunos, em grupos de cinco alunos, na sala de 

informática, realizaram o cadastro nesse aplicativo, uma exigência do próprio 

aplicativo para utilizá-lo, com registro do nome e e-mail. Alguns alunos já 

conheciam o aplicativo “Duolingo” e outros desconheciam. Observou-se que no 

minicurso Duolingo, os alunos se mostraram um tanto dispersos, sendo 

necessária uma constante mediação do pesquisador e professores 

pesquisados para que se concentrassem na atividade proposta. Entretanto, 

todos eles fizeram o cadastro no Duolingo, alguns o realizaram no smartphone, 

outros no computador desktop devido à internet Wi-fi não apresentar suporte 

apropriado para maior número de usuários, simultaneamente.  

Na segunda oficina do minicurso Duolingo todos os participantes desta 

pesquisa da turma B se reuniram em grupos de cinco alunos e começaram as 

atividades. Muitos dos alunos fizeram o uso do fone de ouvido, visto que os 

computadores não apresentavam caixas de som. Percebeu-se nessa oficina 

que alguns desses alunos se mostraram totalmente envolvidos, essencialmente 
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com o progresso nas atividades de língua inglesa nesse aplicativo. Notou-se 

também que alguns grupos haviam selecionado apenas cinco minutos de 

atividade diária, e, ao perceberem que era uma atividade diferenciada das que 

estavam acostumados, mudaram para o tempo máximo de realização da 

atividade. Quando os integrantes de um grupo não sabiam a resposta da 

questão mostrada no Duolingo, eles perguntavam para um grupo próximo ou 

chamavam o pesquisador solicitando auxílio. No final dessa segunda oficina 

todos os participantes já estavam familiarizados com o aplicativo Duolingo. 

 A terceira oficina do minicurso Duolingo ocorreu também na sala de 

informática dessa escola. Alguns alunos não participaram desse encontro, pois 

a direção da escola os dispensou da última aula para ensaios prévios do desfile 

do dia 7 de setembro de 2018 e outros não compareceram à aula. Assim, dos 

trinta e três alunos dessa Turma B, apenas vinte alunos participaram desse 

encontro. Eles formaram grupos de cinco alunos. Nesse dia alguns grupos 

também aumentaram a quantidade do tempo de permanência nesse aplicativo, 

usaram fone de ouvido para se concentrar na atividade, indicando que 

admitiram que esse tipo de aplicativo pode contribuir para a aprendizagem da 

língua inglesa.  

Notou-se que alguns alunos que não apresentavam muito interesse 

pelas aulas regulares de língua inglesa foram aqueles que mais se destacaram 

nesse encontro pelo interesse nas atividades realizadas com uso do Duolingo. 

Foi somente nessa terceira oficina que um dos alunos participantes fez seu 

cadastro no Duolingo solicitando auxílio dos colegas e uso desse aplicativo. 

 No quarta e última oficina do minicurso Duolingo, novamente não 

estavam presentes 25 alunos da turma B, que tinham participado do 1° e 2º 

encontros devido à continuidade dos ensaios prévios do dia 7 setembro. 

Entretanto, observou-se que aqueles que participaram desse último encontro 

estavam mais seguros em relação à realização das atividades nesse aplicativo. 

Alguns grupos anotaram em uma folha avulsa o número de erros e acertos que 

obtiveram durante a utilização desse aplicativo.  

Observou-se que alguns alunos teceram comentários afirmando que 

aplicativos contribuem de um modo positivo nas aulas de inglês, outros não 

fizeram comentários. No final dessa última oficina do Duolingo os participantes 

responderam ao questionário sobre uso desse aplicativo e das TDIC nas aulas. 
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3.3 TERCEIRO MINICURSO: MEMRISE 
 

 

Na primeira oficina com o Memrise, esse aplicativo foi apresentado aos 

alunos, e muitos ainda não o conheciam. Por meio de apresentação com 

Microsoft PowerPoint os participantes notaram semelhanças entre esse 

aplicativo e o Duolingo. Tiveram que se cadastrar no Memrise pelo computador 

ou pelo Smartphone. Não apresentaram dúvidas em relação ao cadastro. 

Nessa oficina a sala de informática não era grande o suficiente em 

relação à quantidade de participantes, o que deixou alguns participantes 

dispersos, gerando um pouco de conversas. Percebeu-se também que a 

internet não comportou muitos computadores e smartphones conectados ao 

mesmo tempo, o que demandou um maior tempo até que todos participantes 

realizassem seus cadastros nesse aplicativo. Para tanto, alguns dos 

participantes fizeram uso dos dados móveis disponíveis em seus aparelhos. 

 Na segunda oficina do minicurso Memrise na sala de informática, os 

alunos formaram grupos de 5 e cada grupo escolheu seu líder. Alguns alunos 

ofereceram resistência e não participaram. Entretanto, observou-se que os 

alunos participantes se mostraram muito interessados pelo conteúdo 

trabalhado. Alguns poucos alunos estavam com abas abertas no Memrise e em 

outros sites de jogos ou moda. Nesse dia também a internet da escola ficou 

lenta devido a um número de computadores maior que o habitual ligados à 

rede. Nessa segunda oficina, os alunos não ficaram em grupo de 5 (cinco) 

alunos, pois devido aos alunos que faltaram, formaram grupos de 2 (dois), 3 

(três), 4 (quatro) e 5 (cinco) alunos. Algumas equipes tiveram que fazer o 

cadastro novamente, pois o líder do grupo não havia comparecido naquele dia.  

Nesse dia, apresentaram ao pesquisador algumas dúvidas, e os próprios 

colegas de outros grupos os auxiliaram, promovendo assim a interação e 

participação na oficina. Alguns deles relataram que fizeram o uso deste 

aplicativo home office e acharam interessante, que esse aplicativo auxilia de 

uma maneira produtiva no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Ao terminar os 45 minutos de oficina, alguns participantes ainda queriam 

permanecer no laboratório de informática e foram orientados que dariam 

continuidade ao minicurso Memrise no próximo encontro.  
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 Na terceira oficina desse minicurso os alunos se mostraram preparados 

para continuar as atividades iniciadas na oficina anterior. Desta vez, não foi 

necessário se deslocar para o laboratório de informática, pois o diretor 

disponibilizou a senha da wi-fi para que essa oficina fosse realizada em sala de 

aula, o que gerou uma satisfação aos alunos. Os participantes ficaram 

envolvidos, compenetrados com as atividades do Memrise via smartphone. 

Nesse dia, a rede internet da escola funcionou de modo a atender a todos os 

participantes sem apresentar momentos de lentidão.  

 Na quarta oficina do minicurso Memrise os participantes ficaram em sala 

de aula como no terceiro encontro, com internet que atendia a todos os 

participantes. Assim que ligaram os smartphones, eles realizaram as atividades 

e responderam ao respectivo questionário dessa turma referente a esse 

aplicativo. 
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4 PERCEPÇÕES DE ALUNOS E PROFESSORES  
 

A fundamentação teórica explanada nos capítulos desse trabalho 

subsidiou a entrada nas reflexões dos alunos 3º A, 3º B e 3º C do Ensino Médio 

e seus professores de língua inglesa, que estiveram presentes nas respostas 

às questões que lhes foram colocadas por meio dos respectivos questionários 

aplicados. Os alunos participantes desta pesquisa estão identificados no texto 

que segue por A e o indexador, ou seja, A1, A2, A3, etc. e os professores de 

língua inglesa que participaram por P1 e P2. Buscou-se conhecer suas 

percepções sobre o uso dos três aplicativos de celulares em aulas de língua 

inglesa. 

Essa fase da pesquisa mostrou a emergência de cinco temas principais, 

e para ampliar as possibilidades de análises cada um desses temas foi 

subdividido em dois subtemas, conforme mostrado no quadro 1.  
 

          Quadro 1: Temas e subtemas emergentes das respostas aos questionários 

Tema 1 Os ambientes informatizados ajudam na formação dos alunos 
Subtema 1.1 Os ambientes informatizados melhoram o interesse dos alunos pelas 

aulas 
Subtema 1.2 Os ambientes informatizados influenciam na capacitação dos alunos 
  

Tema2 Uso de TDIC para inovação das aulas de Língua Inglesa 
Subtema 2.1 Aulas de Língua Inglesa mais interessantes com as TDIC 
Subtema 2.2 TDIC e a formação para a autonomia 
  

Tema3 Os aplicativos de celulares e o envolvimento dos alunos em equipe 
Subtema 3.1 Trabalho em grupos com aplicativos melhora o aprendizado da 

Língua Inglesa 
Subtema 3.2 Os aplicativos promovem a interação de todos os alunos 
  

Tema4 Os aplicativos de celulares auxiliam no aprendizado da Língua 
Inglesa 

Subtema 4.1 Os aplicativos de celulares auxiliam na leitura, escrita, pronúncia e 
compreensão da Língua Inglesa 

Subtema 4.2 Os aplicativos de celulares despertam o interesse dos alunos nas 
aulas de Língua Inglesa 

  

Tema 5 O uso de aplicativos de celulares nas aulas de Língua Inglesa e 
desafios   

Subtema 5.1 Computadores e internet lentos para a utilização de aplicativos de 
celulares 

Subtema 5.2 Dificuldades dos alunos na Língua Inglesa e no uso das TDIC 
  

  

A análise, conforme já dito anteriormente, foi realizada segundo 

aspectos da análise de conteúdo de Bardin (1977). Desse modo, da leitura 
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minuciosa das respostas dos alunos aos questionários fez-se uma pré-análise 

dos conteúdos, organizando-os de modo a explorar esse material, de acordo 

com a investigação, classificando-os e agrupando-os em temas que 

fundamentaram a interpretação das entrelinhas constantes nesses dados 

coletados, reflexões e conclusões.  

Evidenciar os meandros da concepção que têm professores e alunos em 

relação à utilização dos aplicativos de celulares em aulas de língua inglesa na 

escola pesquisada possibilita dialogar e refletir a respeito dos novos desafios 

sobre o uso da tecnologia em sala de aula, que podem auxiliar os discentes na 

aprendizagem dos conceitos estudados nesse mundo globalizado.  

 

4.1 TEMA 1: “OS AMBIENTES INFORMATIZADOS AJUDAM NA FORMAÇÃO 
DOS ALUNOS” 

 

O Tema 1 “Os ambientes informatizados ajudam na formação dos 

alunos e dos professores” tem sido abordagem de vários estudos que trazem 

os desafios e implicações da utilização das TDIC na educação. Cani et al. 

(2017) corroboram essa noção com seu estudo, pois defendem que os 

ambientes que fazem uso das tecnologias oferecem inúmeras possibilidades 

aos que o utilizam. Kenski (2012, p109) também defende que para que a 

escola propicie que ocorra a aprendizagem são necessários “novos espaços, 

de outra organização”. O aluno A2 (TURMA A) mostra em uma de suas 

respostas que compreende o valor das tecnologias na educação e desses 

ambientes: “sabemos que a tecnologia informática está presente em nossas 

vidas. A tecnologia informática é de grande valia, pois auxilia em dúvidas e 

incentivam a evolução”. De acordo com A9 (TURMA A), “Os ambientes 

informatizados ajudam a ter acesso à informação e formação”. Para Finardi e 

Porcino (2014), ter acesso à informação é de suma relevância. A inserção das 

ferramentas tecnológicas no processo educativo, segundo Oliveira e Campos 

(2013), vem promovendo mudanças no panorama do sistema educacional com 

a disseminação do uso das TDIC para grande número de pessoas. 

 Tendo como foco ampliar as discussões, o Tema 1 foi subdividido em 

dois subtemas 1.1 “Os ambientes informatizados melhoram o interesse dos 

alunos pelas aulas” e 1.2 “Os ambientes informatizados influenciam na 
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capacitação dos alunos”. Nesses ambientes, tanto a aprendizagem dos alunos 

quanto a formação continuada dos professores têm suas possibilidades 

ampliadas, visto que permitem o uso integrado de diferenciadas TDIC. 

Entretanto, Generoso et al. (2013) afirmam existir uma carência em relação à 

utilização das ferramentas tecnológicas como auxílio pedagógico nas aulas, 

mesmo com o curso de capacitação por parte dos professores. Para esses 

autores, a utilização de ferramentas tecnológicas está ligada de forma 

intrínseca ao compromisso do docente com as aulas que ministra.  

De modo mais especifico, o subtema 1.1 “Os ambientes informatizados 

melhoram o interesse dos alunos pelas aulas” remete ao uso constante dos 

aparelhos digitais pelos alunos da atualidade fora dos muros da escola. Assim, 

o ambiente escolar precisa adaptar-se a esse novo cenário que tem sido foco 

de inúmeros estudos, como o de Oliveira e Campos (2013), Kenski (2015), 

Reinaldo et al. (2016) e Liz (2015) que discutem que os espaços informatizados 

são propícios à aprendizagem do aluno. Para A2 (TURMA B), “os jovens de 

hoje estão mais sintonizados nos aparelhos tecnológicos e ambientes assim 

podem ajudar” e A3 (Turma B) completa, quando menciona que esses 

ambientes criam “mais possibilidades ao aluno de responder às suas dúvidas”, 

e ainda A6 (TURMA B), que sugere que nesses ambientes os alunos se 

“sentem mais livres para se expressar”. 

Os alunos mostraram interesse em sempre estarem inseridos em um 

ambiente em que a tecnologia está presente, ao passo que os professores 

deixaram transparecer suas percepções em relação aos desafios por enfrentar 

nesse momento da educação. P1 afirma que “é um grande desafio para ele ser 

um mediador em uma era onde os alunos nasceram inseridos em espaço 

tecnológico, e enquanto ele engatinha como um aprendente”. Os ambientes 

informatizados contribuem no processo de ensino aprendizagem do aluno, e 

desse modo notou-se nas respostas registradas pelos pesquisados no 

questionário que a tecnologia é uma grande aliada dos educandos e o 

ambiente informatizado corrobora para um aprendizado mais próximo da 

vivência do aluno. Segundo Kenski (2015), é preciso educar de maneira 

colaborativa. Para Finardi e Porcino (2014), essas tecnologias contribuem para 

a formação de uma nação devido à rapidez em que as informações são 

compartilhadas. 
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De acordo com Liz (2015), demanda do educador a inserção e 

integração da tecnologia como fundamentos básicos para que os alunos se 

interessem por aulas mediadas por meio das TDIC. Para Soffa e Torres (2009), 

aprender por meio de ambiente informatizado é prazeroso e isto propicia um 

aprendizado com constância. A relevância de aprender um conteúdo por meio 

da utilização das TDIC nesses ambientes é mencionada por A30 (Tuma A), que 

declarou: “Os ambientes informatizados melhoram nosso interesse em relação 

à aula de Língua Inglesa”.  

Esses ambientes tecnologicamente informatizados contribuem para uma 

educação que leva à reflexão e ao diálogo, o que foi evidenciado na resposta 

do aluno A11 (TURMA A): “Os ambientes informatizados nos ajudam em 

informar e formar”. Segundo Mercado (2002), as TDIC são ferramentas 

pedagógicas que podem auxiliar o educador a mediar o estudo de determinado 

conteúdo em sala de aula de forma dinâmica, porém não substitui o professor, 

e sim corrobora enquanto instrumento de aprendizagem. A18 (TURMA B) 

afirma que as TDIC “nos ajudam em nossos estudos”, o que mostra sua 

consideração em relação à tecnologia digital como fator que contribui nos 

estudos. Segundo autores como: Finardi e Porcino (2014), Kessel (2009), 

Prebianca, Vieira e Finardi (2014), Liz (2015), Cani et al. (2017), Valente e 

Almeida (1997), o acesso à informação está integrado na vida social do 

cidadão da atualidade. Para um dos alunos pesquisados A6 (TURMA C), “com 

a ajuda de sistemas de ensinos digitais a pessoa foca mais no que está 

fazendo, pois está com o celular 24 horas por dia em sua volta e essa maneira 

de ensino agrega inteligência e informação para o aluno”. Ou seja, refere-se à 

relevância do ambiente escolar se adequar ao mundo externo à escola, onde 

essas tecnologias integram a vida dos alunos. 

Segundo Kenski (2015), são inúmeros os desafios em um mundo onde 

as informações são instantâneas com muitas novidades. O professor P1 

reforça essa afirmação “os ambientes tecnologicamente informatizados 

possibilitam um momento no qual o professor e alunos dialogam em uma 

reflexão”. Nessa era digital é possível que o professor seja um mediador em 

relação ao uso das TDIC nas aulas. Para Mendes (2016), para que o docente 

seja um mediador em ambientes com as TDIC, sua formação continuada é 
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essencial, de modo que saiba mediar a utilização das tecnologias como 

instrumentos de aprendizagem.   

O subtema 1.2 “Os ambientes informatizados influenciam na capacitação 

dos alunos” tem sua especificidade na relevância que esses ambientes 

possuem no que se refere à aprendizagem dos alunos. Já em finais dos anos 

1990, Valente e Almeida (1997) afirmaram que existia um grande desafio em 

relação ao uso das tecnologias nos espaços escolares. E atualmente ainda 

continua sendo. Para Liz (2015), a utilização de tecnologias no ambiente 

escolar é benéfica, pois pode auxiliar alunos e professores nos estudos de 

diversificados conteúdos escolares. Para Souza, Caetano e De Paula (2016), 

as contribuições das TDIC são no sentido de tornar os alunos mais ativos nas 

aulas. O professor P1 reforça a afirmação de que “os ambientes 

tecnologicamente informatizados possibilitam um momento onde professor e 

alunos dialogam e refletem sobre o que estão estudando”. 

Quanto ao objetivo de aprendizado por meio das TDIC como um recurso 

que subsidia esse processo, a escola apresenta-se aberta à tendência, 

permitindo que o aluno tenha acesso às informações de modo mais eficaz e 

atualizado. Para A20 (TURMAB), “a tecnologia permite um aprendizado mais 

rápido e eficaz, estando sempre conectado com as diversas atualizações 

diárias.” Reinaldo et al. (2016) afirmam que por meio da tecnologia é possível 

solucionar vários problemas relacionados às questões do cotidiano, no que 

tange à educação em espaços informatizados. 

A aprendizagem facilitada nesses ambientes também foi foco de 

respostas de alunos pesquisados neste estudo. Por exemplo, A7 (TURMA B) 

afirmou que esses ambientes ajudam “bastante, pois apresentam a matéria de 

uma forma mais fácil”. Ramos (2012) evidencia em seu estudo que as TDIC 

propiciam o trabalho em equipe no ambiente escolar e deve haver o 

acolhimento das tecnologias trazidas pelos alunos para a sala de aula, pois 

podem auxiliar na compreensão dos conteúdos estudados. Para esse autor, 

muitas vezes os alunos não sabem fazer o uso dessas TDIC de forma criativa 

em prol da aprendizagem. Para Takara e Teruya (2013), com a inserção das 

mídias digitais nos contextos, sejam econômicos ou de outra natureza, 

aconteceram as adaptações das pessoas e possibilidades dos usos dessas 

tecnologias.  
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Outro ponto na formação dos alunos é que esses ambientes auxiliam a 

“usar o acesso a computadores nas pesquisas, aprendizados, etc.”, conforme 

salientou A13 (TURMA B). Esses ambientes propiciam ainda aos alunos um 

descanso em relação à rotina de sala de aula, onde se tem o quadro e o giz, 

como afirma A1 (TURMA A), “Sim, pois nós tirando pelo menos alguns minutos 

de sala de aula relaxa um pouco”, e A12 (TURMA A) corrobora essa ideia 

quando afirma: “Foi bom ter saído um pouco da sala de aula e ir para um 

ambiente diferente”. Para D1 (Turma B), “os ambientes informatizados, com 

uma estrutura tecnológica, podem ajudar bastante na hora de lidar o conteúdo 

da matéria, até facilitando na aprendizagem”. Segundo Souza (2014), o uso de 

ferramentas tecnológicas nas aulas de inglês leva os docentes e alunos à 

imersão na sociedade do conhecimento que lhes propicia o ensino em espaços 

escolares e laboratórios de informática, sendo necessário que as escolas 

estejam cientes de sua responsabilidade em relação às constantes mudanças 

nesse mundo globalizado. 

Para os alunos, quando esses ambientes disponibilizam rede internet, 

isso os auxilia em uma formação para o mercado de trabalho. Segundo Oliveira 

e Campos (2013), o mercado de trabalho exige alunos com competências e 

destreza. Para Finardi, Prebianca e Momm (2013), são linguagens relevantes 

ao acesso à informação, à Língua Inglesa e à internet e, consequentemente, à 

inclusão social. De acordo com o A11 (TURMA C), “a internet hoje em dia está 

sendo muito interessante e que eles aprendem muito, isso facilita o 

aprendizado para o futuro, quando aprende o conteúdo por meio da Internet, 

fica muito melhor”. Para Finardi, Prebianca e Momm (2013), a Internet e o 

inglês constituem-se em meios de inclusão nas práticas pedagógicas e de 

intermediação no processo de ensino e de aprendizagem.  

Para A17 (TURMA B), “um ambiente de ensino adequado levará a uma 

boa formação”. Para alguns alunos pesquisados, esses ambientes propiciam 

outros benefícios à educação, como melhoria nas formas de interação e no 

interesse dos alunos como A13 e A14 (TURMA A) que afirmam, 

respectivamente, que “ambientes informatizados ajudam na formação pois 

melhora nossa interação” e “ambientes informatizados melhoram nosso 

interesse com a aula”. Outros alunos remetem à aprendizagem decorrente da 

tranquilidade de uma aula nesses ambientes, A18 (TURMA C) “a aula fica bem 
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tranquila, o pessoal fica focado na internet e aprende de maneira mais rápida e 

descontraída”. Isso mostra que o aluno vê a necessidade de perceber que 

espaços informatizados estão nos preâmbulos da educação.  De acordo com 

Borges e França (2011), as TDIC podem propiciar uma diferenciada 

organização do trabalho pedagógico em prol da construção continuada de 

conhecimentos, tanto por parte de alunos quanto de professores. 

As funções desempenhadas pelo professor, segundo Mendes (2016), 

podem possibilitar a aprendizagem dos alunos de forma individual ou em 

grupo. Entretanto, o docente necessita atualização de suas práticas 

pedagógicas em acordo com a contemporaneidade. Dessa forma, é necessário 

que o docente esteja aberto à constante inovação das práticas pedagógicas e 

ciente de que as TDIC são um meio e não um fim em si mesmas. 

 

4.2 TEMA 2: “USO DE TDIC PARA INOVAÇÃO DAS AULAS DE LÍNGUA 
INGLESA” 

 

O Tema 2 “Uso de TDIC para inovação das aulas de Língua Inglesa” tem 

sido o foco de interesse de vários autores como: Pereira e Sabota (2016); 

Pereira e Peres (2011); Oliveira e Campos (2013); Zucchi e Santos (2011); 

Prebianca, Vieira e Finardi (2014) e Souza, Caetano e De Paula (2016), que 

evidenciam a relevância de ambientes onde a internet se faz presente, uma 

inovação para as aulas de inglês. Nesses ambientes, o aluno pode fazer a 

busca na Web de vocabulários online, ao invés de consultar o dicionário de 

língua inglesa impresso, tornando-se mais prático e eficiente, além de utilizar 

aplicativos que podem auxiliar nesse processo.  

O aprendizado da língua inglesa também é essencial neste mundo 

globalizado. Para Zucchi e Santos (2011), alguém que deseja classificar como 

cidadão do mundo e romper fronteiras precisa aprender o inglês, porque é uma 

língua considerada internacional, uma ampla possibilidade de comunicação 

para as pessoas.  

Prebianca, Vieira e Finardi (2014) afirmam que os alunos da atualidade 

pertencem a uma Geração Z e não mais têm como ficar fora do contexto das 

TDIC. Para Liz (2015), eles pertencem a uma geração que está imersa em um 

meio tecnológico em que impera o compartilhar de informações e a interação 
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social. Para o aluno pesquisado A22 (TURMA C), “A aula fica bem melhor, pois 

tem-se mais exercícios e outras maneiras de estudar, não sendo sempre o 

dicionário de inglês”.  

Nesses ambientes, os docentes têm uma missão fundamental de fazer a 

mediação dessas ferramentas nas aulas com o acesso às TDIC e à internet, 

defendem Pereira e Peres (2011). Nas respostas de alguns alunos, percebe-se 

que eles consideram o uso das TDIC em aulas de inglês relevante e 

evidenciam precisar do docente. A14 (TURMA B) afirmou: “A melhor maneira 

de ensinar que já inventaram” e A17 (TURMA A): “Com o professor presente na 

sala de aula ajuda bastante no inglês”. No entanto, para ensinar com 

tecnologias é preciso aprender tecnologias. Segundo Soares-Leite e Do 

Nascimento-Ribeiro (2012), a inclusão das TDIC no sistema educacional pode 

ser relevante em multifatores, dependendo da maneira que se faz o uso dessas 

ferramentas. No entanto, afirmam que grande parte dos docentes não estão 

preparados para fazer uso das TDIC nas aulas, por falta de domínio dessas 

tecnologias e conhecimento, e ainda por uma formação acadêmica deficiente 

em relação à inclusão dessas tecnologias.  

Em seu estudo, Pereira e Peres (2011) defenderam a necessidade de 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, o que 

ainda persiste, segundo Liz (2015). Uma das alternativas é a utilização das 

TDIC em aulas. De acordo com Souza, Caetano e De Paula (2016), essas 

ferramentas podem auxiliar na prática docente, tornado as aulas dinâmicas e 

lúdicas, o que é benéfico tanto para os professores quanto para os alunos. 

Para A27 (TURMA C), “A aprendizagem se facilita muito com filmes, séries 

músicas e jogos”. Compreende-se que frente à inovação, uma realidade em 

que tanto os alunos quanto os professores estão vivenciado, há a necessidade 

de utilização das TDIC nos ambientes escolares. De acordo com Prebianca, 

Vieira e Finardi (2014), essa rapidez em relação ao aumento de ferramentas 

tecnológicas de fácil acesso na atualidade e a utilização de computador pelos 

discentes tem incentivado os docentes a refletirem sobre suas práticas 

metodológicas. 

Sobre o uso das TDIC nas aulas, A 27 (TURMA B) afirma que “A 

tecnologia é uma forma de descontrair o aprendizado e fazer exercício de uma 

forma dinâmica”, deixando claro que esses recursos auxiliam na aprendizagem 
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e contribuem no ensino. De acordo com Finardi e Porcino (2014), a tecnologia 

digital é um meio que facilita o acesso dos cidadãos com um fluxo de 

velocidade muita rápida. Alguns dos alunos pesquisados colocam suas 

respostas nesse sentido de praticidade e dinamismo, que foi o caso de A 2 

(TURMA A), defendendo que é “Fácil a utilização, rápida e eficaz”, e  A3 e A6 

(TURMA A), que as definiram como incentivadoras “ao estudo de maneira 

divertida – praticidade – igualdade – diretividade”. 

Os alunos também se referiram mais especificamente à relevância das 

TDIC no processo de ensino e de aprendizagem da língua inglesa. Para A29 

(TURMA A), com essas tecnologias as aulas são “mais interativas que 

estimulam os alunos a se interessarem e facilita a aprendizagem”, e em outro 

questionamento esse mesmo aluno respondeu que “É uma maneira mais 

descontraída para se aprender inglês e uma maneira de interagir com todos”. 

Segundo Arruda (2013), para uma melhor compreensão é necessário que o 

aluno se posicione perante a mídia tecnológica.  

Para ampliar as possibilidades de discussão, o Tema 2 “Uso de TDIC 

para inovação das aulas de Língua Inglesa” foi subdividido em dois subtemas 

2.1 “Aulas de Língua Inglesa mais interessantes com as TDIC” e 2.2 “TDIC e a 

formação para a autonomia” No que se refere ao subtema 2.1 “Aulas de Língua 

Inglesa mais interessantes com as TDIC”, por meio das respostas ao 

questionário percebeu-se que os alunos que utilizam ferramentas como 

celulares e computadores nos espaços escolares consideram as aulas mais 

dinâmicas, prazerosas e interessantes, como por exemplo, A6 (TURMA A): 

“com a tecnologia avançada de hoje, pode ajudar o aluno a refletir”. Isso 

evidencia que usar esse tipo de tecnologia nas aulas é ‘reflexivo’, é uma forma 

diferente que os alunos conseguem ter mais interesse na aula”. A18 (TURMA 

C) afirmou que “com o avanço das tecnologias digitais e com o fácil acesso à 

internet se aprende muito mais usando as ferramentas corretas e dá para 

adquirir muito conhecimento e informações.”  

Dessa forma, entende-se que as instituições escolares não podem 

resistir às mudanças impostas pela sociedade global, que são rápidas. Na 

escola, tudo ocorre de maneira lenta, pois os ambientes escolares, na maioria 

das vezes, ainda não oferecem uma internet que propicie ao professor mediar 

uma aula com o uso da tecnologia. Para Paiva (2001), a utilização da internet 
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no ensino de inglês é um desafio que exige transformações de atitudes de 

educandos e docentes.  

As análises empreendidas nesta investigação mostram que há uma 

exigência no mundo globalizado em uma era totalmente tecnológica, e, o que 

se pode notar é que os alunos estão cientes que as TDIC são ferramentas que 

podem auxiliar na aprendizagem e que deve haver uma inserção dessas 

tecnologias nas aulas de língua inglesa. Para A5 (TURMA A), “a tecnologia 

está presente em muitas vidas, principalmente a informática que nos incentiva 

e nos auxilia” e A8 (TURMA A), “eu acho muito bom, fazer o uso da tecnologia 

e acho também que não deveria ser usada só nas aulas de inglês”. Para 

Santos (2014), o inglês se faz cada vez mais presente e o uso de diferenciadas 

TDIC tem sido agregado às inúmeras metodologias da atualidade. 

Nas análises realizadas foi possível identificar que a inovação com o uso 

das TDIC se faz presente no cotidiano dos docentes e discentes pesquisados. 

Lopes e Melo (2014) afirmam que o uso das TDIC no processo de 

aprendizagem pode acontecer em um processo dinâmico. A7 (TURMA A) 

afirma que “a tecnologia é muita boa, para às aulas de inglês e qualquer outra 

disciplina”. Essa resposta mostra que o aluno compreende que a tecnologia 

poderia estar presente nas demais disciplinas, não só em Língua Estrangeira. 

Liz (2015) afirma que ferramentas digitais não são úteis apenas para o uso na 

disciplina de língua estrangeira, o inglês, e sim para outras disciplinas também. 

Observa-se que os alunos se mostraram interessados a encarar novos 

desafios com a utilização das TDIC. De acordo com Sabota e Peixoto (2016), a 

utilização de software e seus instrumentos fundantes no processo de 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras dos alunos é parte integrante de uma 

realidade do sistema atual de educação. 

A inovação nos espaços escolares com inserção das TDIC oportuniza a 

inovação no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, visto que lhes 

possibilita evoluir e aprender de modo compartilhado. Pode ampliar o interesse 

dos alunos pelo conteúdo, o que foi possível perceber na resposta de A33 

(TURMA A): “Grande evolução, aprendizado e conhecimento no inglês”. Os 

alunos também evoluem na aprendizagem quando há a utilização das TDIC. 

Dessa forma, nessa era digital, há a necessidade de os professores fazerem 

uso dos ambientes onde existam produtos midiáticos (VALENTE, 2018). Para A 
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32 (TURMA A), “É de relevância continuar com essas ideias na escola, pois 

auxilia de um jeito diferente e motiva para estudar e aprender”.  Assim, ideias 

inovadoras podem subsidiar a aprendizagem dos alunos, o que consiste em um 

ponto positivo que contribui para a sua formação e autonomia. 

O uso de TDIC entre os discentes está em plena ascensão, e lhes 

viabiliza o acesso à literatura e informações, especificamente por meio de 

aparelhos móveis, de modo ágil e prático, o que não é propiciado pelos laptops 

que são pesados para transportar de um lugar a outro em relação aos celulares 

(REINALDO et al. 2016). Assim, esses usos podem permitir aos professores 

fazer uso desses aparelhos nas aulas para desenvolver a autonomia de seus 

alunos. Para A23 (TURMA A), “a modernização auxilia em sua formação, 

tornando-o, automaticamente, autônomo”.  

O ambiente escolar se transforma lentamente em relação à revolução 

tecnológica da contemporaneidade, porém o mais relevante é a escola não 

estagnar, ela precisa estar sempre em busca de fundamentos tecnológicos que 

agreguem o espaço de aprendizado (OLIVEIRA; CAMPOS, 2013). De acordo 

com Martins e Maschio (2014) o ambiente escolar não é simplesmente um 

lugar onde se faz a transmissão dos conhecimentos, mas um espaço onde se 

produz cultura. Para A 13 (TURMA A), “É muito interessante, porque não é 

ensinado da forma antiga, onde apenas transmitia conhecimento e sim da 

maneira atual onde o aluno participa”. De acordo com Souza, Caetano e De 

Paula (2016), a aproximação de metodologias tradicionais de instrumentos que 

viabilizem a inovação e o aperfeiçoamento dessas ferramentas de auxílio na 

aprendizagem dos alunos deve ser considerada.   

No entanto, para que isso aconteça é necessário que toda a equipe 

gestora da escola esteja aberta a essa ação inclusiva da era digital em que os 

alunos são os atores principais, e não coadjuvantes do processo educacional, 

os alunos não têm que apenas serem receptores de conhecimento. Para o A 

19 (TURMA A), “Ajuda a tornar a aula mais dinâmica”.  Esse dinamismo nas 

aulas mencionado pelos alunos pesquisados mostra que eles querem aulas 

nas quais se faça uso das TDIC, pois são da era digital, e os professores de 

uma geração em que a tecnologia não era tão evoluída como atualmente. Esse 

tipo de iniciativa é reconhecido pelos alunos, como por exemplo, A17(TURMA 

A), que afirmou: “Acho legal continuarem com essas ideias na escola, pois de 
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um jeito diferente nos motiva estudar e aprender”. Segundo Cani et al. (2017), 

o objetivo da educação com tecnologias é fazer a utilização das ferramentas 

tecnológicas como instrumentos que podem facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, e não mudar o modelo educacional, esperando que resolverá 

qualquer problema relacionado à aprendizagem do aluno.  

Outro ponto que os alunos pesquisados discutem é que o professor 

também pode se beneficiar dessas tecnologias, como por exemplo, A 22 

(TURMA A): “a modernização influencia na capacitação do professor”, e A26 

(TURMA A): “Super legal, além em pesquisar, a tecnologia tira dúvidas que até 

mesmo os professores não sabem ou não tiveram um conhecimento ainda”. 

Ações voltadas para a implementação das tecnologias na escola básica e 

formação continuada dos professores para o uso das TDIC na educação foram 

realizadas no Brasil no âmbito de programas como: Educom, Proinfo, Prouca, 

por exemplo. Para que haja inovação no sentido de os alunos ampliarem o 

aproveitamento nos espaços informatizados que as escolas possuem é 

necessário que o professor seja um mediador nas aulas (GROTTO; 

TERRAZZAN, 2003; SOFFA; TORRES, 2009). Ao que se pode notar, os 

professores pesquisados têm percepção da relevância das TDIC na educação 

como ferramentas inovadoras em virtude da evolução tecnológica que ocorre 

diariamente. P2 afirmou que “estamos vivendo em um momento em que a 

tecnologia cresce rapidamente e vem acompanhada de transformações em 

várias áreas de atividades das pessoas. Ela está presente nas escolas, 

espaços de lazer, trabalho e outras atividades cotidianas”.  Sobre a presença 

das TDIC, Oliveira e Campos (2013) afirmam que podem ser propostas 

atividades remodeladas para os alunos, como por exemplo mobilizações 

virtuais para a construção do conhecimento. Trata-se de estratégias e recursos 

utilizados para manter o aluno envolvido no processo de aprendizagem. 

O subtema 2.2 “TDIC e a formação para a autonomia” remete aos 

estudos de Souza, Caetano e De Paula (2016), que consideram necessário 

que a escola inclua no currículo a cultura digital nas aulas, e Pereira e Sabota 

(2016) que afirmam a necessidade das TDIC na escola, e reconhecem que se 

deve provocar transformações de paradigmas, em específico, da escola, dentre 

outros. São estudos que evidenciam, dentre os benefícios do uso de 

tecnologias digitais, a contribuição para o desenvolvimento dos alunos em 
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relação à autonomia, o que pode ser notado na resposta do A33 (TURMA A): 

“Concordo porque a modernização influencia na sua capacitação”, e do A23 

(TURMA A): “concordo, porque a modernização ajuda auxiliar na formação, 

tornando o mesmo, automaticamente com autonomia”. De acordo com Oliveira 

e Campos (2013), as TDIC podem beneficiar os alunos em relação à qualidade 

de vida e ao mercado de trabalho que lhes exige qualificação e autonomia para 

o uso das TDIC. Para A7 (TURMA C), “A tecnologia nos permite estar sempre 

atualizados e aprender de uma maneira mais interativa”. Para Tornaghi (2007), 

a autoria em rede pode propiciar a aprendizagem mediada pelas TDIC, 

permitindo processar e compartilhar informações, com possibilidades de 

produção do conhecimento de forma individual ou em equipe.   

Ainda quanto à autonomia na sociedade atual, pode-se remeter ao que 

Finardi e Porcino (2014 p.245) defendem, que o letramento digital e o inglês 

são ferramentas de acesso à sociedade de informação e inclusiva.  Os alunos 

pesquisados mostraram interesse na utilização dos aplicativos de celular nas 

aulas de língua inglesa. Até apresentaram alguns benefícios, como custo zero, 

pois são gratuitos e têm caráter de competição que instiga a realização das 

atividades. Para A33 (TURMA B), “Pode ensinar pessoas para que aprendam 

vários idiomas sem precisar gastar dinheiro com um curso que é muito caro”, 

A4 (TURMA B) mencionou em sua resposta: “Como tem que bater meta 

transforma também numa competição interessante.” Ainda mencionam que os 

aplicativos permitem diversificação de metodologias de ensino e de 

aprendizagem, como A4 (TURMA C), por exemplo, que afirmou ser “Muito 

importante por trazer vários meios de tecnologia digitais, sair um pouco dos 

livros para celulares e computadores comum meio mais prático por todos 

saberem mexer nos meios de comunicação”. As TDIC em aulas de inglês 

podem ser uma potencialidade de desenvolvimento tanto profissional como 

pessoal, pois para Pereira e Peres (2011) a competência do ser humano em 

estudar línguas pode ser auxiliada com essas tecnologias.  

 
4.3 TEMA 3 “OS APLICATIVOS DE CELULARES E O ENVOLVIMENTO DOS  
ALUNOS EM EQUIPE” 
 

Conforme já citado nesta investigação, os alunos da atualidade são 

adeptos a todos os tipos de tecnologias, principalmente aos dispositivos 
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celulares, o que pode contribuir para aulas mais dinâmicas. O Tema 3 “Os 

aplicativos de celulares e o envolvimento dos alunos em equipe” nesta 

pesquisa reflete que os aparelhos móveis auxiliam nas aulas e que quando são 

em espaços informatizados são importantes para se trabalhar em equipe. Para 

Liz (2015), esses aplicativos estão propiciando a interação entre alunos 

usuários de aparelhos móveis e de computadores e entre alunos e professores. 

Além disso, de acordo com os alunos pesquisados, podem facilitar a realização 

de trabalhos em grupos, fortalecendo a aprendizagem, pois propiciam usufruir 

dessa tecnologia, 

 

 “O trabalho em conjunto, na formulação das perguntas foi fundamental para a 

ampliação de nossos conhecimentos”. (A27, Turma A) 

 “Interação de todos os alunos; o trabalho em conjunto que eu acho essencial 

nessa fase escolar”. (A28, Turma A) 

 “É prático e divertido e todos os alunos participam”. (A23, Turma B) 

“Muito bom, pois fazemos coisas em grupo e aprendemos mais coisas sobre 

inglês”. (A20, Turma A) 

 

Esses relatos dos alunos evidenciaram que eles necessitam de aulas 

desse estilo, mais de acordo com o que vivem fora da escola, aulas estas que 

podem proporcionar um aprendizado mais significativo, pois são movidas pelo 

interesse dos alunos. Como afirmam Soffa e Torres (2009), um aprendizado 

com continuidade. Assim, professores e alunos acompanham as 

transformações que ocorrem diariamente, conforme Liz (2015) defende, que a 

utilização de aparelhos móveis é um recurso benéfico ao aprendente.  

Ampliando possibilidades de discussão, o Tema 3 “Os aplicativos de 

celulares e o envolvimento dos alunos em equipe” foi subdividido em 3.1 

“Trabalho em grupos com aplicativos melhora o aprendizado da Língua 

Inglesa” e 3.2 “Os aplicativos promovem a interação de todos os alunos”. 

No que tange ao subtema 3.1 “Trabalho em grupos com aplicativos 

melhora o aprendizado da Língua Inglesa”, transparece o teor das respostas 

dos alunos participantes desta pesquisa ao se referirem à relevância de 

trabalhos em grupos com aplicativos nas aulas de língua inglesa: 

 

 “Muito bom, pois fazemos coisas em grupo e aprendemos mais coisas sobre 

inglês” A21 (TURMA A). 
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“Muito interessante também, foi o trabalho em grupo mostrando as opiniões 

diversificadas; com isso um ajudando o outro” A25 (TURMA A). 

“Lições intuitivas, explicações simples, forma participativa” A3 (TURMA B).  

 “É prático e divertido e todos os alunos participam” A23 (TURMA B). 

 

Essa concepção dos alunos em relação aos aspectos relevantes de se 

trabalhar em grupos vai ao encontro do que defende Mendes (2016), que 

trabalhos em equipe corroboram o aprendizado dos alunos. Esse tipo de 

metodologia, além de fomentar discussões, possibilita uma união entre os 

envolvidos e, em decorrência, a construção do conhecimento. A8 (TURMA C) 

mencionou: “O aplicativo muito bom, pois mostra palavras, e logo após fica 

focado, mostrando o que a gente estudou, principalmente sendo em grupo, 

pois conversamos bastante e chegamos ao acordo”, e A22 (TURMA A) 

salientou: “Grande envolvimento em equipe. Várias atividades, e com isso 

adquirindo conhecimento.” Para Freitas (2018), os aparatos tecnológicos não 

são meros ampliadores de nossa consciência, pois monitoram nossas 

competências corporais e assim por diante, modificando as conexões entre os 

indivíduos e entre máquinas e indivíduos. Utilizar as TDIC nas propostas 

pedagógicas como forma de interação pode vir a potencializar a construção do 

conhecimento de forma colaborativa e interativa (CANI et al. 2017). 

Em relação ao subtema 3.2 “Os aplicativos promovem a interação de 

todos os alunos” representa percepções dos pesquisados em relação a 

interação que puderam experimentar durante as oficinas com os três 

aplicativos utilizados nas atividades. Segundo Tornaghi (2007), as TDIC 

possibilitam meios de integração e de produção em equipe, promovendo o 

aluno de maneira individual ou em grupo. Nesse contexto, o trabalho de autoria 

pode propiciar um melhoramento no processo de ensino e aprendizagem, 

como indica por exemplo, A23 (TURMA B), para quem essas ferramentas 

“Melhoram o aprendizado, a pronúncia e leitura do inglês. Muito interessante 

também, foi o trabalho em grupo que mostrou as opiniões diversificadas; um 

ajudando o outro”. Cani et al. (2017) acreditam que os instrumentos midiáticos 

são fortes aliados do aprendizado dos alunos. De acordo com Paiva (2001) o 

bom educador é aquele que consegue promover espaços que possibilitem aos 
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alunos desenvolver a autonomia, pois os desafia a compreender com o outro, 

por meio de possibilidades de inserção e de cooperação.  

 

4.4 TEMA 4: “OS APLICATIVOS DE CELULARES AUXILIAM NO 
APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA” 
 

 

O uso de aplicativos celulares nas aulas podem auxiliar o aluno a 

desenvolver atividades construídas por ele mesmo e assim ser o autor da 

própria aprendizagem. Percebeu-se que os pesquisados apresentaram possuir 

responsabilidade em relação às atividades desenvolvidas no grupo no qual 

cada um estava inserido.  

O tema “Os aplicativos de celulares auxiliam no aprendizado da língua 

inglesa” foi subdividido em dois subtemas: 4.1 “Os aplicativos de celulares 

auxiliam na leitura, escrita, pronúncia e compreensão da Língua Inglesa” e 4.2 

“Os aplicativos de celulares despertam o interesse dos alunos nas aulas de 

Língua Inglesa”, evidenciados das análises das respostas dos alunos 

participantes das oficinas. 

 São várias as suas percepções sobre os aplicativos de celulares como 

úteis na aprendizagem da língua inglesa. A9 (TURMA B), por exemplo, se 

refere ao Duoligo como sendo “um ótimo aplicativo, se aprende muito com ele, 

fácil e muito prático”, outros se referiram nos mesmos termos ao Memrise: 

 

 “Auxilia muito na aprendizagem e no entender da língua inglesa, ou das outras 
línguas que são disponibilizadas por esse aplicativo” A23 (TURMA C). 

 “O aplicativo é muito bom, ajuda bastante a gente pensar e deduzir o que a gente 
pensa” A18 (TURMA C).  

“É muito intuitivo e de uma forma que facilita o aprendizado do inglês” A20 
(TURMA C). 

 
Para A25 (TURMA A), “O aplicativo Plickers auxilia os alunos a se 

desenvolverem mais nas aulas de língua inglesa e outros conteúdos. 

Aprendemos a criar frases e o desempenho é melhor”. Para Cani et al. (2017, 

p.461), os aplicativos contribuem para que inúmeras pessoas que fazem uso 

das tecnologias possam socializar com outras pessoas a Língua estrangeira, 

por exemplo. De acordo com palavras de A7 (TURMA A), “O aplicativo é muito 

bom e mais ‘fácil’ de aprender inglês, torna as aulas mais interessantes”. De 
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acordo com Mercado (2002), aprender com o apoio das tecnologias é um 

incentivo ao aluno.  

A utilização de aparelhos móveis nos ambientes escolares, segundo 

Reinaldo et al. (2016), é benéfica em se tratando de aprendizagem, pois 

possibilita aos alunos utilizarem-nos como ferramentas colaborativas na 

vivência dos alunos. Liz (2015) afirma que os professores, ao incentivarem o 

uso dos aparelhos celulares em aula, deixam as aulas mais dinâmicas e 

produtivas.  Nota-se que os alunos evidenciaram esse dinamismo que os 

aplicativos de celulares podem proporcionar nas aulas. A17 (TURMA A), por 

exemplo, afirma que esses aplicativos “Incentivam a estudar e aprender de 

forma diferente e divertida e aumentam mais o interesse do aluno, pois sai um 

pouco da rotina e são bem dinâmicos”. Nessa mesma direção, o aluno A5 

(TURMA A) afirma ser “Divertido, uma forma diferente que os alunos 

conseguem ter mais interesse no estudo”. Para Cani et al. (2017), as 

tecnologias são uma forma incentivadora no processo de ensino e de 

aprendizagem, sendo necessário um estímulo constante ao aluno para o uso 

dessas tecnologias durante as aulas, o que pode deixá-las mais dinâmicas e 

proveitosas. Nessa direção, A1 (TURMA C) evidenciou que “as tecnologias 

digitais fazem as aulas de inglês fluírem mais”, e o aluno A2 (TURMA C) 

salientou que essas “tecnologias fazem as aulas fluírem mais, e dessa maneira 

ficam mais interessantes”. Para Cani et al. (2017) metodologias dinâmicas 

promovem momentos de motivação dos educandos para que a aprendizagem 

aconteça.  

O subtema 4.1 “Os aplicativos de celulares auxiliam na leitura, escrita, 

pronúncia e compreensão da Língua Inglesa”, este reflete as percepções dos 

alunos pesquisados em relação ao uso desses recursos nas aulas. A título de 

exemplo, pode-se notar a resposta dada por A9 (TURMA A): “É uma nova 

forma de interação com uma nova língua, assim possibilitando o aprendizado 

da classe”, o que vem ao encontro do que defende Liz (2015), para quem os 

softwares propiciam uma integração dos usuários e, em consequência, a 

aprendizagem. Poder contar com o auxílio das TDIC em aulas de língua 

inglesa pode tornar mais fácil a interpretação de um texto nessa língua, o que 

foi evidenciado por A24 (TURMA A), que afirmou: “Uma ótima ferramenta, 

porque com isso desenvolvemos nossa capacidade de interpretar o inglês, e 
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espero que continuem com as ideias na escolas, pois um jeito diferente que 

motiva a estudar.” Para A16 (TURMA C), os aplicativos “auxiliam no 

entendimento da língua inglesa, com o uso de frases que usamos no dia e 

ajuda a conhecer outras palavras que antes não tínhamos visto. É uma ótima 

ideia pois não fica cansativo e difícil aprender inglês.” 

Se nota que os alunos pesquisados reconhecem que as TDIC são 

aliadas no processo de ensino e de aprendizagem nas aulas de Língua 

estrangeira. Outros alunos também mostraram em suas respostas o que 

consideram desses aplicativos:  

 “O uso de tecnologias para o inglês ajuda muito pois assim todas as pessoas 
tem acessibilidade a isso, resulta em aprender cada vez mais” A4 (TURMA B). 

 “Acho muito bom ter esse estudo para as aulas de inglês com aulas diferentes, 
que tenham o nosso interesse” A6 (TURMA B). 

 “A aula fica bem melhor, pois temos mais exercícios e outras maneiras de 
estudarmos, não sendo sempre o dicionário de inglês” A22 (TURMA C). 

 

Propiciar em aulas de língua inglesa situações com uso de aplicativos de 

celulares pode exigir dos docentes e discentes uma adaptação à cultura digital, 

que se distancia do modelo tradicional de aulas, em que somente o professor 

era o detentor do saber (SOUZA; CAETANO; DE PAULA, 2016). Observa-se 

que o aluno pesquisado concorda que essas tecnologias são fundamentais no 

que tange à aprendizagem da língua inglesa, podendo ser úteis em relação à 

pesquisa, à leitura, à pronúncia e à escrita. A16 (TURMA C), por exemplo, 

mencionou que “Melhora o aprendizado, a pronúncia e leitura do inglês”, e A21 

(TURMA A) salientou que “as tecnologias vêm nos ajudando muito em 

questões de pesquisas, principalmente no nosso inglês, pois ajuda na 

pronúncia e a na escrita”. A6 (TURMA C) respondeu: “acho muito bom a 

tecnologia auxilia no aprendizado do inglês pois facilita o acesso ao material e 

conteúdo e assim auxilia o aluno no período do estudo”.  Embora existam 

inúmeros sites em que os alunos podem realizar pesquisas, é necessário que 

sejam sites seguros e confiáveis, com orientação do professor. 

Para o aluno A17 (TURMA C), atividades utilizando aplicativos “ajudam 

em questão das palavras, na escrita e na pronúncia. Estou gostando muito, 

pois facilitam bastante”. O Memrise, por exemplo, apresenta imagens que são 

aliadas para o aprender dos alunos. A16 (TURMA C) mencionou que “Devido 
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as imagens é mais fácil de guardar as palavras é um jogo que nos desafia e 

isso nos ajuda aprender, pois nos ativa a aprender”. A24 (TURMAB), em sua 

resposta, afirmou “acho muito bom usar o aplicativo, pois nos ajuda a 

raciocinar”. De acordo com Reinaldo et al. (2016), aplicativos são benéficos 

como ferramentas auxiliares, não esquecendo que o professor assume um 

papel muito importante nesse contexto. 

O subtema 4.2 “Os aplicativos de celulares despertam o interesse dos 

alunos nas aulas de Língua Inglesa” evidencia a concepção dos alunos e 

professores pesquisados em relação a como são benéficos os aplicativos de 

celulares Plickers, Duolingo e Memrise em aulas de língua inglesa.  

Liz (2015) evidencia que o uso de ferramentas tecnológicas pode auxiliar 

no aprendizado da Língua Estrangeira, o inglês, o que é notório nas respostas 

dadas pelos alunos pesquisados. A23 (TURMA B) afirmou que, em sua 

opinião, utilizar aplicativos de celulares nas aulas de inglês “ajudaria e muito os 

alunos, pois facilitaria o aprendizado, já que os jovens estão preocupados com 

o avanço da tecnologia e não como os aplicativos são úteis no ambiente 

escolar.”  Para Reinaldo et al. (2016), aulas com o auxílio de mídias 

tecnológicas que façam uso de aplicativos podem incentivar os alunos a terem 

mais interesse pelo que é ensinado nas aulas.  

Para Cani et al. (2017), os aplicativos são recursos que incentivam os 

alunos a terem mais interesse pelas aulas. A25 (TURMA A) mostra esse 

entendimento: “O Plickers ajuda os alunos a desenvolverem mais nas aulas. 

Aprendemos a criar frases e o desempenho melhor.” A7 (TURMA C) afirmou 

que “a vontade e o interesse dos jovens na tecnologia estimula nosso querer 

para novos aprendizados tecnológicos na língua inglesa.” A9 (TURMA C) 

salientou que “São interessantes pois ajudam a entender muito mais o 

conteúdo”. A professora P2, em uma de suas respostas, mencionou: “imagino 

que essa inovação desperte interesse no aluno e assim facilitaria o ensino e 

aprendizagem da Língua Inglesa.” No entanto, de acordo com os próprios 

alunos, as tecnologias nas aulas de inglês podem não ser tão eficientes se os 

alunos não compreenderem o inglês, como A29 (TURMA A), por exemplo, 

“Muitas pessoas não sabem ou não entendem muito de inglês então se sentem 

intimidadas e perdem o interesse”, mesmo com o uso de tecnologias. 
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De acordo com Liz (2015), os softwares como fonte de recursos 

tecnológicos corroboram para que a aprendizagem seja mais concisa em 

relação à Língua Estrangeira. Para A8 (TURMA B) o uso de aplicativos “facilita 

a aprendizagem tornado a aula mais interessante.”  Para o A30 (TURMA C), “É 

uma forma legal de se aprender e não fica uma aula cansativa e enjoativa”. 

A15 (TURMA A) salientou que “O aplicativo ajuda o suficiente na 

aprendizagem, é um ótimo software para os alunos” e A17 (TURMA B) 

respondeu que “É um modo legal e diferente de aprender e bem prático.” Para 

Martins e Maschio (2014), a tecnologia tem gerado um grande impacto na 

educação, com modelos inovadores de aprender e obter as informações. Aos 

alunos tem facilitado a socialização com os professores e colegas e com isso a 

aula torna-se mais interessante. A inserção das TDIC nas aulas de língua 

inglesa é, portanto, construtiva, pois exige dos alunos uma dedicação maior.  

 

4.5 TEMA 5 “O USO DE APLICATIVOS DE CELULARES NAS AULAS DE 
LÍNGUA INGLESA E DESAFIOS”  
 

O tema 5 “O uso de aplicativos de celulares nas aulas de língua inglesa 

e desafios” mostra a concepção dos pesquisados em relação a inserção das 

tecnologias na educação, porém, a escola se transforma lentamente em 

relação à evolução tecnológica. Segundo Oliveira e Campos (2013), o mais 

relevante é que a escola não pare, que esteja sempre em busca da inovação, 

para que os alunos encontrem nela fundamentos tecnológicos que agreguem 

aprendizado. A19 (TURMA C) afirma que “Tecnologias digitais ajudam as 

pessoas a aprenderem inglês de uma forma diferente do que já estão 

acostumados e de uma maneira divertida, se comparada a somente uso de 

livros e atividades escritas”. De acordo com Finardi e Porcino (2014), as 

tecnologias são fortes aliadas no desenvolvimento do aprendizado dos alunos, 

sendo possível transpor fronteiras. 

De acordo com Pereira e Sabota (2016), muitos são os desafios para a 

utilização correta e eficaz das TDIC no ensino da Língua Estrangeira, havendo 

muito que melhorar. Dentre esses desafios, está a dificuldade de professores e 

alunos em familiarizar-se com os dispositivos e os aplicativos. A título de 

exemplo, A26 (TURMA C) mencionou que “Não foi possível fazer devido a 

dificuldade de familiarizar com o aplicativo.”  
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Outro ponto apontado foi a limitação em relação à infraestrutura da 

escola, pois embora a direção tenha se esforçado para oferecer todas as 

condições necessárias, a internet ficou a desejar no decorrer dos minicursos e 

os computadores são lentos. A7 (TURMA C) reclamou desse problema: “o 

único problema encontrado foi a dificuldade para entrar na internet da escola”, 

e A13 (TURMA C): “É muito boa pois é algo diferente e chama a atenção, mas 

a internet ruim e computadores lentos atrapalham bastante.”  A21 (TURMA B) 

também fez referência a esse aspecto: “houve muitas dificuldades por conta da 

internet lenta.” 

Os professores também se referiram a desafios enfrentados. O professor 

P1 relatou que já adotou experiências no decorrer de suas aulas de Inglês, 

mencionando que não faz uso das TDIC pelo fato de as turmas de alunos 

serem numerosas, o que, em sua opinião, gera um transtorno entre os alunos. 

Além disso, para a utilização de aplicativos em laboratório P1 considera que o 

professor precisa estar preparado para que tudo aconteça de modo tranquilo. 

No entanto, o aluno A19 (TURMA B) evidencia a necessidade de mudança de 

concepção em relação a esses usos: “Acho bom com nosso mundo mudando o 

nosso mundo tecnológico também transforma o que temos a fazer é mudar 

com ele e aproveitar a tecnologia a nosso favor”. Segundo Kenski (2015), o que 

tem preocupado os educadores é o desafio de agregar as tecnologias na 

educação em prol do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Para melhor desenvolvimento das análises, o tema 5 “O uso de 

aplicativos de celulares nas aulas de língua inglesa e desafios” foi subdividido 

em dois subtemas: 5.1 “Computadores e internet lentos para rodar os 

aplicativos” e 5.2 “Dificuldades dos alunos na Língua Inglesa e no uso das 

TDIC”. 

A utilização da internet e aparelhos celulares nas aulas permite aos 

alunos desempenharem inúmeros trabalhos por meio do celular, dentre os 

quais aprender um idioma. Entretanto, as escolas ainda contam com 

computadores e internet lentos que acabam por prejudicar os alunos durante 

sua utilização. O subtema 5.1 “Computadores e Internet lentos para a utilização 

de aplicativos de celulares” evidencia que apesar da tecnologia digital ser uma 

inovação no espaço escolar, existem muitos desafios a serem enfrentados. 

Para A12 (TURMA C), “a internet é lenta e não roda em alguns celulares e a 
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rede móvel fica travando”. Nota-se que a Internet lenta no caso de uso de 

aplicativos em aulas deixa os alunos angustiados e impacientes. A12 (TURMA 

A), por exemplo, respondeu que “É muito bom aprender por meio da 

tecnologia, mas em nossa escola os computadores não funcionam de maneira 

eficaz”. Os professores pesquisados também mencionaram os desafios 

enfrentados. De acordo com o professor P1, “sempre faço o uso das mídias 

que escola disponibiliza, mas a internet da escola não colabora para que as 

atividades aconteçam com êxito, devido a baixa resolução da internet”, e, para 

o professor P2, “ não faço o uso da TDIC dentro da escola devido aos 

computadores serem lentos, e não há instrumento para este tipo de ensino e 

capacitação para os professores”.  De acordo com Soffa e Torres (2009), é 

necessário que haja cursos de capacitação de professores para esses usos e 

nesses cursos uma abordagem dos conceitos e vivências para aulas com o uso 

das TDIC.  

Pereira e Sabota (2016) afirmam que a melhoria na estrutura física da 

escola e um investimento na formação continuada dos docentes corroboram e 

promovem um melhoramento na escola pública. Sobre a estrutura física da 

escola pesquisada, um dos alunos se referiu ao fato da sala de informática não 

comportar de forma confortável todos os alunos de uma turma. Nas palavras de 

A28 (TURMA A): “A internet e computadores da escola não são tão bons assim 

e o ambiente informatizado não oferece um espaço suficiente para quantidade 

de alunos”.  

Outro ponto a ser tocado é que alguns alunos têm dificuldades em fazer 

atividades utilizando softwares, e muitas vezes não percebem a relevância 

desses recursos, o que fica explícito no subtema 5.2 “Dificuldades dos alunos 

na Língua Inglesa e no uso das TDIC”. Para Prebianca, Vieira e Finardi (2014), 

muitas vezes, os alunos não percebem a importância dos recursos 

tecnológicos para a aprendizagem de Língua estrangeira, apesar de 

acessarem vários desses recursos. Lopes e Melo (2014) vêm corroborar, 

afirmando que a inserção das TDIC na educação propicia inovações, mas é 

vista como um processo desafiador e lento. 

Os alunos pesquisados em relação ao uso dos softwares no estudo da 

língua inglesa mostraram que necessitam conhecer mais o vocabulário dessa 

língua para melhor desempenho para que as atividades realizadas por meio 
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dos softwares sejam bem-sucedidas. Eles próprios justificam essa dificuldade. 

Para A1 (TURMA A), “Nem todos os alunos sabem inglês, então esses só 

ficam conversando.”  Para A8 (TURMA A), “tem alunos que não entendem 

muito a língua inglesa, e assim não conseguem fazer algumas atividades 

propostas.” Para A16 (TURMA A), “Então, o difícil foi fazer as perguntas em 

inglês nos aplicativos durante as oficinas.”  

Importante lembrar que os alunos pesquisados mostraram compreender 

a importância das TDIC, e consideram que elas contribuem auxiliando na 

aprendizagem em ambientes informatizados. Conforme Reinaldo et al. (2016), 

os aplicativos proporcionam uma situação individualizada no mesmo ritmo das 

habilidades do aluno. Entretanto, para os alunos pesquisados, deveria haver 

aplicativos equivalentes off-line, visto que os softwares utilizados nos 

minicursos são ferramentas que funcionam somente on-line. A19 (TURMA B) 

respondeu que “Podia ter aplicativo off-line”, o que é justificado pelas 

interveniências apresentadas com internet e computadores lentos. Para os 

professores, superar esses desafios é necessário. Segundo P1, “As 

expectativas são as melhores possíveis pois eu enquanto professor/mediador 

faço a mediação da tecnologia por meio de aparelhos móveis que os alunos 

trazem com eles.”  

No entanto, o que se observa nos estudos sobre essa temática é que o 

uso de TDIC no ambiente escolar não depende apenas dos professores e 

alunos, está inerentemente ligado a programas do Estado em apoio às escolas, 

tanto do ponto de vista da estrutura física, fornecendo suporte técnico e 

computadores em boas condições de uso, quanto da formação dos professores 

que precisam de capacitação permanente e adequada para esses usos. Assim, 

o que se vislumbra é que a identidade docente deverá estar construída em uma 

perspectiva dinâmica, em que os professores não sejam passivos. De acordo 

com Nóvoa (1997, p. 34) a identidade profissional do professor não consiste 

em um produto, trata-se de “[...] um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e estar na profissão”.  

Entende-se que a participação de alunos e professores nesta 

investigação, permitiu-lhes ativar uma percepção sobre si próprios; o que pode 

levá-los a modificar concepções que têm por meio de interações em novos 

contextos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Retomando o objetivo deste trabalho, investigou-se a utilização de 

aplicações web e aplicativos de celulares nas aulas do terceiro ano do Ensino 

Médio em uma escola da rede estadual de uma cidade do sul de Minas Gerais, 

buscando conhecer as percepções de professores de língua inglesa e seus 

alunos sobre esses recursos tecnológicos nas aulas, no que tange ao 

desenvolvimento de habilidades linguísticas em inglês. 

As análises empreendidas nesse trabalho de investigação permitiram 

observar que os alunos entendem a exigência do mundo globalizado em 

relação à era tecnológica, e estão cientes de que a tecnologia é uma 

ferramenta que auxilia na aprendizagem, e que precisa haver uma inserção da 

tecnologia nas aulas. Em relação aos professores, pode-se notar que 

consideram que as TDIC são relevantes, mas a escola não propicia uma 

internet que atenda os alunos de uma maneira mais igualitária, os alunos têm 

sede de aprender por meio de ferramentas tecnológicas, mas a rede móvel de 

dados torna-se lenta quando todos os computadores são ligados ao mesmo 

tempo. Dessa forma, esta pesquisa mostra que há um grande desafio para as 

aulas em uma era em que o aluno está integrado às TDIC. O professor 

necessita estar atualizado para mediar as aulas com uso dessas tecnologias, 

de modo que ocorra a aprendizagem a partir dos conhecimentos adquiridos.  

As 12 (doze) oficinas realizadas em laboratórios de informática da escola 

com o uso dos aplicativos Plickers, Duolingo e Memrise via Web e aparelhos 

de celulares evidenciaram que o interesse dos alunos por essas aulas fica 

realmente ampliado. Outro ponto observado é a satisfação dos alunos em 

relação à aprendizagem de línguas por meio de softwares educativos, devido à 

praticidade e autonomia que esses dispositivos lhes propiciam.  

Outro ponto a ser discutido é que aulas com uso de aplicativos de 

celulares ainda não faziam parte do cotidiano desses alunos. Entende-se que a 

inovação pode ser um plus na vida dos alunos da modernidade. A possibilidade 

de estudarem conteúdos de língua inglesa por meio de aplicativos de celulares 

mostrou-lhes que essas ferramentas podem ser um recurso de apoio à 

aprendizagem em aulas. Pode-se notar também que esse tipo de abordagem 

permitiu-lhes sentir seguros e confiantes, visto que esses aplicativos fornecem 
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feedback, mostrando-lhes os acertos e ou erros de forma instantânea. Nessa 

direção, ao que parece, os aparelhos móveis foram vistos pelos alunos e 

professores pesquisados como dispositivos que contribuem no processo de 

ensino e de aprendizagem.  

Os laboratórios de informática são ambientes que se aproximam mais ao 

que os alunos vivenciam hoje. Com acesso à internet, a diferenciados 

aplicativos e aplicações Web, a um oceano de informações, os laboratórios são 

ambientes de interações e que propiciam a aprendizagem. No entanto, existem 

desafios a serem superados, como a melhoria da estrutura física e a 

contratação de planos de internet adequados ao número de alunos da escola, e 

que sejam suficientes para acessar conteúdos multimídia. 

Outro ponto evidenciado é a necessidade de formação dos docentes 

para o uso das TDIC para que possam lidar com variadas ferramentas digitais. 

Isso poderia ser feito com apoio dos gestores da escola e programas 

governamentais que abordem a inserção das TDIC em ambientes 

informatizados, o que pode vir a modernizar o processo de ensino e de 

aprendizagem e propiciar o letramento digital dos alunos e a inclusão desses 

alunos na era digital. Além disso, poderia haver a reformulação dos currículos 

no sentido de integrar as TDIC, tanto nas aulas de inglês ou de qualquer outra 

disciplina. Os professores precisam estar preparados para o enfrentamento de 

obstáculos instalados por essa revolução das TDIC, em relação aos 

procedimentos de inserção dessas tecnologias nas práticas pedagógicas, 

conforme defendem Grotto e Terrazzan (2003). 

Os resultados mostram que, na concepção dos professores e alunos 

pesquisados, as TDIC são fundamentais para as aulas de Língua Inglesa. Os 

aplicativos auxiliam os alunos nos estudos realizados, podendo propiciar uma 

aprendizagem que agrega conhecimentos para ambos, professores e alunos. 

As inúmeras ferramentas tecnológicas apoiam a aprendizagem do educando, 

no entanto, é necessário que o professor avalie e selecione aplicativos e utilize 

aqueles que melhor se adequam ao perfil dos alunos, visto que são 

instrumentos facilitadores no processo de ensino e de aprendizagem. 

Outro aspecto evidenciado pelos alunos e professores é o trabalho em 

grupos com uso dessas tecnologias, que despertam o interesse dos alunos, 
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auxiliam na dinamicidade das aulas, promovem a troca de conhecimentos, o 

desenvolvimento da autonomia e a interação dos alunos e professores. 

         Existem inúmeros desafios que foram abarcados nessa 

investigação, no decorrer das oficinas dos três minicursos realizados na escola. 

Professores e alunos mostraram perceber a relevância de aulas de língua 

inglesa mediadas pelos aplicativos, uma vez que a Internet, embora tenha 

havido solicitude por parte da direção, estava lenta para uso de 15 (quinze) 

computadores conectados simultaneamente aos aparelhos móveis dos 

professores e alunos. Vale salientar que um dos benefícios desta investigação 

foi a contratação, por parte da direção da escola pesquisada, de um plano de 

internet que atenda melhor os alunos. Esse novo plano de internet, ao término 

das oficinas, continuará a propiciar que os alunos possam desfrutar da rede wi-

fi que lhes está disponibilizada e do laboratório de informática da escola que 

antes ficava fechado. Assim, este estudo mostra que o caminho parece ser 

promover aulas com uso das TDIC, mesmo com os desafios impostos, visto 

que os alunos usam as TDIC, pois são ferramentas que fazem parte da 

vivência deles, e ao professor cabe promover situações em que seus alunos 

saibam utilizar as TDIC como facilitadoras no processo educativo. 

Em suma, o uso desses softwares em laboratório de informática durante 

os minicursos promoveu parceria entre alunos e professores pesquisados. São 

inúmeras as maneiras de fazer um bom uso dos softwares por meio de 

smartphones e computadores. Nesse contexto, o professor como mediador 

precisa acompanhar a evolução nesse mundo globalizado, pois os alunos tem 

em mãos aparelhos de última geração, e com isso acabam confrontado com o 

professor e escola, que ainda caminham a passos lentos em se tratando de 

tecnologia. Trata-se de um grande desafio para a escola, gestores e 

professores, no entanto o uso de aplicativos via smartphone e computadores 

em aulas de língua inglesa contribui para a autonomia dos alunos e seu 

desenvolvimento para a cidadania, o objetivo central da educação. 

Este estudo não finda as possibilidades de investigação sobre a 

relevância dos aplicativos de celular para o aprendizado de língua inglesa. 

Outras vertentes podem ser exploradas por futuras pesquisas. Respostas 

podem ser dadas a questões como: as TDIC presentes nas escolas no Brasil 

possibilitam suporte tecnológico para ensino médio a distância? Os aplicativos 
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de celular podem auxiliar alunos e professores em um ensino médio a 

distância?  
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO: “Percepções de professores sobre uso de aplicativos no 
processo de ensino e de aprendizagem da língua Inglesa”. 
 
Prezado (a) Professor (a), por favor, ao preencher este questionário que segue 
apresente as suas percepções sobre uso das TDIC nos processos de ensino e 
de aprendizagem da língua Inglesa com alunos do Ensino Médio. 
 
Contando com a sua colaboração, agradeço a sua participação neste estudo.  
 
Atenciosamente, 
 
_______________________________ 
Jésus Vanderli do Prado 
 
 
1. “As tecnologias digitais se revelam de grande importância em metodologias 
de ensino que objetivam auxiliar na construção do conhecimento pelos alunos”. 
Comente esta afirmativa. 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Apresente sua opinião sobre a afirmação: “Os ambientes informatizados 
podem subsidiar ações e reflexões dos professores e dos alunos”. 
      
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
3. Você utiliza algum tipo tecnologia digital com seus alunos? Comente sua 
resposta abordando desafios que enfrenta.  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4. Comente sobre suas expetativas em relação à sua prática pedagógica com a 
utilização de aplicativos no ensino da língua inglesa no Ensino Médio.   
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B (TURMA A) 

 
QUESTIONÁRIO: “Percepções dos alunos sobre uso de aplicativos na 
aprendizagem da língua Inglesa” 
 

Prezado (a) Aluno (a), por favor, ao responder a este questionário, 
apresente suas percepções acerca do uso de aplicativos na aprendizagem da 
língua Inglesa.  
 
Contando com a sua colaboração, agradeço sua participação neste estudo.  
 
 

___________________________________ 
Jésus Vanderli do Prado 

 
3º Ano do Ensino Médio 
TURMA A (Plickers) 
Nome do Aluno 
(A__):___________________________________________________ 
 
1. Apresente sua opinião sobre essa afirmativa: 
 “Os ambientes informatizados podem subsidiar ações e reflexões dos alunos” 
auxiliando na formação para a autonomia.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Descreva os pontos que você avalia como positivos e como negativos em 
relação ao uso do “Plickers” no estudo da língua inglesa. 
 
Pontos 
positivos:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Pontos negativos:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Apresente neste espaço sua opinião em relação ao uso de tecnologias 
digitais nas aulas de língua inglesa.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
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APÊNDICE B (TURMA B) 

 
QUESTIONÁRIO: “Percepções dos alunos sobre uso de aplicativos na 
aprendizagem da língua Inglesa” 
 

Prezado (a) Aluno (a), por favor, ao responder a este questionário, 
apresente suas percepções acerca do uso de aplicativos na aprendizagem da 
língua Inglesa.  
 
Contando com a sua colaboração, agradeço sua participação neste estudo.  
 

___________________________________ 
Jésus Vanderli do Prado 

 
 
3º ano do Ensino Médio 
TURMA B (Duolingo) 
Nome do Aluno 
(A__):___________________________________________________ 
 
1.Apresente sua opinião sobre essa afirmativa:   
 “Os ambientes informatizados podem subsidiar ações e reflexões dos alunos” 
auxiliando na formação para a autonomia.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
2.Descreva os pontos que você avalia como positivos e como negativos em 
relação ao uso do Duolingo no estudo da língua inglesa. 
 
Pontos positivos:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Pontos negativos:  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3.Apresente neste espaço sua opinião em relação ao uso de tecnologias 
digitais nas aulas de língua inglesa.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
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APÊNDICE B (TURMA C) 

 
QUESTIONÁRIO: “Percepções dos alunos sobre uso de aplicativos na 
aprendizagem da língua Inglesa”. 
 

Prezado (a) Aluno (a), por favor, ao responder a este questionário, 
apresente suas percepções acerca do uso de aplicativos na aprendizagem da 
língua Inglesa.  
 
Contando com a sua colaboração, agradeço sua participação neste estudo.  
 

______________________________________ 
Jésus Vanderli do Prado 

 
3ºano do Ensino Médio 
TURMA C (MEMRISE) 
Nome do Aluno (A__):___________________________________________ 
 
1. Apresente sua opinião sobre essa afirmativa: 
 “Os ambientes informatizados podem subsidiar ações e reflexões dos alunos” 
auxiliando na formação para a autonomia.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Descreva os pontos que você avalia como positivos e como negativos em 
relação ao uso do MEMRISE no estudo da língua inglesa. 
 
Pontos positivos:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Pontos negativos:  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3.Apresente neste espaço sua opinião em relação ao uso de tecnologias 
digitais nas aulas de língua inglesa.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
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ANEXO A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Responsável pelo aluno (a)) 
O senhor(a) é _____________________________________________, 

responsável pelo aluno(a) _________________________________________ 
está sendo convidado(a) a consentir a participação dele(a) na pesquisa 
intitulada:  “As Tecnologias Digitais como Auxiliares no Ensino das Línguas na 
Escola Básica” que tem como objetivo “investigar a utilização de aplicações 
web e aplicativos de celulares nas aulas de inglês, por professores de língua 
inglesa e seus alunos do Ensino Médio em uma escola da rede estadual de 
uma cidade do sul de Minas Gerais, buscando conhecer suas percepções 
sobre a utilização desses recursos, no que tange ao desenvolvimento de 
habilidades linguísticas em inglês e letramento digital em seus alunos”. 

Este estudo está sendo realizado por Jésus Vanderli do Prado, aluno do 
curso do Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí 
(Univás), juntamente com a pesquisadora responsável professora orientadora 
Dra. Rosimeire Aparecida Soares Borges. 

A participação do aluno por quem é responsável se dará ao responder 
ao questionário “Percepções dos alunos sobre uso de aplicativos na 
aprendizagem da língua Inglesa” e realizar atividades, com uso de aplicativos 
móveis em Laboratório de informática para aprender inglês, em seis (06) 
oficinas com duração de duas horas-aula cada uma. Nessas oficinas serão 
utilizados os aplicativos Duolingo, Memrise e Plickers. Esses aplicativos foram 
escolhidos por permitirem que professores e alunos possam refletir sobre a 
integração das TDIC no estudo dos conteúdos pedagógicos, podendo assim 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

Os dados coletados nas oficinas que o aluno (a) por quem é responsável 
participar serão tratados de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o nome dele em qualquer fase do estudo, respeitando 
assim sua privacidade. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 
pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas científicas. A 
participação do aluno (a) por quem é responsável é voluntária, isto é, a 
qualquer momento ele pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou 
desistir de participar e retirar seu consentimento, o que garante sua autonomia.  

Os benefícios relacionados à concretização deste estudo serão, 
promover reflexões sobre a aprendizagem com o uso das tecnologias digitais 
de informação e comunicação. Os riscos, embora mínimos, se referem ao 
possível constrangimento do aluno (a) por quem é responsável ao responder o 
questionário e participar das oficinas propostas pelo pesquisador, utilizando 
aplicativos móveis em Laboratório de informática para aprender inglês. Tudo 
será feito pelo pesquisador para amenizar esses riscos. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa e 
ficarão arquivados com o(a) pesquisador(a) responsável por um período de 
cinco anos, e após esse tempo serão descartados de forma que não prejudique 
o meio ambiente 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento que 
comprova a sua permissão para a participação nesta pesquisa do aluno (a) por 
quem é responsável. Será necessária sua assinatura para oficializar o seu 
consentimento. Este termo encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 
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cópia será arquivada pelo (a) pesquisador (a) responsável, e a outra será 
fornecida para o senhor (a). 

Ressalta-se que a valiosa colaboração do aluno (a) por quem é 
responsável é muito importante e, a seguir, será apresentada uma Declaração 
e, se o senhor (a) estiver de acordo com o conteúdo da mesma, deverá assiná-
la, conforme já lhe foi explicado anteriormente.  
DECLARAÇÃO  
 
 Declaro estar ciente do inteiro conteúdo deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e estou de acordo com a participação de 
_______________________________, aluno (a) por quem sou responsável, 
neste estudo proposto, sabendo que dele poderá desistir a qualquer momento, 
sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  
 
Nome completo do aluno (a) 
participante:__________________________________ 
 
Nome completo do responsável pelo aluno (a) participante:  
_______________________________________________________________ 
 
Assinatura do (a) responsável pelo aluno (a) participante: 
_______________________________________________________________ 
 
Assinatura do (a) pesquisador(a) responsável:__________________________ 
 
Pouso Alegre, ________ de ___________________ de _______. 
 
Para possíveis informações ou esclarecimentos a respeito da pesquisa, você 
poderá entrar em contato com a secretária do CEP da Univás pelo telefone (35) 
3449-9232, em Pouso Alegre – MG, no período das 08h às 12h e das 13h às 
16h de segunda a sexta-feira. 
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ANEXO B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Professor Participante) 
O senhor(a) é ____________________________________________ e 

está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: “As tecnologias 
digitais como auxiliares no ensino das línguas na escola básica” que tem como 
objetivo “investigar a utilização de aplicações web e aplicativos de celulares 
nas aulas de inglês, por professores de língua inglesa e seus alunos do Ensino 
Médio em uma escola da rede estadual de uma cidade do sul de Minas Gerais, 
buscando conhecer suas percepções sobre a utilização desses recursos, no 
que tange ao desenvolvimento de habilidades linguísticas em inglês e 
letramento digital em seus alunos”. 

Este estudo está sendo realizado por Jésus Vanderli do Prado, aluno do 
Mestrado em Educação da Univás, juntamente com a pesquisadora 
responsável professora orientadora Prof.ª Dr.ª Rosimeire Aparecida Soares 
Borges. 

Sua participação nesta pesquisa se dará respondendo ao questionário: 
“Percepções de professores sobre uso de aplicativos no processo de ensino e 
de aprendizagem da língua Inglesa” e ainda pela sua participação juntamente 
com seus alunos em seis (6) oficinas com uso de aplicativos móveis em 
Laboratório de informática para aprender inglês. Nessas oficinas serão 
utilizados os aplicativos Duolingo, Memrise e Plickers. Esses aplicativos foram 
escolhidos por permitirem que professores e alunos possam refletir sobre a 
integração das TDIC no estudo dos conteúdos pedagógicos, podendo assim 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, 
em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo, 
respeitando assim sua privacidade. Os dados coletados serão utilizados 
apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas 
científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento o(a) 
senhor(a) pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de 
participar e retirar seu consentimento, o que garante sua autonomia.  

Os benefícios relacionados à concretização deste estudo serão, 
promover reflexões sobre a prática pedagógica com o uso das tecnologias 
digitais de informação e comunicação. Os riscos, embora mínimos, se referem 
ao possível constrangimento ao responder ao questionário e participar das 
oficinas em Laboratório de informática com uso de aplicativos no ensino de 
inglês. Tudo será feito pelo pesquisador para amenizar esses riscos. Os 
resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa e ficarão 
arquivados com o(a) pesquisador(a) responsável por um período de cinco 
anos, e após esse tempo serão descartados de forma que não prejudique o 
meio ambiente. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento que 
comprova a sua permissão. Será necessária a sua assinatura para oficializar o 
seu consentimento. Ele encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 
cópia será arquivada pelo(a) pesquisador(a) responsável, e a outra será 
fornecida para o senhor(a). 

Ressalta-se que a sua valiosa colaboração é muito importante e, a 
seguir, será apresentada uma Declaração e, se o senhor(a) estiver de acordo 
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com o conteúdo da mesma, deverá assiná-la, conforme já lhe foi explicado 
anteriormente.  
 
DECLARAÇÃO  
 

Declaro estar ciente do inteiro conteúdo deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e estou de acordo em participar do estudo proposto, 
sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer 
punição ou constrangimento.  
 
Nome completo do(a) participante: _________________________________ 
 
Assinatura do(a) participante: ___________________________________¬¬ 
 
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável:________________________ 
 
Pouso Alegre, ________ de ___________________ de _______. 
 
Para possíveis informações ou esclarecimentos a respeito da pesquisa, você 
poderá entrar em contato com a secretária do CEP da Univás pelo telefone (35) 
3449-9232, em Pouso Alegre – MG, no período das 08h às 12h e das 13h às 
16h de segunda a sexta-feira. E-mail: rvideira@fuvs.br. 
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ANEXO C 
TERMO DE ASSENTIMENTO(Aluno) 

 
Você é............................................................................................... e 

está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: ““As tecnologias 
digitais como auxiliares no ensino das línguas na escola básica” que tem como 
objetivo “investigar a utilização de aplicações web e aplicativos de celulares 
nas aulas de inglês, por professores de língua inglesa e seus alunos do Ensino 
Médio em uma escola da rede estadual de uma cidade do sul de Minas Gerais, 
buscando conhecer suas percepções sobre a utilização desses recursos, no 
que tange ao desenvolvimento de habilidades linguísticas em inglês e 
letramento digital em seus alunos”. Este estudo está sendo realizado por Jésus 
Vanderli do Prado, aluno do curso do Mestrado em Educação da Universidade 
do Vale do Sapucaí (Univás), juntamente com a pesquisadora responsável 
professora orientadora Dra. Rosimeire Aparecida Soares Borges. 

Sua participação nessa pesquisa consistirá em responder ao 
questionário “Percepções dos alunos sobre uso de aplicativos na 
aprendizagem da língua Inglesa” e realizar atividades, com uso de aplicativos 
móveis em Laboratório de informática para aprender inglês, em seis (06) 
oficinas com duração de duas horas-aula cada uma. Nessas oficinas serão 
utilizados os aplicativos Duolingo, Memrise e Plickers. Esses aplicativos foram 
escolhidos por permitirem que professores e alunos possam refletir sobre a 
integração das TDIC no estudo dos conteúdos pedagógicos, podendo assim 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

Os benefícios relacionados à concretização deste estudo serão 
promover reflexões sobre o processo de aprendizagem com o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação. Os riscos, embora mínimos, 
se referem ao possível constrangimento ao responder o questionário e 
participar das oficinas propostas pelo pesquisador, em laboratório de 
informática, utilizando aplicativos móveis para aprender inglês. Tudo será feito 
pelo pesquisador para amenizar esses riscos. Seu (sua) responsável legal 
deverá autorizar a sua participação ao assinar um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e, você não terá custo algum, nem receberá qualquer 
importância financeira. Será esclarecido (a) em qualquer assunto que desejar, 
estando livre a participar ou recusar-se. Seu (sua) responsável legal poderá 
retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

A sua cooperação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade ou modificação na forma na qual será atendido (a). As 
informações obtidas serão mantidas em sigilo. Você não será identificado(a) 
pelo nome e de nenhuma outra forma. A pesquisa terá a duração de (12) horas 
aulas, sendo em seis (06) oficinas com duração de duas horas-aula cada uma, 
com término previsto para (3) três semanas. Todas as informações obtidas 
ficarão sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a), que trabalhará reunindo 
os dados dos(as) participantes deste estudo. Os resultados estarão à sua 
disposição quando finalizada a pesquisa e ficarão arquivados com a 
pesquisadora responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo 
serão descartados de forma que não prejudique o meio ambiente. Este Termo 
de Assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 
será arquivada pelo(a) pesquisador(a) responsável, e a outra será fornecida a 
você. 
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DECLARAÇÃO 

 
Eu, ____________________________________________, portador(a) do 
documento de identidade ______________, fui informado(a) do(s) objetivo(s) 
do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 
Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o(a) 
meu(minha) responsável legal poderá modificar a decisão da minha 
participação se assim o desejar. Tendo o consentimento do(a) meu(minha) 
responsável legal já assinado, declaro que concordo em participar deste 
estudo. Recebi uma cópia deste Termo de Assentimento e me foi dada a 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
Pouso Alegre, ____ de ______________ de 2018. 
 
Nome completo do(a) participante menor de idade:  
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do(a) participante menor de idade:   
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável:  
 
_______________________________________________________________  
Para possíveis informações ou esclarecimentos a respeito da pesquisa, você 
poderá entrar em contato com a secretária do CEP da Univás pelo telefone (35) 
3449-9232, em Pouso Alegre – MG, no período das 08h às 12h e das 13h às 
16h de segunda a sexta-feira. 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBILICAÇÃO (cessão de direitos) 

 
Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha 

autoria pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e (para 
fins de uso exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial 
dessa Universidade. 
 
Título da dissertação: “As tecnologias digitais como ferramentas auxiliares no 
ensino de língua inglesa no terceiro ano do ensino médio” 
 
Autoria: Jésus Vanderli do Prado 
 
Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome. 
 
Assinatura: 
_____________________________________________ 
 
 
Pouso Alegre, _______ de__________________ de______ 
 


