
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA 

ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA: ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O computador: um recurso no ensino de língua inglesa 
 
 
 
 
 
 
 

Angelita Duarte da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2010 

 



2 

 

ANGELITA DUARTE DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O computador: um recurso no ensino de língua inglesa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística 
da Faculdade de Letras e do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
da Universidade Federal de Goiás, para a 
obtenção do título de Especialista em 
Linguística Aplicada. 
 
Área de Concentração: Estudos 
Linguísticos 
 
Orientadora: Prof. Dra. Eliane Carolina 
de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2010 

 



3 

 

SILVA, A. D. O computador: um recurso no ensino de língua inglesa. 2010. 105 f. 
Monografia (Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

Monografia defendida em 30 de abril de 2010 e aprovada pela banca composta pelos 

seguintes professores: 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Professora Dra. Eliane Carolina de Oliveira – UFG – Orientadora 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Professor Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo – UFG 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Professor Ms. Alexandre de Araújo Badim – UFG 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus alunos e ex-alunos: 

sem vocês, nada disso teria razão. 

 



5 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço a Deus, a origem de tudo. 

Ao meu marido, Rodrigo Ferreira Marinho, a quem amo muito e que, com sua 

paciência e sabedoria, me ajudou muito ao longo de todo esse trabalho. 

A meu pai, Raimundo Pereira da Silva, minha mãe, Maria Aparecida Duarte da 

Silva e meu irmão, Estevão Pereira da Silva, que sempre foram a razão de eu existir e 

sempre acreditaram em mim, me incentivando durante minha vida. 

 A meu cunhado, Fernando Marinho Ferreira, que me conquistou com seu jeito de 

criança e se tornou uma das minhas motivações para que eu me esforce para fazer sempre o 

melhor possível. 

 Minha imensa gratidão ao meu anjo guia ao longo dessa monografia, minha 

orientadora, Dra. Eliane Carolina de Oliveira, que nunca poupou esforço e tempo para me 

ajudar e me orientar para que produzíssemos este trabalho. 

 Aos novos amigos que me cativaram e estiveram sempre ao meu lado me 

incentivando, tanto nos bons e maus momentos, ao longo dessa jornada: Marco André 

Franco, Pâmela de Padua Naves, Priscilla Silva Menezes, Silvana Laurenço Lima, Thiago 

Batista Ferreira e Thiago Morais de Araújo. 

 A todos os colegas e professores do curso de especialização que tornaram meus 

sábados muito melhores. 

A todos os professores que tive ao longo dos meus estudos, pois, de alguma forma, 

cada um deles é responsável por eu estar escrevendo este trabalho hoje. 

Minha especial gratidão aos professores desse curso de especialização, que me 

ajudaram a prosseguir em minha jornada de estudante e na busca de novos conhecimentos. 

Aos professores Ms. Alexandre de Araújo Badim e Dr. Francisco José Quaresma de 

Figueiredo, por quem tenho imenso carinho e são eternos modelos e fontes de inspiração 

em minha carreira como professora, por terem aceitado o convite para compor a banca 

examinadora. 

 A todos os amigos do Colégio em que realizei esta pesquisa e que me cativaram, 

em especial à Coordenação e ao Grupo Gestor do segundo semestre de 2009 pelo 

incentivo, ajuda e apoio ao longo da pesquisa.   

 

 

 
  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como muitos pesquisadores novatos e experientes já 

testemunharam, um bom orientador é como ouro em pó 

e é, de longe, o recurso mais valioso de que dispomos.” 

(Bell, 2008, p. 42) 
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Resumo 

 

 A partir da minha experiência como professora de língua inglesa em uma escola 

pública da região metropolitana de Goiânia, me interessei sobre a questão da utilização de 

novos recursos tecnológicos como aliados durante as aulas. Dessa forma, me propus a 

realizar uma pesquisa cujo tópico é o uso do computador nas aulas de língua inglesa. Para 

realizar tal investigação, foi conduzida uma pesquisa-ação com um grupo de alunos do 2º 

ano do ensino médio da escola pública em que trabalho, cujo objetivo foi verificar se era 

possível utilizarmos o computador, sem necessariamente estar interligado à internet, como 

um recurso no ensino de língua inglesa. Para tal, foram utilizadas atividades nas quais os 

alunos pudessem usar os vários recursos do computador, tais como o editor de textos, o 

editor de slides e o editor de vídeos. 

 O referencial teórico está centrado em autores como Vygotsky (1998), do qual 

utilizo a teoria sociointeracionista, Figueiredo (2004) que trata da teoria sobre a língua 

estrangeira e como ela é aprendida e em outros que advogam o uso do computador como 

um recurso que pode auxiliar durante as aulas como Moran (2000), Masetto (2000), 

Behrens (2000), Paiva (2008a), Buzato (2001), entre outros.  

Para conduzir esta investigação, realizou-se uma pesquisa qualitativa, mais 

especificamente uma pesquisa-ação que tem como essência procurar respostas imediatas 

para problemas urgentes dos docentes. Assim, utilizo autores como Mello e Dutra (2006), 

Engel (2000), Ghedin e Franco (2008) e outros autores que mostram a natureza desse 

método de pesquisa.  

 Os dados foram coletados por meio de gravações em vídeo das aulas, diário 

reflexivo sobre as aulas, atividades realizadas pelos alunos e questionários respondidos por 

eles após cada atividade. Os resultados apresentados ao longo da pesquisa apontam que, de 

fato, não só podemos realizar bons trabalhos utilizando o computador, como também 

motivar nossos alunos com relação ao uso da língua inglesa, mesmo sem o uso da internet 

durante a aula. 

 

Palavras chaves: Computador e educação, sociointeracionismo e aprendizagem de língua 

estrangeira. 
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Abstract 

 Basing on my own experience as a public school teacher working in the outskirts of 

Goiânia, I got interested in the use of new technological resources as helpful tools in my 

classes. So, I decided to conduct a research about the use of computers in the English 

classes. To carry out this investigation, a study was conducted with a group of students 

from 2º ano from Ensino Médio in the public school where I work. Its aim was to check 

whether it was possible to use the computer, even without internet connection, as a 

resource in the English classes. In order to do that, some activities in which the students 

could use computer tools such as text editor, slide editor and video editor were used. 

 The theoretical background is centered in authors like Vygotsky (1998), from 

which I use the sociointeractionist theory, Figueiredo (2004) who deals with theory 

concerning foreign language learning and in other authors that support the use of the 

computer as a tool during classes, like Moran (2000), Masetto (2000), Behrens (2000), 

Paiva (2008a), Buzato (2001), among others.  

 In order to accomplish this research, a qualitative research, more specifically an 

action-research whose focus is looking for immediate answers for urgent classroom 

problems, was done. In this way, I used authors such as Mello and Dutra (2006), Engel 

(2000), Ghedin and Franco (2008) and others that point out the nature of this method of 

research 

 The data of this research were collected through video recording of the English 

classes, a reflexive diary about the classes, activities made by the students during the 

classes and questionnaires also answered by the students after each activity. The results 

presented throughout this study show us that, in fact, we may not only make good work 

using the computer, but also motivate the students towards the use of English in class, even 

without the use of Internet connection. 

 

Keywords: Computer and education, sociointeractionism and foreign language learning. 
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Introdução 

 

Observamos hoje que as novas tecnologias, como o computador, a internet e 

celulares que tiram fotos, gravam sons e vídeos e possuem vários outros recursos estão ao 

nosso redor o tempo inteiro. Em quase tudo que fazemos nos deparamos com essas novas 

tecnologias, como quando vamos ao banco, ao caixa eletrônico, nos vários aparelhos 

eletro-eletrônicos em nossas casas, nos supermercados e também nas escolas. Contudo, 

percebemos um detalhe: em várias escolas, muitas vezes equipadas com diversos recursos 

tecnológicos, estes nem sempre são utilizados. Seria por medo de que os alunos estraguem 

as máquinas ou por falta de profissionais preparados para lidar com novos recursos 

tecnológicos em nossas escolas? 

Conforme vemos em Paiva (2001, p.13): 

  

Não obstante os esforços da secretaria de Educação a Distância do MEC com o 
projeto PROINFO que equipa as escolas públicas, a porcentagem de escolas com 
acesso à Internet ainda está longe do desejável. Outro problema é a qualidade das 
conexões que ainda são lentas e o número de computadores disponível nas 
escolas que é, muitas vezes, insuficiente para atender a todos os alunos. 

 

Paiva e Bohn (2008b, p.15) nos relatam que, tanto no Brasil quanto no exterior, 

existem pessoas que não se interessam pelas novas tecnologias. Contudo, as autoras 

enfatizam que o professor não pode ficar alheio a essa nova era em que vivemos – a era da 

informação – porque utilizar o computador em nossas aulas é uma questão de cidadania, 

em um nível parecido ao da alfabetização, ou seja, da mesma forma que reconhecemos a 

importância da alfabetização, deveríamos reconhecer também a importância do letramento 

digital que, conforme Buzato (2001), significa um tipo específico de alfabetização na qual 

a pessoa aprende a usar o computador de maneira adequada, assim como usam 

adequadamente a escrita, de acordo com as demandas da sociedade, o que faz com que 

essa pessoa passe a utilizar o computador em práticas sociais, conforme necessário. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM, 2000), existe uma distância entre a velocidade com que a tecnologia evolui e 

como a sociedade evolui, fazendo, assim, que necessitemos de mudanças curriculares nas 

quais devemos primar por competências que envolvam a obtenção e a utilização de 

informações, através do computador e mostrar aos nossos alunos as tecnologias ao nosso 

redor, ou seja, sensibilizá-los para isso. 
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Mediante o que nos é proposto pelos PCNEM e o que Paiva (2001) e Paiva e Bohn 

(2008b) nos mostram, reflito sobre a realidade do contexto no qual atuo como professora 

de língua inglesa, pois trabalho em Goiânia em uma escola pública do Estado de Goiás, a 

qual conta com diversos aparelhos tecnológicos, incluindo um laboratório de informática. 

Uma vez que os alunos têm ciência desse laboratório, eles me pedem que o utilize, 

contudo, nem sempre isso é possível, pois quando tentamos reservar o laboratório, há a 

dificuldade de não haver um responsável por ele, além do fato de que, quando utilizado, 

obtermos resultados insatisfatórios devido ao fato de existirem problemas com a fiação 

elétrica, ou os computadores não poderem ser utilizados porque estão com vírus ou 

desconfigurados (problemas técnicos), ou, a principal razão e a mais comumente utilizada 

para não poder ir ao laboratório: a internet não está funcionando ou está com conexão 

muito lenta. Mediante tais fatos, me questiono sobre a existência de uma maneira eficiente 

de se utilizar o computador nas aulas de forma geral e, mais especificamente, nas de língua 

inglesa de forma que motive nossos alunos, sem depender de internet, uma vez que nem 

sempre tal recurso está ao nosso dispor. Penso em como poderia utilizar programas que 

geralmente encontramos em computadores e que dispensam o uso da internet como: editor 

de texto, editor de slides para apresentações, editor de vídeo etc. 

De acordo com a visão sociointeracionista proposta por Vygotsky (1998), vemos 

que o aluno aprende através da interação com uma outra pessoa e por meio do uso de 

ferramentas que favorecem a realização de atividades que possibilitem seu 

desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, a proposta deste trabalho é fazer uso de 

programas de computador como ferramentas que, de maneira cooperativa, possam ser 

utilizadas para a aprendizagem de língua inglesa. 

Este trabalho é, então, norteado pela seguinte pergunta de pesquisa: De que forma o 

computador pode ser um recurso eficiente a ser utilizado nas aulas de língua inglesa, sem 

depender de internet, para motivar nossos alunos?  

Conforme os teóricos que serão estudados aqui como Behrens (2000), Fontes 

(2002), Masetto (2000), Moran (2000), entre outros, existem vários tipos de programas que 

podemos utilizar no computador, programas esses que serão abordados no capítulo da 

fundamentação teórica.  

Além desta breve introdução, o presente trabalho está dividido em quatro capítulos: 

no primeiro, apresento o suporte teórico sobre a aprendizagem de uma língua, o uso do 

computador no ensino e a teoria sociointeracionista; no segundo capítulo, discorro sobre a 
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metodologia utilizada na pesquisa; em seguida, no terceiro capítulo, apresento a análise dos 

dados, fazendo uma apreciação sobre cada atividade realizada com os alunos. Na quarta e 

última parte são feitas algumas considerações finais. 
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Capítulo 1 

Fundamentação Teórica 

 

1.1 - Aprendizagem de uma língua estrangeira 

 

 De acordo com Figueiredo (2004), existem autores que não fazem distinção entre 

aquisição e aprendizagem de uma língua, tais como Ellis (1985) e Gass (1989). No entanto, 

o autor faz a distinção entre esses dois termos, tendo como base Krashen (1981) e 

McLaughlin (1978), uma vez que, para ele, existe uma diferença entre os dois termos até 

certo ponto. 

 Para Figueiredo (2004), existe uma diferença entre os processos de aquisição e 

aprendizagem que passam pelos aspectos formal e informal e consciente e inconsciente. 

Com relação ao formal e o informal nos dois processos, Figueiredo (2004) mostra que o 

termo informal é aplicado à aquisição de uma língua, pois acontece em um ambiente 

natural, sem instruções formais, ou seja, o indivíduo está inserido em uma comunidade na 

qual a língua a ser aprendida ou língua-alvo é utilizada com frequência. Já com relação ao 

termo formal, o autor mostra que pode ser relacionado com a aprendizagem, pois ela 

ocorre em um ambiente artificial, em uma situação formal, no qual o indivíduo é exposto a 

explicações gramaticais e no qual tem os erros corrigidos. 

 Com relação ao aspecto consciente e inconsciente, Figueiredo (2004) revela que 

Krashen (1981) utiliza esses aspectos para distinguir, respectivamente, aprendizagem de 

aquisição. Para Krashen, a aquisição de uma segunda língua acontece de forma semelhante 

à aquisição de uma primeira língua, pois o foco está em transmitir a mensagem desejada, 

uma vez que os usuários não estão preocupados com a forma de suas sentenças. Os falantes 

nem sempre possuem um conhecimento consciente das regras da língua e podem se 

autocorrigir baseados em sua intuição da língua. Já o termo consciente, de acordo com 

Krashen, pode ser relacionado à aprendizagem, pois ela exige um conhecimento consciente 

das regras da língua que se está aprendendo e a correção do erro existe para que se possa 

ajudar o aprendiz a chegar a uma forma correta. 

 Assim, Figueiredo (2004) mostra que a aquisição acontece em um ambiente 

informal e dentro de um processo inconsciente e que a aprendizagem ocorre em um 

ambiente artificial e em um processo consciente, o qual ocorre em um ambiente formal, no 

caso, a sala de aula. 
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(Interlíngua) 

 Partindo dessas definições, utilizarei o termo aprendizagem ao longo desse trabalho 

para mencionar o processo no qual o aluno aprende uma segunda língua, no caso dessa 

monografia, a língua inglesa, uma vez que acredito ser importante fazer essa distinção 

entre os dois termos e como ocorre cada um. 

 A seguir trataremos da interlíngua, a qual também considero ser uma definição 

importante para esse trabalho.   

 

1.1.1 – A teoria da interlíngua 

 

 Um outro conceito importante para esse trabalho é o de interlíngua. Figueiredo 

(2004) nos relata que quando as pessoas aprendem uma segunda língua, elas passam por 

um continuum, no qual se fazem presentes nos pólos a língua materna e a língua-alvo. De 

acordo com o autor, esse continuum consiste de uma série de estágios os quais Selinker, 

1972 (apud Figueiredo, 2004) chama de interlíngua. Ainda segundo o autor, a interlíngua é 

um “sistema linguístico separado”, o qual nos mostra o desenvolvimento linguístico do 

aprendiz, conforme ilustrado abaixo:   

 

 

 

 Figura 1.1: Interlíngua (Figueiredo, 2004) 

 

Assim percebo que a interlíngua seria um meio termo entre a língua materna e a 

alvo, ou seja, a que será aprendida, na qual o aluno mostra suas hipóteses sobre o uso da 

mesma e na qual pode haver influência da língua materna também.  

Após explicarmos brevemente o que vem a ser a interlíngua, passaremos à teoria de 

Krashen, 1982 (apud Figueiredo, 2004). 

 

1.1.2 – A teoria do monitor 

  

 Figueiredo (2004) nos apresenta a teoria do monitor elaborada por Krashen, a qual 

consta de cinco hipóteses: a da distinção entre aprendizagem e aquisição, a da ordem 

natural, a do input, a do monitor e a do filtro afetivo. 

Língua materna Língua-alvo 
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 A primeira hipótese, a da distinção entre aprendizagem e aquisição abordada 

anteriormente se refere ao modo como desenvolvemos uma segunda língua, pois essa 

língua pode ser adquirida ou aprendida. 

 Para Krashen, 1982 (apud Figueiredo, 2004), a aquisição da segunda língua 

acontece quando ela ocorre semelhantemente à aquisição da primeira língua por crianças, 

pois ela acontece naturalmente, de maneira inconsciente e as regras da língua acabam 

sendo internalizadas e usadas intuitivamente durante a comunicação, além de a correção 

também ser feita pela intuição.  

Já a aprendizagem ocorre quando a língua é aprendida em um ambiente formal e 

artificial, de maneira consciente e as regras são conhecidas e o indivíduo geralmente está 

ciente delas quando tenta se comunicar. 

A segunda hipótese, a da ordem natural, de acordo com Krashen, consiste na 

existência de uma ordem natural para a aquisição e aprendizagem das regras da língua. 

A terceira hipótese, a do input, segundo o mesmo autor, se refere ao fato de que a 

aprendizagem passa por um processo gradual, de um estágio para o outro e para que isso 

ocorra, é necessário que o input esteja um pouco além daquele em que se encontra o 

indivíduo. Conforme os autores, se o aprendiz tem uma competência atual de i, o input 

oferecido a esse aprendiz deve conter uma informação linguística que esteja um nível 

acima dessa competência atual (i + 1). Contudo, para que o aprendiz entenda o input 

contendo i + 1, ele deve focar no significado e não na forma da mensagem. 

A quarta hipótese é a do monitor, que, ainda, de acordo com Krashen, durante a 

aprendizagem existe um monitoramento da produção linguística do indivíduo, que o leva a 

se corrigir sempre que considerar necessário. 

Figueiredo (2004) nos relata que Krashen (1982) revela que para que o monitor 

exista, é necessário que três condições sejam cumpridas: a do tempo, ou seja, o indivíduo 

necessita de tempo para pensar sobre as regras, de maneira consciente, e utilizá-las 

efetivamente; o foco na forma, ou seja, o indivíduo deve prestar atenção à forma ou a 

correção quando faz uso da língua e, por fim, o conhecimento das regras, ou seja, o 

indivíduo deve ter conhecimento das regras da língua a ser utilizada. 

Os autores ainda nos relatam que existem três tipos de usuários do monitor: os que 

usam o monitor excessivamente – o que significa que têm consciência das regras, sentem 

que devem sabê-las e têm receios para se expressar por medo de errar. Existe o segundo 

tipo de usuário que é o que não utiliza muito o monitor, ou seja, está preocupado com o 
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que falar e parece estar imune à correção. O terceiro tipo de usuário é o meio-termo, pois é 

um usuário moderado que utiliza o monitor quando necessário, sem bloquear a 

comunicação por isso. 

A quinta e última hipótese é a do filtro afetivo na qual Krashen mostra que é “um 

bloqueio mental que impede os indivíduos de utilizarem totalmente o input compreensível 

que eles recebem” (KRASHEN, 1985 apud FIGUEIREDO, 2004, p. 39). 

Assim, uma vez que o aprendiz possua um filtro afetivo alto, o input recebido não 

será processado pelo aprendiz de forma eficiente. Dessa forma, percebemos que, quanto 

mais baixo for o filtro afetivo de nossos alunos, melhor será a sua oportunidade para 

aprender, pois ele buscará maiores quantidades de input compreensível. 

Tendo em vista a teoria de Krashen, 1985 (apud Figueiredo, 2004), consideramos 

ser importante trazermos também a teoria do output de Swain, 1985 (apud Ellis, 1994). 

 

1.1.3 – A teoria do output 

 

 Da mesma forma que é necessário pensar em como o input é processado por nossos 

alunos, também se faz necessário refletir sobre como acontece o output produzido por eles. 

Swain, 1985 (apud Ellis, 1994) argumenta que essa hipótese do output compreensível é 

importante, pois ela propõe que nossos alunos necessitam de oportunidades para 

produzirem, ou seja, utilizarem a língua de maneira efetiva seja em sua modalidade escrita 

ou oral, para adquirirem também certos itens gramaticais que não podem ser adquiridos 

através da compreensão do input somente. 

 Para Swain quando o aprendiz falha ao produzir o output, ele é forçado a ser mais 

preciso e coerente ao produzi-lo para que ele se torne mais apropriado. A autora ainda 

argumenta que a produção pode proporcionar aos aprendizes que eles se movam de um 

processo semântico para um sintático, ou seja, “enquanto a compreensão de uma 

mensagem pode ocorrer com pouca análise sintática do input, a produção força os 

aprendizes a prestarem atenção aos meios de expressão” (SWAIN, 1985 apud ELLIS, 

1994, p. 282). 

 A partir dos estudos de Swain, Ellis (1994) nos mostra que no caso dessa teoria, é 

importante lembrarmos que é necessário forçar os aprendizes a melhorarem sua produção, 

inclusive com relação a aspectos gramaticais para que possam ser entendidos, ou seja, 

forçar o aprendiz a estar sempre reconstruindo sua interlíngua. 
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 Após discorrermos sobre a importância do output no processo de aquisição de uma 

língua, passaremos a uma breve discussão sobre a aquisição de uma língua através de 

atividades em grupos.  

     

1.1.4 – Aprendizagem colaborativa de línguas 

 

 Figueiredo (2006), através do estudo de vários autores como Dillenbourg (1999), 

Kessker (1992) e Bruffee (1999), nos mostra em seu artigo que entre várias situações, a 

aprendizagem colaborativa pode se referir à aprendizagem realizada em grupo, dentro de 

um contexto educacional, no qual os integrantes desse grupo tentam aprender algo juntos 

para conseguirem alcançar objetivos comuns de aprendizagem. 

 Figueiredo (2006) nos mostra que alguns autores (TINZMANN et al., 1990; 

OXFORD, 1997 e NYIKOS; HASHIMOTO, 1997) relatam que a aprendizagem 

colaborativa parte da teoria sociocultural que foi elaborada por Vygotsky e seus 

colaboradores. Figueiredo nos mostra também que a teoria sociocultural toma o homem 

como um ser social que aprende através da interação com outras pessoas. 

 Através de seus estudos, baseado em diversos autores, Figueiredo (2006) relata que 

algumas das características da aprendizagem colaborativa são as de que o foco dela é no 

processo; o papel de cada membro do grupo é definido ao longo do desenvolvimento das 

atividades; a abordagem é centrada no aluno; eles se tornam mais ativos no processo de 

aprendizagem, uma vez que o professor não fornece todas as informações e o ensino e a 

aprendizagem passam a ser compartilhados entre os alunos e o professor, além de a 

realização de atividades em pequenos grupos favorecer não só o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, como sociais também. 

 Ainda de acordo com Figueiredo (2006), alguns autores (TINZMANN et al., 1990; 

HIGH, 1993; AOKI, 1990 e GHAITH, 2002) consideram que uma abordagem colaborativa 

pode trazer benefícios como a maximização do output do aprendiz, o uso da língua de 

forma a chegar a um entendimento comum, a promoção de um ambiente no qual os 

aprendizes se apóiem, diminuindo assim um pouco da ansiedade ao produzirem na língua 

que está sendo aprendida e promovendo uma certa autonomia dos aprendizes através de 

uma interdependência positiva e, por fim, favorecer a troca de experiências pessoais e 

conhecimento entre os alunos e professores. 
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 Após discorrermos sobre a aprendizagem colaborativa, passamos a discutir sobre a 

teoria de Vygotsky como um apoio para o uso do computador de forma a ser um recurso 

positivo em sala de aula por pensarmos que ele pode viabilizar um meio de interação para 

os alunos.        

  

1.2 – O sociointeracionismo e o uso do computador 

 

De acordo com Vygotsky (1998), em sua teoria sociointeracionista, o aprendiz é 

capaz de realizar atividades mais complexas com a ajuda do outro, ou seja, de alguém ou 

algo que dê suporte para que ele possa realizar atividades mais complexas. Isso acontece 

devido ao que o autor chama de Zona de Desenvolvimento Proximal ou ZDP. Em 

Vygotsky (1998, p. 112), lemos que a ZPD pode ser definida como: 

  

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

Dessa forma, vemos que Vygostky investigou o desenvolvimento mental de 

crianças e descobriu que eram capazes de desenvolver atividades não previstas para sua 

idade com a ajuda de outro. 

Assim, podemos perceber que o trabalho com base na ZDP oferece oportunidade 

para que as escolas utilizem atividades colaborativas, nas quais alunos que saibam mais 

sobre algo possam auxiliar outros colegas na realização de uma tarefa que, mais tarde eles 

poderão resolver sozinhos. Paiva (2008a, p. 02) considera que essa mediação pode ser 

realizada por meio de artefatos culturais e dá exemplos como o cinema, a TV, o jornal, a 

revista, jogos etc. 

A autora (ibid) afirma também que o suporte oferecido ao aprendiz está presente de 

maneira direta e indireta nos processos de ensino. Diretamente através de atividades de 

trabalho, lúdicas ou educacionais e indiretamente, em artefatos como o livro, o 

computador, a arte etc. Em ambos os casos, o outro, ou seja, o suporte que é oferecido ao 

aprendiz, serve como um andaime, ou seja, um apoio para a aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido, percebemos em Vygotsky (1998), que a aprendizagem é mediada 

por sinais, símbolos, técnicas e outros instrumentos, dentre os quais, poderíamos incluir o 
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computador, pois ele pode ser um recurso que vai auxiliar o aluno a resolver problemas se 

o professor souber oferecer orientações, meios e recursos e acompanhá-lo na construção do 

conhecimento, conforme destacado por Monteiro, Neves et al. (2007, p. 08): 

 
 

a aprendizagem se realiza em torno de três idéias fundamentais: em primeiro 
lugar, a de que o aluno/formando é responsável pelo seu próprio processo de 
aprendizagem (o ensino é mediado) pela actividade mental construtiva do 
aluno/formando, ou seja, ele não é somente activo quando manipula, explora, 
pesquisa, inventa, mas também quando lê ou escuta as explicações do 
professor/formador); em segundo lugar, a actividade mental construtiva do 
aluno/formando aplica-se a conteúdos que possuem um grau considerável de 
complexidade resultante de um certo processo de elaboração social; por fim, o 
facto de a actividade construtiva do aluno/fomando se aplicar a conteúdos de 
aprendizagem pré-existentes condiciona o papel a desempenhar pelo 
professor/formador, o qual deverá criar condições que permitam ao 
aluno/formando desenvolver uma actividade construtiva rica. O 
professor/formador pode neste caso, desempenhar o papel de “sujeito mais 
competente” para auxiliar e estimular as aprendizagens dos seus 
alunos/formandos. 

 

 Monteiro, Neves et al. (2007) afirmam que, partindo dessa abordagem vygotskyana, 

pode-se trabalhar com resoluções de problemas, os quais exercitariam capacidades 

cognitivas superiores como classificar, analisar, prever, criar, avaliar etc. Para tal, penso 

que podemos utilizar o computador como essa ferramenta para a resolução de problemas e 

como fator que motive os alunos, uma vez que vivemos “dentro de novas condições de 

produção de conhecimento, de um novo contexto de construção de saberes e com uma 

nova geração de aprendizes que (re)conhece o teclado e o lápis simultaneamente.” 

(FONTES, 2002, p.1). 

 Fontes (2002) afirma que a máquina com a qual interagimos contém textos, signos, 

formas linguísticas e comunicacionais que foram concebidas e desenvolvidas pelo próprio 

ser humano que faz uso deles, ou seja, sempre que utilizamos o computador, há uma 

interação mediada por linguagem humana. Jonassen (2000, apud Fontes, 2002) propõe que 

o computador seja usado como uma ferramenta cognitiva para que o aprendiz desenvolva 

um pensamento complexo, ou seja, trabalhe as funções psicológicas superiores. O autor 

chama a atenção para que pensemos em aprendizagem com o computador e não sobre ou a 

partir do computador. Assim, ele mostra a importância de conhecermos bem as ferramentas 

computacionais, pois, conforme afirma Fontes (2002), a tecnologia digital, quando usada 

como uma ferramenta cognitiva, pode proporcionar o desenvolvimento de capacidades 

crítica e de reflexão, as quais considera essenciais para uma aprendizagem significativa e 

para que o conhecimento seja construído de uma forma diferenciada. 
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 Para Jonassen et al., (1999, apud Fontes, 2002), as tecnologias são produtos 

humanos para a resolução de problemas, ou seja, processadores de textos, planilhas, 

editores multimídia etc. que auxiliam no aumento da produtividade dos usuários dessas 

tecnologias. Dessa forma, podem-se utilizar essas tecnologias como ferramentas 

cognitivas, de suporte para a construção do conhecimento. Afinal, como afirma Fontes 

(2002): 

 

O computador tem condições operacionais de viabilizar essa complexificação de 
maneira didática e relativamente simples, servindo, pois, como instrumental nos 
processos de desenvolvimento cognitivo e, portanto, de ensino-aprendizagem.  
Em segundo lugar, por disponibilizar de forma rápida e organizada uma série de 
informações, o computador, enquanto ferramenta cognitiva, pode ser utilizado 
para estimular o pensamento crítico e reflexivo, já que o aprendiz pode ser 
ensinado a trabalhar sobre essa base de dados e transformá-los em conhecimento 
significativo para seus objetivos. Além disso, esse processo pode ser 
compartilhado com outros aprendizes.  

 

Para tal, o autor argumenta que o professor deve conhecer os recursos tecnológicos 

com os quais pretende trabalhar para que possa levar os alunos a pensarem e se 

apropriarem do conhecimento, além de contribuir com seus pares para a construção desse 

conhecimento. 

Fontes (2002) complementa afirmando que, para que ocorra esse processo de 

aprendizagem, é necessário haver um processo de mediação pedagógica, ou seja, uma troca 

de saberes e construção conjuntas a partir de uma situação específica. Nesse sentido, 

Masetto (2000, p. 145) nos revela que a mediação pedagógica é o conjunto de 

características como atitude e comportamento do professor que se coloca como facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, o qual se mostra como uma ponte entre o 

aluno e sua aprendizagem; uma ponte que colabora de forma ativa para que o aluno chegue 

aos seus objetivos. 

De acordo com Moran (2000), nossa sociedade se torna cada vez mais cheia de 

recursos tecnológicos e cada vez mais, a busca por respostas instantâneas e mais rápidas 

acontece, pois as pessoas em geral não gostam de demora e querem resultados imediatos. 

Para ele, uma das principais missões da educação é “ajudar a desenvolver tanto o 

conhecimento de resposta imediata como o de longo prazo; tanto o que está ligado a 

múltiplos estímulos sensoriais como o que caminha em ritmos mais lentos, que exige 

pesquisa mais detalhada, e tem de passar por decantação, revisão, reformulação” (ibid, 

p.22). O autor acrescenta que muitos dados e muita informação não querem dizer mais e 
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melhor conhecimento. Para ele, o conhecimento irá se tornar produtivo se o integrarmos 

em uma visão ética pessoal, transformando-o em sabedoria para pensar e agir melhor. 

Outro argumento de Moran (2000, p. 24) é que “o conhecimento se dá 

fundamentalmente no processo de interação, de comunicação. A informação é o primeiro 

passo para conhecer. Conhecer é relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o que vem 

de fora”. Segundo o autor, é pela interação que entramos em contato com tudo o que nos 

rodeia, captamos as mensagens, nos revelamos e ampliamos a percepção externa. No 

entanto, a compreensão só é completa com a interiorização, com o processo de síntese 

pessoal e de reelaboração de tudo o que captamos por meio da interação. O que nos remete 

a Vygotsky e sua teoria de que a criança aprende através da interação com o ambiente que 

a rodeia.  

Partindo da teoria vygotskyana, Fontes (2002) conclui que o meio digital pode 

promover uma mediação pedagógica, levando em conta as potencialidades do computador 

como uma ferramenta cognitiva e que possibilita um trabalho colaborativo, com o intuito 

de promover a construção do conhecimento com os alunos. Em seguida, discutiremos o 

que advém do uso do computador no ensino, ou seja, suas implicações para o ensino 

utilizando o computador.  

 

1.3 – Implicações do uso do computador no ensino 

 

Discute-se aqui os benefícios da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, 

mas o que vem a ser tecnologia? De acordo com Moran (2003), ao se falar em tecnologia, 

logo pensamos em computadores, vídeos, softwares e internet. Contudo, esse conceito é 

bem abrangente, é um meio ou ferramenta que utilizamos para que os alunos aprendam, 

desde o giz, como dispomos na sala de aula, até o computador. 

 Essas tecnologias, segundo Moran (1995), não mudam a relação entre professor e 

alunos, pois ela reforça uma visão conservadora, individualista ou progressista. Ou seja, 

essas novas tecnologias não substituem o professor, apenas fazem com que sua função 

mude. Ele assume o papel de alguém que estimula a curiosidade do aluno, questiona, 

contextualiza os resultados, enfim, transforma informação, que pode ser adquirida em 

bancos de dados, livros, CDs etc., em conhecimento. 

 Ainda de acordo com Moran em seu artigo ‘A integração das tecnologias na 

educação’, quem geralmente não está pronto ainda para lidar com tecnologias em geral são 
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os professores. Eles percebem que precisam mudar, porém não sabem como fazer isso. 

Nesse mesmo artigo, o autor relata que muitas organizações se frustram por introduzirem 

computadores, conectados a internet e não conseguirem as mudanças esperadas no ensino, 

pois esperam que apenas esse investimento em máquinas sem o investimento em 

aprimoramento dos professores melhore o ensino.  

 Nesse mesmo sentido, Buzato (2001) aborda, em sua dissertação de mestrado, o 

letramento eletrônico dos professores e diz que esses devem pensar sobre a incorporação 

dos computadores ou não às suas práticas de ensino e sobre como fazer isso. Pennington 

(1996, apud Buzato, 2001) aponta que o uso do computador no ensino de línguas oferece 

vantagens que podem ser divididas em três grupos: físicas, psicológicas e cognitivas. 

 As físicas são o que Pennington (1996, apud Buzato, 2001) chama de fingertips 

effects ou efeito da informação nas pontas dos dedos, pois o computador permite que 

informações sejam obtidas com menor esforço físico, como, por exemplo, quando um 

usuário de computador quer consultar um dicionário armazenado em seu disco rígido ou 

como quando utiliza o recurso copiar e colar ou pré-visualizar o texto em um processador 

de texto. Existe aí uma economia de energia física. 

Já as vantagens psicológicas, segundo Pennington (1996, apud Buzato, 2001), têm 

em primeiro lugar a vantagem de motivar os alunos na execução de tarefas devido ao 

caráter lúdico das atividades desenvolvidas utilizando o computador, o que favorece a 

criatividade, além de preservar a face do aluno, por oferecer privacidade na realização das 

tarefas, diminuindo, assim, a timidez de participar das aulas. 

  A terceira vantagem para Pennington (1996, apud Buzato, 2001), a cognitiva, 

proporciona uma maior aprendizagem devido à variedade e à diversidade de oportunidades 

para serem utilizadas durante o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o fornecimento 

de informações é mais rico, pois pode vir de várias formas, devido à combinação de 

informações linguística, visual e sonora, o que, por sua vez, segundo a autora, pode 

favorecer a ativação de esquemas mentais dos alunos. 

 Buzato (2001) mostra resultados de uma pesquisa realizada por Padron (1993) na 

qual, como aspecto positivo do uso do computador, está a diminuição da taxa de evasão 

escolar dos alunos, além de mostrar outras características positivas do computador como: 

recurso motivador, que possui ausência de julgamento; é adaptável às necessidades e 

capacidades dos alunos; que permite autonomia; oferece feedback; dá um senso de controle 

ao aluno; não intimida muito; que fornece um ambiente linguisticamente rico; diminui o 
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papel autoritário do professor e também as situações nas quais os alunos se sintam 

envergonhados por não saberem as respostas. Além disso, Padron (1993, apud Buzato, 

2001) afirma que o computador faz com que os alunos aprendam fazendo e trabalhando em 

pequenos grupos. 

 Em Sampaio e Leite (1999) vemos que hoje a informação e o conhecimento são 

gerados e transmitidos de diversas formas utilizando tecnologia e que, mesmo as 

populações que possuem uma renda familiar baixa, têm contato com essas formas de 

transmissão, seja ela por computador, fax, mídia, satélite etc. Assim, as autoras nos 

mostram que uma das maneiras de a escola ajudar essas pessoas menos favorecidas é 

fazendo um trabalho, uma educação de qualidade. Veiga (1995, apud Sampaio; Leite, 

1999) defende que a função da escola é oferecer meios para que as camadas populares 

possam ter um ensino que lhes ofereçam meios de conquistar melhores condições para que 

participem culturalmente, politicamente e reivindicando melhorias sociais dentro da nossa 

sociedade. Contudo, essa reivindicação deve passar pela exigência de uma escola 

preparada para a participação em um mundo de modernidades científicas e tecnológicas, 

qualificando nossos alunos para esses novos padrões exigidos pelo mundo do trabalho 

(EVANGELISTA, 1994 apud SAMPAIO; LEITE, 1999). 

 Ainda conforme Sampaio e Leite (1999), a maneira de a educação preparar nossos 

alunos para esse mundo tecnológico é fazendo deles sujeitos reflexivos, os quais possam 

dominar a técnica, que tenham cultura geral e uma visão crítica para poderem utilizar toda 

essa tecnologia com sabedoria. 

 Em Belloni (1991, apud Sampaio; Leite 1999, p. 66) a integração de mídias à 

escola deve se realizar em dois níveis: “1) como instrumento pedagógico, fornecendo 

suporte para a melhoria da qualidade de ensino, e 2) como objeto de estudo, fornecendo 

meios para o domínio desta nova linguagem.” Contudo, podemos pensar nesses níveis 

como sendo algo que sempre estará presente quando o professor utilizar a tecnologia e 

entrar em contato com o aluno, pois o uso desse recurso proporcionará a melhoria da 

qualidade do ensino e a leitura crítica da tecnologia e do mundo. 

 De acordo com Sampaio e Leite (1999), as tecnologias devem fazer parte do 

contexto escolar, pois diversificam as maneiras de chegar ao conhecimento, devem ser 

estudadas como objeto e como meio de se chegar ao conhecimento, uma vez que possuem 

um papel social importante, permitem que o aluno se familiarize com várias tecnologias 

existentes que, através da sua utilização, passam a ser desmistificadas e democratizadas. 
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No entanto, para que isso aconteça o professor deve ter claro o seu papel e o papel das 

tecnologias enquanto instrumentos que podem ajudar a construir a maneira de o aluno 

pensar, encarar o mundo e aprender a lidar com elas como ferramentas de trabalho. 

 Ainda sobre o aspecto social do uso das novas tecnologias nas aulas, Demo (1991, 

apud Sampaio; Leite, 1999) argumenta que o uso das tecnologias pode ajudar o aluno a 

aprender a sempre procurar informações, a desenvolver a criatividade, a estimular a 

produção de soluções próprias diante de desafios, ou seja, a ganhar autonomia, o que o 

autor considera de extrema importância na atualidade. 

 Uma vez verificada alguma das implicações do uso do computador no ensino, 

passaremos ao seu uso e o que isso implica para o professor, ou seja, a modificação no 

papel do professor perante o uso do computador no ensino. 

  

1.4 – O uso do computador e a modificação no papel do professor  

 

De acordo com Moran (2000, p.15), encontramos salas de aula em que o ensino é 

realizado predominantemente através de fala massiva e massificante, um número excessivo 

de alunos por sala, professores mal preparados, mal pagos, pouco motivados e evoluídos 

como pessoas, além de encontrarmos também muitos alunos que “valorizam mais o 

diploma do que o aprender, que fazem o mínimo para serem aprovados, que esperam ser 

conduzidos passivamente e não exploram todas as possibilidades que existem dentro e fora 

da instituição escolar” e uma infra-estrutura que costuma ser inapropriada, com salas 

barulhentas, pouco material escolar avançado e tecnologias pouco acessíveis à maioria. 

 Sendo assim, para Moran (2000), o educador autêntico é humilde e confiante, pois 

ele expõe o que sabe e está sempre atento ao que não sabe. Dessa forma, mostra para o 

aluno o quão complexo é o aprender, a nossa ignorância, as nossas dificuldades. O 

educador ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a diferença, a aceitar o provisório, 

mostrando que o aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória que dá lugar a 

novas descobertas e a novas sínteses. Assim, observamos que, para Moran (2000, p.17), 

“os grandes educadores atraem não só pelas suas ideias, mas pelo contato pessoal. Dentro 

ou fora da aula chamam a atenção. Há sempre algo surpreendente, diferente no que dizem, 

nas relações que estabelecem, na sua forma de olhar, na forma de comunicar-se, de agir. 

São um poço inesgotável de descobertas.” 
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O autor (2000) ainda adiciona que depende dos alunos também para que as 

mudanças na educação aconteçam. Ele argumenta que alunos curiosos e motivados 

costumam facilitar muito o processo, estimular as melhores qualidades do professor, e 

tornarem-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do professor-educador. 

Observamos, então, que uma vez que haja interação entre as novas tecnologias e os 

alunos, a aquisição da informação dependerá cada vez menos do professor (ibid, 2000). 

 Masetto (2000) argumenta que o professor tem oportunidade de realizar seu 

verdadeiro papel, ou seja, o de mediador entre aluno e sua aprendizagem, o de facilitador, 

o de incentivador e o de motivador dessa aprendizagem. 

Assim, conforme Masetto (2000, p. 141), “o aluno num processo de aprendizagem, 

assume papel de aprendiz ativo e participante (não mais passivo e repetidor), de sujeitos de 

ações que o levam a aprender e a mudar seu comportamento”. Para ele, essas ações são 

realizadas sozinho (auto-aprendizagem), com o professor e com os seus colegas 

(interaprendizagem), passando a existir uma busca por mudança de mentalidade e de 

aprender, para colaborar com a aprendizagem dos demais colegas, com o grupo, e de forma 

que o aluno veja o grupo, os colegas e o professor como parceiros de fato, dispostos a 

colaborar com sua aprendizagem, tornando-a mais fácil. 

Nesse contexto, o professor, de acordo com Masetto (2000), assume uma nova 

atitude. Embora, às vezes, desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos 

e/ou, experiências a comunicar, geralmente desempenhará o papel de orientador das 

atividades do aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode 

colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de quem 

trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos, ou seja, 

desenvolverá o papel de mediação pedagógica, ou seja, para o autor, mediação pedagógica 

é a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a adquirir 

informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus 

colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até produzir um 

conhecimento que possa ser significativo para ele, que possa ser incorporado ao seu mundo 

intelectual e vivencial e que o ajude a compreender sua realidade humana e social, e 

mesmo a interferir nela. 

Para Moran (2000), as tecnologias podem nos mostrar dados, imagens, resumos de 

forma rápida e atraente. Assim, o principal papel do professor passa a ser o de ajudar o 

aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los. Em relação a esses 
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papéis, o autor afirma que o professor com o acesso a tecnologias pode se tornar um 

“orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem, integrando de forma equilibrada a 

orientação intelectual, a emocional e a gerencial” (ibid, p.30). Para ele, o 

orientador/mediador intelectual é o que “informa, ajuda a escolher as informações mais 

importantes, trabalha para que elas se tornem significativas para os alunos, permitindo que 

eles as compreendam, avaliem – conceitual e eticamente -, reelaborem-nas e adaptem-nas 

aos seus contextos pessoais” (ibid, p.30), além de ajudar a ampliar o grau de compreensão 

de tudo. Já o orientador/mediador emocional é o que motiva, incentiva, estimula, organiza 

os limites, com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia. 

O orientador/mediador gerencial e comunicacional, para Moran (ibid), é o que 

organiza grupos, atividades de pesquisa, ritmos, interações. É o que organiza o processo de 

avaliação, é a ponte principal entre a instituição, os alunos e os demais grupos envolvidos 

(a comunidade), organiza o equilíbrio entre o planejamento e a criatividade. O professor 

atua como orientador comunicacional e tecnológico e ajuda a desenvolver todas as formas 

de expressão, de interação, de sinergia, de troca de linguagens, conteúdos e tecnologias. 

Por fim, Moran (2000) trata do orientador ético que é o que ensina a assumir e 

vivenciar valores construtivos, individual e socialmente. Para ele, cada professor participa 

na construção dinâmica das áreas sensorial, intelectual, emocional e ética de cada aluno. 

Assim, para ele, o aluno vai organizando continuamente seu quadro referencial de valores, 

ideias, atitudes, tendo por base alguns princípios básicos comuns como a liberdade, a 

cooperação e a integração pessoal.  

Em Behrens (2000) é argumentado que o fato de reconhecermos a era digital como 

uma nova maneira de categorizar o conhecimento não significa que tenhamos que deixar 

de lado o caminho trilhado pela linguagem oral e escrita, nem mistificar o uso 

indiscriminado de computadores no ensino, contudo, devemos enfrentar com critérios os 

recursos eletrônicos como ferramentas para desenvolver processos metodológicos mais 

significativos para aprender. 

Behrens (ibid) também afirma que o professor precisa utilizar a informática como 

instrumento de sua prática pedagógica, consciente de que a lógica do uso não pode 

ultrapassar a lógica da produção do conhecimento. Assim, para a autora, o computador e a 

rede devem estar a serviço da escola e da aprendizagem. 

Ainda, segundo a autora, para romper com o conservadorismo, o professor 

necessita lembrar que, além, da linguagem oral e da linguagem escrita que historicamente 
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acompanham o processo pedagógico de ensinar e aprender, deve-se considerar também a 

linguagem digital. Para ela, neste processo de incorporação, o professor precisa propor 

novas tecnologias, buscando recursos e caminhos para facilitar a aprendizagem.  

Dessa forma, Behrens (2000) mostra que, quando o professor propõe uma 

metodologia inovadora, é preciso levar em consideração que a tecnologia digital oferece a 

possibilidade de acesso ao mundo globalizado e à rede de informações disponível em todo 

o universo. Para a autora, a sala de aula passa, assim, a ser um lugar privilegiado como 

ponto de encontro para acessar o conhecimento, discuti-lo, depurá-lo e transformá-lo. 

Segundo Moran (2000, p. 31), alguns dos princípios metodológicos norteadores do 

uso das novas tecnologias nas aulas são: 

 

• Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar texto 
escrito, comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídica. 
Aproximar as mídias, as atividades, possibilitando que transitem 
facilmente de um meio para o outro, de um formato para o outro. 
Experimentar as mesmas atividades em diversas mídias. Trazer o 
universo do audiovisual para dentro da escola. 

• Variar a forma de dar aula, as técnicas usadas em sala de aula e 
fora dela, as atividades solicitadas, as dinâmicas propostas, o 
processo de avaliação. A previsibilidade do que o docente vai 
fazer pode tornar-se um obstáculo intransponível. A repetição 
pode tornar-se insuportável, a não ser que a qualidade do 
professor compense o esquema padronizado de ensinar... 

• Planejar e improvisar, prever e ajustar-se às circunstâncias, ao 
novo. Diversificar, mudar, adaptar-se continuamente a cada 
grupo, a cada aluno, quando necessário. 

• Valorizar a presença no que ela tem de melhor e a comunicação 
virtual no que ela nos favorece. Equilibrar a presença e a 
distância, a comunicação “olho no olho” e a telemática. 

 

Para ele, é importante que cada docente procure a melhor maneira para utilizar as 

novas tecnologias em sala de aula para que se sinta bem, comunique-se bem, ensine bem e 

ajude os alunos a aprender melhor. Assim, ele diz que é importante também diversificar as 

formas de dar aula, de realizar atividades e de avaliar. Ele argumenta que os programas e a 

comunicação via novas tecnologias estão cada vez mais poderosos em recursos e 

velocidade e que o computador nos permite pesquisar, simular situações, testar 

conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares e ideias, além de produzir 

novos textos, avaliações e experiências. Assim, de acordo com o autor, as possibilidades 

vão desde seguir algo pronto, apoiar-se em algo semidesenhado para complementá-lo até 

criar algo diferente, sozinho ou com outros, o que envolve, mais uma vez atividades 

colaborativas, nas quais há a possibilidade de haver interação para promover a 
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aprendizagem dos alunos. Dessa forma, o papel do professor amplia-se significativamente, 

pois de informador, que dita conteúdo, o professor transforma-se em orientador de 

aprendizagem, em gerenciador de pesquisa e comunicação. 

Em Masetto (2000), observamos que o ensino através do uso do computador pode 

ser utilizado sob diferentes aspectos que se situam e oscilam em dois polos. Masetto (2000) 

nos mostra que Valente (1996) diz que Almeida (s.d.) afirma que, em um dos polos, temos 

o controle do ensino pelo computador, que é previamente programado através de um 

software, denominado instrução auxiliada por computador, o qual transmite informações 

ao aluno ou verifica o volume de conhecimentos adquiridos sobre determinado assunto. 

Assim, a abordagem adotada neste caso é baseada em teorias educacionais 

comportamentalistas, onde o computador funciona como uma máquina de ensinar 

otimizada, ou seja, o professor passa apenas a observar o aluno durante a exploração do 

software. 

No outro polo, o autor afirma que o controle do processo é do aluno, o qual faz uso 

de determinado software para ensinar o computador a resolver um problema ou executar 

uma sequência de ações, ou seja, para produzir certos resultados ou efeitos. Nesse caso, 

para o autor, a abordagem adotada é a resolução de problemas e a construção de 

conhecimentos, pois o “professor tem um importante papel como um agente promotor do 

processo de aprendizagem do aluno, que constrói o conhecimento num ambiente que o 

desafia e o motiva para a exploração, a reflexão, a depuração de ideias e a descoberta de 

novos conceitos” (ibid, p.154). 

Por fim, Masetto (2000) afirma que não é preciso dizer que a riqueza desses 

recursos nem de longe deve substituir a presença e a ação do professor com os alunos, pois 

estas técnicas devem, ao contrário, colaborar para ações conjuntas de professor e alunos 

em busca da aprendizagem. 

Após abordarmos a questão da modificação no papel do professor com o uso do 

computador como um recurso no ensino, passaremos aos estudos sobre quais benefícios 

podemos encontrar nas tecnologias, em especial o computador, mesmo sem termos internet 

disponível para o nosso uso.  
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1.5 – Os benefícios da tecnologia, independente de Internet 

 

Behrens (2000) afirma ainda que os alunos podem obter benefícios da tecnologia da 

informação, que vão além da Internet, pois ela oferece vários tipos de programas aplicados 

à educação como os indicados por Seabra (1994, apud Behrens 2000): exercitação, 

programas tutoriais e aplicativos, jogos, linguagem, programas de autoria, editores de texto 

e simulações. 

O primeiro tipo de programa mencionado pela autora é a exercitação que é uma 

proposta de programa que tem o objetivo de oferecer treinamento de certas habilidades. 

Já os programas tutoriais, para Behrens (2000), são compostos por blocos de 

informações, pedagogicamente organizados, similares a um livro animado, um vídeo ou 

um professor eletrônico. 

Os aplicativos, para Behrens (2000), são programas com funções específicas, como 

planilhas eletrônicas, processadores de textos e gerenciadores de banco de dados A autora 

afirma que embora não tenham sido criados com fins educativos, podem ser aproveitados 

nos projetos dos alunos.  

Assim, de acordo com Behrens (ibid), podemos utilizar os editores de textos, os 

quais são programas que permitem escrever, ajustar, transferir, copiar, recortar, compor, 

modificar, decompor, gravar e imprimir todos os tipos de textos. A maioria dos editores de 

textos oferecem combinações de diferentes tamanhos, estilos e tipos de fontes. Alguns 

programas, como o Microsoft Word, permitem a inserção de imagens, desenhos e gráficos 

nos textos. A composição dos textos pode beneficiar-se dos recursos do próprio programa 

ou inserir recursos de outros aplicativos que são levados para dentro do texto.  

Conforme Behrens (2000), além dos editores de textos, pode-se encontrar 

programas de criação de apresentações que podem ser explorados com fins didáticos. 

Como, por exemplo, o Power Point, que possibilita a produção de slides que podem ter 

textos, imagens e gráficos, e que podem ser usados em palestras, aulas, encontros, ao 

serem projetados pelo datashow ou por equipamento semelhante. Os slides criados podem 

ser impressos e convertidos em transparências para serem utilizados em retroprojetor. 

Ainda sobre o uso do Power Point, Masetto (2000) aponta que, mesmo com 

exemplos de novas técnicas, é interessante utilizá-lo em aula como recurso facilitador e 

mediador de aprendizagem, pois possui técnicas que integram imagem, luz, som, texto, 

movimento, pesquisa, busca, links já organizados nele próprio. 
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Masetto (2000) ressalta que é importante lembrar que o uso dos recursos 

disponíveis e a confecção de material em Power Point com fins de aprendizagem do aluno 

não poderão desconsiderar alguns princípios básicos como o aluno não poder fazer o papel 

de assistente passivo diante daquilo que se desenrola diante dele. O Power Point não pode 

substituir as atividades do aprendiz, pois é necessário que se prevejam atividades, tempo, 

momentos para o aluno perguntar, refletir, debater, pesquisar, trabalhar, redigir etc. O 

Power Point deve, então, funcionar como incentivador dessas várias atividades de 

aprendizagem. 

Em Behrens (2000) encontramos também argumentos sobre os programas de 

autoria que permitem que qualquer pessoa interessada crie seus próprios programas, de 

maneira fácil. Os jogos, segundo a autora, são utilizados como forma de lazer e podem ser 

usados de forma educacional também. Por fim, Behrens (2000), afirma que simulações são 

programas elaborados para possibilitar ao usuário a interação com situações complexas e 

de risco. 

O que a autora nos mostra é que as atividades didáticas que contemplam a 

tecnologia da informação fazem com que o aluno possa ir além da tarefa proposta, em seu 

ritmo próprio e estilo de aprendizagem. Para ela, neste novo processo educativo, o aluno 

dispõe de recursos para avançar, pausar, retroceder e rever o conhecimento. Assim, esse 

processo permite fazer anotações e investigações pessoais, consultar materiais alternativos 

e complementares, tanto como discutir com outros usuários ou com os próprios colegas 

suas produções.  

Para Behrens (2000), os princípios da tecnologia da informação ajudam no 

entendimento de que a informática pode ser usada perfeitamente junto aos projetos de 

aprendizagem e com as práticas pedagógicas, desde que haja um gerenciamento adequado 

dos recursos informatizados. 

Behrens (2000) afirma que a inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas 

também à maneira como o professor se apropria desses recursos para criar projetos 

metodológicos que possam superar a reprodução do conhecimento e levem à produção do 

conhecimento. 

Assim, vemos que os recursos da informática não são o fim da aprendizagem, mas 

são meios que podem instigar novas metodologias que levem o aluno a aprender com 

interesse, com criatividade, com autonomia, conforme mostra Behrens (2000). 
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Masseto (2000) afirma que essas novas tecnologias cooperam para o 

desenvolvimento da educação em sua forma presencial (fisicamente), já que podemos usá-

las para otimizar nossas aulas, tornando-as mais interessantes e fazendo com que os alunos 

se tornem mais participantes e mais vinculados com a nova realidade de estudo, de 

pesquisa e de contato com  os conhecimentos produzidos. 

Tendo em vista o estudo realizado até aqui sobre o uso do computador, pensamos 

ser necessário trazer, por fim, algo sobre o que o nosso sistema de ensino recomenda sobre 

o uso das novas tecnologias. Assim, tal aspecto será abordado a seguir.  

 

1.6 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e o uso das novas 

tecnologias  

 

Para encerrar essa reflexão sobre o uso das novas tecnologias em nossas salas de 

aula, vejamos o que é afirmado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM, 2000). 

Em sua Parte I – Bases Legais –, os PCNEM destacam que a revolução informática 

promove mudanças radicais na área do conhecimento, tornando possível afirmar que, nas 

próximas décadas, a educação vá se transformar mais rapidamente do que em muitas 

outras, justamente devido a uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, a qual 

é estimulada pela incorporação das novas tecnologias.  

Os PCNEM mostram que, a partir da década de 90, enfrentamos um desafio de 

outra ordem, pois a quantidade de informações produzidas devido às novas tecnologias é 

constantemente superada, colocando novos parâmetros para a formação dos cidadãos. 

Assim, os PCNEM mostram que não se trata de acumular conhecimentos, uma vez que o 

aluno em formação deve ter como objetivo principal “a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de atuação” (2000, p. 6)1. 

Dessa forma, os PCNEM propõem “a formação geral, em oposição à formação 

específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-

las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício 

de memorização”. (ibid, p.6) 

                                                           
1  Grifos no original. 
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De acordo com os PCNEM, essa nova sociedade, a qual é decorrente da revolução 

tecnológica e de seus desdobramentos na produção e na área da informação, apresenta 

características possíveis que podem assegurar à educação uma autonomia que ainda não foi 

alcançada, mas que isto só ocorrerá à medida que o desenvolvimento das competências 

cognitivas e culturais que são exigidas para o pleno desenvolvimento humano passe a 

coincidir com o que se espera na esfera da produção.  

Ainda, de acordo com os PCNEM, pode-se constatar a necessidade de investir na 

área de macroplanejamento, tendo em vista a ampliação de modo racional da oferta de 

vagas. Assim, torna-se necessário investir também na formação dos docentes, uma vez que 

“as medidas sugeridas exigem mudanças na seleção, tratamento dos conteúdos e 

incorporação de instrumentos tecnológicos modernos, como a informática” (ibid, p.13). 

Os PCNEM também afirmam que, mesmo considerando os obstáculos a superar, 

uma proposta curricular que se pretenda contemporânea deve incorporar como um dos seus 

eixos as tendências apontadas para o século XXI, como a crescente presença da ciência e 

da tecnologia nas atividades produtivas e nas relações sociais que, como consequência, 

estabelece um ciclo permanente de mudanças, provocando rupturas rápidas, as quais 

precisam ser consideradas. 

Já em sua Parte II – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias –, os PCNEM 

mostram que, na educação, as mudanças não ocorrem de forma tão rápida quanto na 

tecnologia, gerando, assim, um distanciamento a ser superado. Dessa forma, o “mundo da 

tecnologia e da informação nos fornece indicações, aprimora os nossos sentidos, permite-

nos viver em um bem-estar com que nossos antepassados não ousaram sonhar” (PCNEM, 

2000, p.58). Para os PCNEM, ter acesso ou não à informação leva À constituição de um 

elemento de discriminação na nova sociedade que está sendo organizada. O que atualmente 

pode-se constatar é o distanciamento entre os que conhecem e desconhecem o 

funcionamento dos computadores. 

Dessa forma, esse problema, de acordo com os PCNEM, pode ser superado através 

de mudanças nos currículos escolares, os quais “devem desenvolver competências de 

obtenção e utilização de informações, por meio do computador, e sensibilizar os alunos 

para a presença de novas tecnologias no cotidiano” (ibid, p.58). 

Para os PCNEM, o estudante não pode ser visto como quem usa a informática 

enquanto instrumento de aprendizagem, mas deve ser visto também como “aquele que 
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conhece os equipamentos, programas e conceitos que lhe permitam a integração ao 

trabalho e o desenvolvimento individual e interpessoal” (ibid, p. 59). 

Nesse capítulo foi realizada uma reflexão sobre o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação em nossas salas de aula, através do que outros autores discutem 

sobre o assunto. No próximo capítulo, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho é apresentada. 
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Capítulo 2 

Metodologia 

 

2.1 – A metodologia: uma abordagem qualitativa 

 

Para a realização deste trabalho, decidiu-se utilizar a abordagem qualitativa, pois 

ela, de acordo com Creswell (2007), proporciona que a pesquisa seja realizada em um 

cenário natural, no qual o/a pesquisador(a) vai ao local para conduzir sua investigação. 

Os métodos utilizados por ele/ela são interativos e humanísticos, buscando o 

envolvimento dos participantes na coleta de dados, e primam por uma relação harmoniosa 

e de credibilidade com os envolvidos na pesquisa; proporciona mudanças e refinamento 

nas questões de pesquisa; o pesquisador passa a refletir constantemente sobre sua história, 

sobre o que vê e sua prática e, por fim, permite que sejam utilizadas uma ou mais 

estratégias de investigação. 

  

2.2 – O método: a pesquisa-ação 

 

Partindo dessa abordagem, optou-se, então, por trabalhar com a pesquisa-ação, 

pois, de acordo com Bell (2008), a pesquisa-ação consiste de uma pesquisa aplicada, pois é 

realizada por profissionais que identificam um problema ou uma necessidade de melhora e, 

a partir dessa situação, procuram desenvolver uma prática melhor.  

 Telles (2002) argumenta que a pesquisa-ação é geralmente utilizada por docentes 

que buscam compreender de forma sistemática a prática do sistema escolar, o efeito de 

determinada intervenção, ou ainda buscar soluções para determinados problemas. Ainda de 

acordo com Telles (ibid), os instrumentos e procedimentos de coleta podem ser 

questionários e atividades reflexivas, diários, entrevistas, entre outros. Já os dados obtidos, 

para esse mesmo autor, podem ser transcritos e analisados.  

 No mesmo sentido que os demais autores, Ghedin e Franco (2008) nos mostram 

que, quando alguém opta por trabalhar com a pesquisa-ação, certamente se investe na 

certeza de caminhar juntas a pesquisa e a ação para transformar uma realidade. No caso de 

uma pesquisa na qual o pesquisador, sem a participação dos sujeitos, planeja previamente a 

transformação e avalia os resultados, a pesquisa pode ser denominada pesquisa-ação 
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estratégica, de acordo com Ghedin e Franco (2008), o que é o caso deste estudo, pois 

planejei e avaliei os resultados sem a intervenção dos sujeitos, no caso, meus alunos. 

 De acordo com Barbier (2002, p. 59 apud Ghedin e Franco 2008), “a pesquisa-ação 

torna-se a ciência da práxis exercida pelos técnicos no âmago de seu local de investimento. 

O objetivo da pesquisa é a elaboração da dialética da ação num processo pessoal e único de 

reconstrução racional pelo ator social”. Para Engel (2000), a pesquisa-ação consiste em 

unir a pesquisa à ação ou à prática, o que a torna mais vantajosa, uma vez que, de acordo 

com o autor, a intenção desse tipo de pesquisa é levar soluções imediatas para problemas 

educacionais urgentes. Com esse método de pesquisa, o professor tem a oportunidade de 

refletir sobre o problema que está vivenciando e encontrar soluções para ele, além de levar 

esse conhecimento para outros profissionais que tenham o mesmo problema. Assim, 

percebemos que, por meio da investigação da sua própria prática, realizada de forma 

sistemática e organizada, os profissionais podem propor mudanças que resultarão, 

eventualmente, em benefícios para todos os envolvidos. 

 É importante destacar que, ainda de acordo com Engel (2000), não existem 

verdades científicas absolutas, afinal todo conhecimento científico é provisório e depende 

do contexto no qual foi produzido. Para ele, a pesquisa-ação pode ser aplicada em qualquer 

ambiente no qual exista interação social caracterizada por um problema, no qual estejam 

envolvidos pessoas, tarefas e procedimentos. O autor afirma, ainda, que esse método de 

pesquisa é cíclico, pois as fases finais são utilizadas para melhorar os resultados das fases 

anteriores. 

 Dutra e Mello (2006) mostram que a pesquisa-ação é geralmente sistematizada em 

seis passos, de acordo com McKay (1992). São eles:  

1) Identificação de uma questão ou um problema a ser estudado, ou seja, o professor 

detecta um problema em sua sala de aula, o qual quer resolver. Em meu caso, 

identifiquei a necessidade de trazer novas tecnologias, mesmo com as limitações 

existentes, para as aulas de língua inglesa, ou seja, como utilizar o computador de 

forma eficiente, sem depender de internet, e através dele motivar os alunos. 

2) Agrupamento de informações relacionadas ao problema, o que significa que uma 

vez identificado, o professor procura textos sobre o assunto relacionado ao que 

deseja resolver e os estuda. Assim, procurei estudar textos que fundamentassem 

minha pesquisa e colaborassem para que eu pudesse obter êxito nela.  
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3) Desenvolvimento de um plano de ação, após ter feito leituras sobre o assunto 

desejado. Assim, o professor pode desenvolver uma metodologia de trabalho, de 

forma a superar o problema detectado; o que é o caso da metodologia, ou seja, da 

forma que utilizarei para tentar solucionar esse problema, a qual será mais bem 

explicitada nos itens 2.3, 2.4 e 2.5. 

4) Implementação do plano, ou seja, o professor desenvolve o plano ou a metodologia 

criada para solucionar o problema. Em meu caso, apliquei a metodologia que foi 

traçada ao longo desse estudo em minhas aulas para que pudesse verificar sua 

eficácia. 

5) Avaliação dos resultados. O professor, após encerrar o desenvolvimento da 

metodologia ou do plano de ação traçado anteriormente, avalia os resultados para 

ver se o efeito final foi positivo ou negativo. Nesse trabalho, a avaliação dos 

resultados da pesquisa realizada será analisada no próximo capítulo.  

6) Por fim, acontece a repetição do ciclo com revisão do problema ou estratégias de 

ação, além de o professor poder divulgar os resultados dessa pesquisa em artigos, 

seminários etc. Nesse caso, a divulgação dessa pesquisa acontece a priori através 

da produção dessa monografia. 

 

De acordo com Dutra e Mello (2006), a pesquisa-ação dá poder e maior confiança 

ao professor, em suas habilidades, pois, a partir desse tipo de estudo, ele pode promover 

mudanças na sua prática, bem como lhe são proporcionados novas oportunidades e novos 

papéis, além de torná-lo um leitor mais crítico e usuário de resultado de outras pesquisas 

também. 

A seguir, mostraremos o contexto, os critérios, quem foram os participantes dessa 

pesquisa e como foram selecionados. 

 

2.3 – Contexto, critérios e participantes da pesquisa 

 

O contexto desta pesquisa foi um colégio público da rede estadual de ensino de 

Goiás, localizado na cidade de Goiânia. O estudo foi realizado com alunos de duas turmas 

de segundo ano do ensino médio, as quais serão chamadas de turma x e turma y. As aulas 

ocorriam duas vezes por semana, uma na terça-feira e uma na quarta-feira, cada uma com 



40 

 

45 minutos em média. A grande maioria das aulas aconteceu no laboratório de informática, 

algumas foram realizadas em outros ambientes como a sala de aula e a biblioteca. 

A pesquisa aconteceu durante o segundo semestre de 2009, do dia 10 de agosto até 

o dia 17 de novembro. Na primeira aula foi realizada a explicação dos objetivos desta 

pesquisa para os alunos e, após a concordância deles, começaram as aulas relativas à 

pesquisa. Foram realizadas 24 aulas, sendo 5 aulas utilizando o editor de textos, 10 

utilizando o editor de slides e 8 utilizando o editor de vídeos. 

Ao fim do semestre, a turma x possuía 22 alunos e a turma y 28. Ao longo do 

semestre, alguns alunos deixaram as turmas e outros entraram. A princípio, todos os alunos 

dos segundos anos, incluindo os que deixaram as turmas e os que entraram nelas depois 

que o semestre começou, participaram das aulas ministradas durante a realização desta 

pesquisa. Contudo, para a análise dos dados deste estudo foram utilizados apenas os dados 

referentes aos alunos que estiveram presentes durante todo o semestre, excluindo, assim, os 

que deixaram as turmas e os novatos que entraram quando a pesquisa já estava em 

andamento. É importante mencionar que, além do critério da presença em todas as aulas, 

outro critério utilizado foi o de os pais terem autorizado a participação deles na pesquisa 

através do termo de consentimento. Foi utilizado, também, como critério para a análise dos 

dados, a frequência às aulas, pois havia muitos alunos que estiveram presentes ao longo de 

toda a pesquisa, porém não eram assíduos. Assim, para que a análise fosse realizada, foram 

selecionados os questionários que estavam completos e cujos participantes tivessem estado 

presentes em todas as aulas e realizado todas e atividades. 

Tendo em vista tais critérios, foram utilizados dados de 16 alunos, de ambas as 

turmas. Algumas informações sobre os participantes, como os pseudônimos escolhidos por 

eles mesmos e suas idades, encontram-se no quadro a seguir: 

 

    Quadro 2.1 
   Pseudônimos, turma e idades dos alunos 

Alunos (Pseudônimo criado pelo próprio aluno) Turma X ou YIdade 
Rebeca Y 16 
Dione Y 17 

Jessiane Y 19 
Sônia Y 16 

Raquel Y 18 
Kael Y 18 

Daniela X 16 
Juliana X 16 
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Ana X 16 
Amanda X 16 
Thomas X 16 

Maria Eduarda X 16 
Maysa X 15 

Maria Eduarda Felque X 16 
Nikole Y 16 
Dolls Y 16 

 

 

2.4 – Instrumentos de pesquisa e os novos recursos tecnológicos utilizados na pesquisa 

 

Em consonância com a metodologia e o método escolhidos para a realização desta 

pesquisa, decidimos utilizar como recursos de coleta de dados filmagens das aulas para 

poder auxiliar no processo de descrição delas, juntamente com um diário de reflexões e 

ainda questionários sobre as atividades que foram realizadas.  

A pesquisa foi dividida em três partes, ou seja, em três projetos: cada uma consistiu 

em um projeto, com atividades, envolvendo um programa de computador, que independe 

de internet. Os programas utilizados foram: editor de textos (Word e BrOffice Writer), 

editor de slides (Power Point e BrOffice Impress) e editor de vídeos (Movie Maker). 

Antes do início das atividades, optou-se por pedir que os alunos respondessem a um 

questionário sobre tecnologias de informação e comunicação (TICs), com a finalidade de 

verificar o conhecimento que eles possuíam sobre esse tema e sobre a utilização das TICs 

na escola que frequentavam.  

Após a realização de cada projeto, foram aplicados questionários para que se 

pudesse verificar a eficácia de cada um dos três programas de computador utlizados. 

Assim, foi aplicado um questionário sobre o uso do editor de textos, um sobre o editor de 

slides e um sobre o editor de vídeos. Por último, ao fim da pesquisa, foi aplicado um 

último questionário sobre todo o processo de utilização desses programas de computador e 

as TICs nas aulas de língua inglesa para que se pudesse obter um resultado final sobre o 

uso dessas ferramentas como um todo. Todos esses questionários aplicados se encontram 

no Apêndice A. 

O primeiro projeto utilizou o editor de textos, no qual os alunos realizaram 

atividades de leitura e compreensão de texto, além de produzirem cartões-postais2, 

                                                           
2  No Apêndice B estão as instruções de como fazer um cartão-postal no editor de textos.  
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imprimi-los e depois, fazerem um mural com esses cartões para que os outros alunos do 

colégio pudessem ver.  

O segundo projeto foi de utilização do editor de slides com o qual os alunos 

produziram slides que comparassem um lugar com outro, ou uma pessoa com outra, ou, 

ainda, uma coisa com outra. Depois, para que os outros alunos da escola pudessem ter 

acesso ao trabalho por eles realizado, cada grupo fez um cartaz com seus slides impressos. 

Por fim, o terceiro projeto, foi de utilização do editor de vídeos para que os alunos 

produzissem seus próprios vídeos3 e, depois, pudessem assisti-los. 

Conforme explicitado anteriormente, a maioria das aulas aconteceu no laboratório 

de informática. Nele possuíamos 19 computadores e, para cada computador, havia duas 

cadeiras. Contudo, em nenhuma aula, todos estavam funcionado, como por exemplo, na 

primeira aula do projeto com o editor de textos em que apenas 11 funcionavam. Em outras 

aulas, tivemos um número igual ou maior de computadores funcionando, mas em nenhuma 

pudemos contar com todos disponíveis. 

Em seguida, mostraremos quais foram os procedimentos tomados para a realização 

da análise dos dados.  

 

2.5 – Procedimentos para a análise dos dados 

 

Diante dos dados recolhidos, ou seja, as descrições das aulas, as atividades 

produzidas pelos alunos e os questionários, optou-se por fazer uma análise para cada 

atividade realizada.  

Dessa forma, a análise está dividida em três partes: uma parte relativa à análise da 

atividade com o editor de textos, uma da atividade com o editor de slides e outra da 

atividade com o editor de vídeos. Em cada uma dessas análises, primeiramente é 

apresentada uma reflexão sobre as aulas cujas descrições, com a devida evidenciação de 

alguns fatos percebidos ao longo da aula, apresentadas nos Apêndices D, E, F e G, depois é 

realizada a análise das atividades produzidas pelos alunos4 e, por fim, a análise dos 

questionários, os quais podem ser encontrados no Apêndice A. 

                                                           
3  No Apêndice C estão as instruções de como fazer um vídeo utilizando o editor de vídeos. 
4 Para manter o anonimato dos participantes, foi colocada uma tarja preta nos textos onde aparecem os nomes 
dos alunos. 
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Para a análise das atividades referentes ao editor de textos, foram selecionadas 

apenas duas que pudessem representar os fatos recorrentes na produção dos textos. Para a 

análise do editor de slides, foram escolhidas duas produções diferentes e da série de slides 

produzidas pelos dois grupos, apenas um slide de cada série de slides para que também se 

pudesse mostrar, através deles, os fatos recorrentes durante sua produção. Por fim, com 

relação ao editor de vídeos, foi realizada uma análise da produção dos vídeos, sem 

colocarmos suas imagens, por não termos a possibilidade técnica de realizarmos tal 

procedimento. 

Nesse capítulo, foi apresentada a metodologia utilizada para a realização desta 

pesquisa e, no próximo, será feita a análise dos dados. 
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Capítulo 3 

Análise dos Dados 

 

3.1 – Sobre as novas tecnologias na sala de aula 

 

3.1.1 – Sobre a aula 

 

A análise dos dados referentes à primeira aula ressalta o entusiasmo dos alunos ante 

a perspectiva de poderem fazer atividades diferentes e utilizar novos recursos tecnológicos 

durante as aulas. Esse fato reforça o que diz Behrens (2000) de que o computador pode, 

sim, oferecer uma série de recursos e motivar os alunos, independente de internet. No sub-

item a seguir, trazemos algumas considerações sobre o questionário inicial aplicado nessa 

primeira aula. 

 

3.1.2 – Questionário I 

 

No primeiro questionário (Apêndice A) foram feitas perguntas para que se pudesse 

entender como as novas tecnologias estão presentes na vida dos alunos e como são 

utilizadas. A análise feita destaca que os alunos associam “computador”, “tecnologia” e 

“melhorias” aos recursos tecnológicos. Um dado curioso foi a resposta de uma aluna que 

respondeu que vêm coisas complicadas à sua cabeça quando se fala em recursos 

tecnológicos, o que nos leva a perceber que nem todos os alunos estão tão familiarizados 

ou sabem lidar com recursos tecnológicos como pensamos que sabem. Percebemos, então, 

que, assim como afirmam Sampaio e Leite (1999), alguns alunos percebem que aprender a 

lidar com o computador e as novas tecnologias significa um meio para obter uma melhor 

condição social, mas que há percalços nesse caminho. 

Em relação à pergunta 2 (Quais recursos tecnológicos você conhece?), vemos, 

conforme o quadro 3.1 a seguir, que a maioria dos alunos responderam que conhecem 

recursos tecnológicos novos, como computador, celular, televisão, DVD e câmera, o que 

nos mostra que, de alguma forma, os alunos possuem conhecimento sobre esses recursos 

que podem ser trazidos para a sala de aula. 
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           Quadro 3.1 
         Pergunta 2 

Pergunta 2 (Quais recursos tecnológicos você conhece?) 

Recursos mencionados 
Número de alunos que citaram 

 esse recurso 

Computador 14 
Celular 9 
Televisão/ TV 7 
DVD 7 
Camera digital/ máquina digital 6 
Mp4/ mp12/ mp5/ mp7/ mp3 6 
Som/ rádio / micro system 4 
Geladeira 3 
Internet 2 
Telefone 2 
Fogão 2 
Microondas 2 
Notebook 1 
Tv de plasma 1 
Imagem 3D 1 
Máquinas industriais 1 
Mídia players 1 
Chuveiro 1 
Cama 1 
Espelho 1 
Roupa 1 
Sapato 1 
Laptop 1 
Prancha alisadora 1 
Máquina de lavar roupa 1 
Secadeira 1 
Orelhão 1 
Carro 1 
Giz 1 
Filmadora 1 

     

 

 Em relação aos recursos tecnológicos disponíveis na escola, percebe-se no quadro 

3.2, a maioria dos alunos tem ciência da existência de computadores, TV, datashow e DVD 

na escola. Contudo, a análise da frequência com que cada um foi mencionado (respostas 

dadas à quarta pergunta, conforme o quadro 3.3) aponta que os objetos que foram pouco 

citados devem ser os menos usados pelos professores e os mais citados, como o 

computador e o aparelho de TV, devem ser os mais usados. Podemos, dessa forma, fazer o 

seguinte questionamento: Como esses recursos são utilizados durante as aulas? Os 
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professores têm preparo para utilizar essas ferramentas de forma a atingir seus objetivos de 

aprendizagem com os alunos? 

 Através desse volume de objetos percebemos que, conforme afirma Paiva (2001), a 

escola realmente possui uma variedade de recursos tecnológicos para serem utilizados com 

nossos alunos. 

         Quadro 3.2 
          Pergunta 3 

Pergunta 3 (Quais são os recursos tecnológicos 
disponíveis em sua escola?) 

Recursos mencionados 
Número de alunos 

que citaram 
 esse recurso 

Computador 16 
Televisão/ tv 10 
Data show 8 
DVD 7 
Projetor/ projetor multimídia 6 
Giz 5 
Quadro 4 
Vídeo/ vhs 3 
Internet 2 
Retro-projetor 2 
Microscópio 2 
Telefone 2 
Telescópio 1 
Home theater 1 
Geladeira 1 

Fogão 1 
   

                   Quadro 3.3 
          Pergunta 4 

Pergunta 4 (Seus professores utilizam recursos tecnológicos 
nas aulas? Quais?) 

Utilização de recursos 
tecnológicos nas aulas 

 

Número de alunos que 
mencionaram cada uma das 

respostas 

Sim 12 
Algumas vezes / às vezes 3 

Raramente 1 

Recursos mencionados 
Número de alunos que citaram 

 cada um dos recursos 

Computador 8 
Giz 6 
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Televisão/ tv 5 
Quadro 5 

Projetor/ projetor 
multimídia 

4 

Dvd 4 
Livro(s)/ livro didático 4 
Data show 3 
Retro-projetor 2 

Laboratório de 
informática/ sala de 
informática 

2 

Home theater 1 
Mesa 1 
Caderno 1 
Caneta 1 
Apagador 1 
Word 1 
Movie maker 1 
Transparência 1 
Excel 1 

Power Point 1 
 

Na quinta pergunta, os alunos teriam que marcar se usam ou já haviam usado o 

computador e, em caso afirmativo, onde e com qual frequência. Todos os alunos marcaram 

que já usaram o computador, mas, como observa-se no quadro 3.4 a seguir, eles são mais 

utilizados em casa e em lan houses. Já na escola, o computador aparece pouco usado, 

apesar de, como mencionado anteriormente, a escola ser bem equipada nesse aspecto. 

 

    Quadro 3.4 
    Pergunta 5  

Pergunta 5 (Você usa/ já usou o computador? Onde? 
Com qual frequência?) 

Você usa/ já usou o 
computador? 

Número de alunos que 
mencionaram cada uma 

das respostas 
Sim 16 
Não 0 

Onde? 
Número de alunos que 

mencionaram cada uma 
das respostas 

Casa 12 
Lan house 8 
Escola 5 
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Casa da avó 1 
Lugar não mencionado  1 

Com qual frequência? 
Número de alunos que 

mencionaram cada uma 
das respostas 

Algumas vezes por dia 8 
Algumas vezes por 
semana 6 
Algumas vezes por mês 2 

 

 

 A sexta pergunta do questionário foi se os alunos conheciam ou já tinham ouvido 

falar de alguns programas (softwares) utilizados nos computadores e quais eram. Vemos, 

conforme o quadro 3.5 a seguir, que todos possuem certo conhecimento, uns mais e outros 

menos. Surge, a partir desse conhecimento de cada aluno, a cooperação entre eles, pois um 

ajuda o outro com algo que o outro ainda não sabe e vice-versa. Dessa forma, percebemos 

que o trabalho em grupo pode favorecer a aprendizagem dos alunos, pois um apoia o outro 

para que os desafios possam ser superados, o que nos remete ao sociointeracionismo no 

qual um aluno serve como um suporte para o outro para que as atividades sejam realizadas. 

Conforme a tabela, os softwares mais mencionados pelos alunos são o editor de textos 

Word, o editor de slides Power Point, o editor de planilhas Excel e o programa de conversa 

via internet MSN. 

 

         Quadro 3.5 
          Pergunta 6 

Pergunta 6 (Você conhece ou já ouviu falar de alguns programas 
(softwares) utilizados nos computadores? Quais? (Dê alguns exemplos)) 

Você conhece ou já ouviu falar de alguns 
programas (softwares) utilizados nos 

computadores? 

Número de alunos que 
mencionaram cada uma 

das respostas 
Sim 16 

Quais? 
Número de alunos que 
mencionaram cada um 

dos programas 
Word 11 
Power Point 11 
Excel 8 
Msn/ messenger 8 
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Windows5 6 
Photoshop 5 
Corel Draw 5 
Paint 5 
Movie Maker 5 
Wordpad 3 
Nero 3 
Photoscape 2 
Orkut5 2 
Google5 2 
Microsoft5 2 
Mozilla 1 
Dreamule 1 
Pasta acessórios do menu iniciar5 1 

             

Na pergunta 7, foi questionado aos alunos o que eles achavam do computador. As 

respostas mais citadas destacam o item ‘meio de comunicação’ e ‘muito usado’. Em 

terceiro e quarto lugar aparece o uso do computador como pretendido nesta pesquisa, ou 

seja, de forma a auxiliar a aprendizagem, conforme vemos no quadro 3.6, a seguir. 

 

     Quadro 3.6  
      Pergunta 7 

Pergunta 7 (O que você acha do computador?) 

Opinião dos alunos sobre o uso do computador 
Número de alunos que 

mencionaram cada uma das 
respostas 

Conversar com pessoas, amigos distantes/ ótimo 
meio de comunicação 4 
Importante para tudo/ maravilhoso/ muito usado 4 
Aprender (matérias, assuntos mundiais, 
profissional)/ estudar 3 
Fazer trabalhos/ pesquisar 3 
Uma das maiores invenções do mundo/ sem o 
computador o mundo seria pior 3 
Uma tecnologia avançada 2 
Útil/ divertido/ indispensável 1 
Importante para o trabalho 1 

        

                                                           
5  Percebemos que nem todos os alunos sabem o que é um programa (software) tendo em vista que Windows 
é um sistema operacional, Orkut é um site de relacionamento, Google é um site de buscas, Microsoft é uma 
empresa que produz diversos programas e Pasta de acessórios do menu iniciar, como o próprio nome diz, é 
uma pasta que costuma vir em computadores que possuem o sistema operacional Windows instalado neles. 
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 Por fim, a última pergunta desse primeiro questionário indaga se os alunos 

gostariam que o computador fosse mais utilizado na escola e, em caso positivo, de que 

maneira. Quase todos os alunos responderam que sim, apenas um respondeu que não. 

Como não pudemos questioná-lo sobre a resposta, podemos hipotetizar que o que pode ter 

levado esse aluno a responder negativamente é o ‘como’ os computadores estão sendo 

utilizados – o que me leva a questionar se é oferecido ao professor um letramento digital 

para que ele possa utilizar essas novas ferramentas tecnológicas de maneira eficiente, 

conforme o trabalho de Buzato (2001).  

Contudo, vemos, no quadro 3.7 a seguir, que a maioria dos alunos deseja que os 

computadores sejam mais utilizados para que eles possam obter informações, ou seja, que 

possam fazer mais pesquisas e que o computador os ajude a aprender mais. Assim, vemos 

que a vontade dos alunos vem ao encontro do que os autores estudados durante a 

fundamentação teórica, como Masetto (2000) e Moran (2000), discorrem sobre a função do 

professor que se torna um mediador, uma pessoa que serve de ponte entre os alunos e a 

aprendizagem, para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. 
  

 Quadro 3.7 
 Pergunta 8 

Pergunta 8 (Você gostaria que o computador fosse mais utilizado na sua escola? 
Sim ou Não? Se sim, de que maneira?) 

Você gostaria que o computador fosse 
mais utilizado na sua escola? 

Número de alunos que mencionaram cada uma 
das respostas 

Sim 15 

Não 1 

Se sim, de que maneira? 
Número de alunos que mencionaram cada uma 

das respostas 
Mais pesquisas/ pesquisa de assuntos que 
interessam, sobre profissões, faculdade 8 
Para ajudar os alunos a aprender mais/ 
ajudar nas aulas 4 
Fazer trabalhos 4 
De todas as formas possíveis 2 
Toda aula/ mais vezes por semana 2 
Cada aluno poderia ter o seu na sala de 
aula 1 
Slides 1 
Trabalhos digitados 1 
Usando msn, orkut (conversando com 
amigos) 1 
Assistindo vídeos 1 
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Como utilizá-lo em benefício próprio e 
estudos mais avançados 1 

              

 A seguir, a análise elucidará os resultados apontados em cada um dos recursos 

tecnológicos utilizados na pesquisa. 

 

3.2 – O editor de textos 

 

3.2.1 – Sobre as aulas 

  

 Ao longo das aulas percebemos que, conforme veremos também nas atividades e 

nos questionários, os alunos demonstraram um crescente interesse e, trabalhando em 

grupos, puderam ajudar uns aos outros a realizar suas tarefas corroborando assim com 

Vygotsky (1998) e a teoria sociointeracionista e com Paiva (2008a) quando ela considera 

que o computador pode servir como um artefato indireto no suporte ao outro, nesse caso, o 

aluno, pois como pudemos perceber através da análise das aulas, o computador, mais 

especificamente o editor de textos, ofereceu uma série de recursos que alguns alunos não 

conheciam e puderam explorar como, por exemplo, o tradutor e o dicionário de sinônimos, 

os quais serviram como um suporte para que eles desenvolvessem a atividade proposta. 

 A seguir realizaremos a análise das atividades realizadas nesse primeiro projeto, o 

do editor de textos. 

 

3.2.2 – As atividades 

 

A primeira atividade que os alunos realizaram foi com base na exploração do 

gênero textual cartão-postal e na interpretação de textos (três cartões-postais diferentes). 

Eles deveriam abrir o arquivo que havia sido colocado previamente na área de trabalho de 

cada computador, no editor de texto, para que pudessem ler os textos. Em seguida, os 

alunos responderam às questões sobre o gênero cartão-postal no próprio computador em 

pares ou em trios. Após essa atividade ter sido corrigida, foi pedido a eles que elaborassem 

um cartão-postal falando sobre o que eles fizeram nas férias para poder enviar para um 

colega. Essa atividade de produção foi realizada no editor de texto do computador e em 

duplas. Os alunos puderam utilizar recursos como o tradutor e buscar imagens no 

computador para colocar como fundo nos cartões-postais. 
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 Durante todo o desenvolvimento das atividades, houve bastante cooperação entre os 

alunos, pois um que sabia aplicar certo efeito à imagem ou à fonte ajudou outro que não 

sabia. Houve, dessa forma, ajuda no sentido técnico durante a utilização de recursos como 

o tradutor, ou seja, uns alunos explicando aos colegas para que entendessem como utilizá-

lo. 

 Já em relação a aprendizagem da língua inglesa, conforme vemos na Figura 3.1 a 

seguir, no trabalho do aluno Thomas com seu companheiro6, percebemos suas hipóteses ao 

tentar escrever em seu cartão-postal, como em “beauty” (beleza), o qual o aluno utiliza 

para perguntar se está tudo bem (What’s up?). Percebemos, então, a existência de uma 

interlíngua, conforme Selinker (1972 apud Figueiredo, 2004) na qual existe uma mistura da 

língua materna, o português, e a língua-alvo, o inglês, pois ao mesmo tempo que o aluno 

utiliza vocabulário da língua inglesa, ele sofre a influência da língua portuguesa, como 

durante a utilização de “beauty” como forma de cumprimento e também de itens como 

“moreninha” no qual o aluno não encontra uma palavra para fazer a tradução e mantém o 

termo em português. Existem ainda momentos em que o aluno tenta transpor expressões da 

língua portuguesa para a língua inglesa, quando ele diz que “everyone caught everyone”, 

ou seja, “todo mundo pegou todo mundo” no sentido de que houve muitos beijos. 

 
Figura 3.1: Cartão-postal 1  

                                                           
6 O companheiro de Thomas não faz parte dos participantes da pesquisa como mencionado na parte 
da metodologia. 
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Dessa forma, podemos perceber melhor o continuum que é a interlíngua, ou seja, os 

estágios pelo qual ela passa até que se aproxime da língua-alvo. 

 Já na Figura 3.2, vemos o cartão das alunas Rebeca e Raquel. Percebemos que elas 

se aproximam da língua-alvo e que souberam combinar bem o fundo do cartão-postal com 

a letra utilizada. A partir desse cartão, outros alunos pediram ajuda tanto à aluna Rebeca e 

minha para que os ensinasse a fazer um cartão com imagem no fundo e a escrita por cima, 

pois não sabiam como fazer isso7. O trabalho foi tão estimulante que, conforme a descrição 

das aulas, até a pessoa responsável pelo laboratório resolveu também aprender a fazer, já 

que achou interessante e não sabia como fazer um cartão-postal. 

 Tais fatos corroboram com Monteiro, Neves et al. (2007) que afirmam que o 

computador pode ser utilizado como uma forma de trabalhar as capacidades cognitivas 

superiores, além de estimular o interesse dos alunos, e, nesse caso, da pessoa responsável 

pelo laboratório também. 

 

 
    Figura 3.2: cartão-postal 2 

 

                                                           
7
 No Apêndice B estão as instruções de como fazer um cartão-postal no editor de textos, inclusive colocando 

uma imagem no fundo com a escrita por cima. 
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 Após analisarmos as produções dos alunos, passaremos a análise do segundo 

questionário aplicado aos alunos que é sobre o primeiro projeto, o do editor de textos. 

 

3.2.3 – Questionário II 

 

Após a aplicação do primeiro questionário para que se conhecesse mais sobre os 

alunos e os novos recursos tecnológicos em suas vidas, começamos a realizar as aulas 

referentes ao primeiro projeto que era de usar o editor de textos, independe de internet, nas 

aulas de inglês como uma forma de aumentar o interesse dos alunos pela disciplina, 

motivá-los mais e tornar a aprendizagem mais significativa para eles. Assim que esse 

projeto foi finalizado, aplicou-se o segundo questionário que é sobre as atividades 

utilizando o editor de texto. 

Em relação à opinião dos alunos sobre as atividades com o editor de texto, 63% 

consideraram a atividade de compreensão textual boa e 37% a consideraram excelente. O 

sucesso dessa atividade pode ser comprovado pelas respostas dos alunos Dione e Rebeca a 

seguir: 

[1] Dione: Um jeito diferente de se estudar o texto. (questionário 2) 
[2] Rebeca: Pq aprendemos um pouco mais sobre como a Língua Inglesa é 
e conseguimos até compreender o que lemos. (questionário 2) 

 

 Em relação à atividade sobre o gênero cartão-postal, 50% a consideraram boa, 44% 

excelente e 6% regular. Como percebemos, essa atividade também obteve êxito. Contudo, 

como ela não estava pronta no editor de textos e foi mais simples, pois os alunos tiveram 

que digitar as perguntas e respondê-las, talvez nem todos tenham gostado de realizá-la, 

uma vez que ela não contou com o recurso visual, apenas utilizou-se o recurso da digitação 

no editor de texto. 

 Percebemos as devidas razões das porcentagens através dos depoimentos dos 

alunos a seguir: 

[3] Maria Eduarda Felque: Adorei porque quando for mandar um cartão-
postal a alguém já vou saber como fazer em inglês. (questionário 2) 
[4] Thomas: Pois nos ensinou a fazer cartões-postais. (questionário 2) 
[5] Rebeca: Pq foi um pouco “bagunçada” não na ordem mas nas 
perguntas. As alternativas foram bem colocadas mas eu não entendi muito. 
(questionário 2)  

  

Já com relação à terceira atividade, que é a de produção de um cartão-postal em 

duplas ou trios, 62% dos alunos consideraram a atividade excelente e 38% boa, o que 
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mostra que a atividade obteve mais sucesso que as outras. Contudo, essa atividade exigiu 

mais esforço e criatividade dos alunos, além de um trabalho de bastante cooperação, de 

forma que um aluno pudesse servir de apoio a outro, conforme argumentam Vygotsky 

(2008) e Paiva (2008a). Um aluno que sabia como colocar certo efeito no texto ou imagem, 

auxiliava outro; um que sabia um pouco mais de inglês auxiliava o outro com a língua, 

além de termos alunos que descobriram a ferramenta de tradução do editor de texto. 

 Através dos depoimentos dos alunos, pudemos perceber o quanto o trabalho em 

grupo e a interação podem ser importantes, além de percebermos que o computador, 

conforme afirma Paiva (2008a), serviu de suporte aos alunos também, por meio da 

ferramenta de tradução de textos. Observamos ainda que, possivelmente, houve uma 

evolução com relação a interlíngua dos alunos, pois alguns aprenderam a diferenciar um 

pouco a linguagem formal da linguagem informal e como usar a linguagem adequada ao 

contexto do gênero trabalhado conforme os excertos a seguir atestam: 

 

 [6] Maria Eduarda: Percebi a diferença de escrever na forma formal da 
informal. (questionário 2) 
[7] Ana: Foi excelente porque aprendi a traduzir através do Word. 
(questionário 2) 
[8] Jessiane: Porque ao invés de ficar escrevendo textos a gente se divertiu 
montando um belo cartão-postal e colocando em prática o que a gente 
aprendeu sobre a língua Inglesa.  (questionário 2) 
[9] Maria Eduarda Felque: Muito bom pelo fato de que mesmo não 
sabendo escrever em inglês o programa traduz, e fica mais fácil. 
(questionário 2) 

  

Já os alunos Thomas e Dolls consideraram a atividade boa, pois puderam aprender 

a como usar a linguagem apropriada para quando forem escrever um cartão-postal, a 

realizar atividades em grupo e puderam se divertir, conforme justificaram: 

 

[10] Thomas: Nos ensinou a como usar a linguagem apropriada para 
quando for mandar um [cartão-postal]. (questionário 2) 
[11] Dolls: Porque produzimos em grupo e foi divertido. (questionário 2) 

   

A segunda pergunta procurava saber qual a sugestão dos alunos para trabalhar com 

esse programa e, como vemos no quadro 3.8 a seguir, alguns deles sugeriram a utilização 

dele para elaborar cartas, fazer montagens de texto com imagens e um deles até sugeriu o 

trabalho com música e tradução.  
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    Quadro 3.8 
     Pergunta 2 – editor de textos 

Pergunta 2 (Quais sugestões você tem para trabalhar com esse programa?) 

Sugestões para trabalhar com o editor de textos 
Número de alunos que 

mencionaram cada uma das 
respostas 

Cartas 3 

Modificar imagens/ montagens/ desenhos 3 
Texto 2 
Molduras com frases em inglês/ frases 2 
Tradução 2 
Música 1 
Formatação de texto 1 
Usar o data show 1 
Fazer atividades iguais as que foram realizadas, 
estimulando o aluno 1 
Textos em inglês 1 

 

Dessa forma, percebemos através da sugestão dos alunos que, apesar de não ter 

internet, existe uma gama de possibilidades de como trabalhar com o editor de textos. Para 

isso, basta que o professor esteja pronto para escutar e dialogar com seus alunos tal como 

percebemos nas sugestões de Moran (2000) e Masetto (2000) quando nos falam sobre o 

novo papel do professor diante das novas tecnologias. 

 Por fim, a terceira pergunta desse questionário é sobre a opinião dos alunos com 

relação às atividades realizadas no editor de textos para o desenvolvimento deles, ou seja, 

não apenas se haviam gostado ou não, mas se contribuíram para a aprendizagem dele. 

Em relação à primeira atividade, a de compreensão de texto, 62% dos alunos a 

consideraram excelente e 38% boa. Isso mostra que podemos aliar esse recurso à aula de 

língua inglesa, com ou sem a utilização de internet, e estimular nossos alunos para que eles 

queiram aprender e para que essa aprendizagem seja mais significativa, pois o aluno parte 

de algo que lhe interessa e que lhe é familiar para chegar ao objetivo final que é aprender 

inglês. Além disso, há ainda outros objetivos como se familiarizar com esses recursos 

tecnológicos e realizarmos, conforme sugere Demo (1991, apud Sampaio e Leite, 1999), 

uma democratização da informática em nossas escolas, pois quem sabe mais ajuda quem 

sabe menos e todos vão se familiarizando mais com essa ferramenta. 

A aluna Rebeca, que considerou a atividade excelente, justifica sua resposta com o 

seguinte depoimento: 
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[12] Rebeca: Eu entendi muito o que os textos passavam e aprendi um 
pouco mais do que já sabia e é muito bom aprender coisas novas. 
(questionário 2) 

 

Já as alunas Dolls e Amanda, que consideraram a atividade boa, pois perceberam 

que ela foi produtiva, justificam abaixo: 

 

[13] Dolls: Bom, os textos falavam sobre as férias de outras pessoas. 
(questionário 2) 
[14] Amanda: Nos ensina a desenvolver a leitura e entender os textos. 
(questionário 2) 

 

Em relação à segunda atividade, a do gênero cartão-postal, 63% dos alunos a 

consideraram boa e 37% excelente – o que pode mostrar que foi obtido êxito nessa 

atividade, conforme os depoimentos dos alunos nos excertos a seguir mostram: 

 

[15] Thomas: Ajudou na noção de como fazer um cartão-postal. 
(questionário 2) 
[16] Rebeca: Fez com que eu aprendesse um tanto sobre interpretação de 
texto. (questionário 2) 
[17] Dione; Ensina a fazer esse cartão de maneira aprofundada mostrando 
qual é sua definição. (questionário 2) 

 

Na terceira atividade, a de produção em duplas ou trios de um cartão-postal, 

verificamos um bom índice de êxito, uma vez que 50% dos alunos consideraram a 

atividade boa e 50% a consideraram excelente. Analisando os depoimentos dos alunos a 

seguir, percebemos que eles gostaram da atividade, pois ela proporcionou que eles 

exercessem a criatividade, colocassem em prática o que aprenderam, pudessem aprender 

sobre novos recursos do editor de textos, os quais não conheciam e, pudessem fazer tudo 

isso, de forma lúdica, conforme mencionam a seguir:  

 

[18] Juliana: Brincamos muito e aprendemos, pois mandamos cartões-
postais para as amigas. (questionário 2) 
[19] Raquel: Gostei de fazer o cartão-postal foi muito bom o aluno aprende 
a fazer a usar o editor de texto. (questionário 2) 
[20] Amanda: Desenvolvi a criatividade de colocar as imagens e escrever 
em cima delas. (questionário 2) 
[21] Jessiane: Porque colocamos em prática o que eu aprendi, desde 
quando começamos a aprender de forma diferente. (questionário 2) 

  

Ao final dessa atividade utilizando o editor de textos, percebe-se que os dados 

mostram que os alunos não só se divertiram e tiveram uma aula diferente, como eles 
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geralmente pedem, mas também sentiram que desenvolveram com relação ao aprendizado 

da língua, corroborando, assim, com as três vantagens que Pennington (1996, apud Buzato, 

2001) nos revela: as vantagens psicológicas, físicas e cognitivas (cf. item 1.5 deste 

trabalho). 

Dessa forma, encerramos a análise do projeto utilizando o editor de textos e 

passamos, a seguir, a análise do segundo projeto, o do editor de slides. 

 

3.3 – O editor de slides 

 

3.3.1 – Sobre as aulas 

 

 Analisando as aulas referentes ao editor de slides, observamos que existem várias 

dificuldades quando lidamos com problemas técnicos referentes à tecnologia. De fato, tais 

problemas são normais quando se utilizam os novos recursos tecnológicos até por questões 

de estrutura e de falta de organização e recursos, que são dificuldades típicas de escolas 

públicas. Contudo, ao final, percebemos também que esses problemas podem ser superados 

e, nesse sentido, mesmo com as adversidades, observamos que os aspectos positivos do uso 

do computador durante a aula estiveram presentes nas aulas ministradas durante a 

investigação, assim como ocorreu na pesquisa de Padron (1993, apud Buzato, 2001). Outro 

aspecto percebido é que a aprendizagem ocorreu nos dois níveis mencionados por Belloni 

(1991, apud Sampaio e Leite 1999): como uma forma de proporcionar melhoria no ensino 

e como uma forma de dominar uma nova linguagem, pois os alunos que não conhecem o 

programa têm a oportunidade de aprender como utilizá-lo. 

 No próximo item, a seguir, realizaremos a análise das atividades realizadas nesse 

segundo projeto, o do editor de slides. 

 

3.3.2 – As atividades 

 

 De forma semelhante às atividades realizadas com o editor de textos, as atividades 

com o editor de slides também corroboram a teoria sociointeracionista de Vygotsky 

(1998), uma vez que os alunos se ajudaram e superaram desafios. 

Por meio da Figura 3.3, a seguir, verificamos que os alunos conseguiram aplicar o 

que foi ensinado com relação ao conteúdo gramatical: formas do comparativo e do 
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superlativo dos adjetivos. Percebemos, inclusive, o uso de uma linguagem informal 

incorporada à sentença do aluno Thomas: “kkkk” significa que o aluno estava rindo da 

piada que criou, utilizando a estrutura ensinada, a partir da piada já existente na imagem de 

fundo que ele selecionou. Dessa forma, percebemos que Thomas não só teve a 

oportunidade de utilizar a língua inglesa, como também trabalhou outras atividades 

cognitivas superiores com a utilização do computador, conforme apontam Monteiro, Neves 

et al. (2007). 

 

 
 Figura 3.3: Slide 1 

 

 Já com relação à figura 3.4, a seguir, percebemos um outro fato que foi o de o 

aprendiz, no caso o aluno Kael, realizar hipóteses sobre como utilizar a estrutura aprendida 

corretamente e tentar associar a língua materna à língua-alvo, afinal ele coloca “but fast”, 

para tentar dizer “faster”. Aqui percebemos que houve uma influência negativa da língua 

materna, uma vez que o aluno confundiu a conjunção adversativa “mas” com o advérbio de 

intensidade “mais”, o que fez com que, ao realizar a tradução, o aluno chegasse a “but fast” 

ao contrário de “faster”. Tal fato nos mostra que não basta o dicionário ou o tradutor para 

realizarmos a tradução de uma palavra, é necessário que conheçamos essa palavra, seu uso 

e em que contexto a estamos utilizando. 
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Outro fato que gera confusão é o uso da palavra “tips” nesse contexto, pois o aluno 

a utiliza como significado dos verbos tombar e virar querendo dizer derrubar em sentido 

informal, ou seja, ficar bêbado, utilizando inclusive a marca de terceira pessoa do singular 

no presente simples em língua inglesa. Contudo, ao lermos “tips” nos remetemos à palavra 

dicas o que causa problema para que possamos entender seu uso, mas podemos ter uma 

dica do que o aluno quis transmitir em seu slide ao analizarmos o uso adequado do 

pronome interrogativo “which” (qual/quais), a ilustração e, talvez, a tentativa de construir a 

expressão “mais rápido” (faster), no caso utilizado pelo aluno “but fast”. 

 

 
        Figura 3.4: Slide 2 

 

 Percebemos nesse caso, então, que houve a falta do monitoramento do aluno ao 

elaborar a mensagem que gostaria de transmitir através do seu slide, tal qual a quarta 

hipótese de Krashen, 1982 (apud Figueiredo, 2004), na qual nos é mostrado que existe um 

segundo tipo de usuário que é o que não utiliza muito o monitor, pois está mais preocupado 

com o que falar e não se atenta muito às correções (cf. item 1.1.2 deste trabalho). 

 Concluída a análise das produções dos alunos, passaremos a análise do terceiro 

questionário que é sobre o projeto com o editor de slides. 
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3.3.3 – Questionário III 

 

 Conforme mostrado na descrição das aulas, após a aplicação do segundo 

questionário, deu-se início ao segundo projeto que era a utilização do editor de slides nas 

aulas de língua inglesa. Na primeira atividade na qual foi utilizado o editor de slides, 

ocorreu a correção de exercícios escritos (drills). Nela, o aluno deveria completar as frases 

com o superlativo e o comparativo dos adjetivos entre parênteses. Na segunda atividade, 

eles deveriam elaborar, em grupos, slides comparando coisas, objetos ou pessoas. A 

terceira atividade foi a apresentação dos slides. 

O terceiro questionário procurou saber, então, a opinião dos alunos sobre essas 

atividades utilizando a ferramenta. A primeira pergunta questiona os alunos sobre suas 

opiniões a respeito das três atividades utilizando o editor de slides e o datashow. Com 

relação à primeira atividade, a de correção de exercícios, observamos que 56% dos alunos 

a consideraram boa, 38% excelente e 6% regular. O que se pode perceber é que, utilizando 

um novo recurso tecnológico - o datashow -, a atividade fica mais interessante apesar de 

apenas reproduzir o que normalmente acontece na sala de aula como atestam as opiniões 

nos excertos 22, 23, 24 e 25 a seguir: 

 

 [22] Jessiane: Porque usando o datashow passamos a prestar mais atenção 
nas aulas e passamos a aprender mais com essa forma de aula. 
(questionário 3) 
[23]Thomas: Porque usa a tecnologia para dar uma aula melhor. 
(questionário 3) 
[24] Dione: Um meio mais rápido de se apresentar o exercício. 
(questionário 3) 
[25] Daniela: Porque foi uma aula diferente, foi muito legal. (questionário 
3) 

 

Por meio dos depoimentos, percebemos que os alunos concordam com o uso de 

novas tecnologias para que se tenha uma aula melhor, conforme os PCNEM (2000) que 

nos orientam para que possamos desenvolver competências que façam com que os 

estudantes obtenham e utilizem informações por meio do computador e que sejam 

sensibilizados para a presença de novas tecnologias em tudo que fazemos. 

 Em relação à segunda atividade, observamos que 56% dos alunos a consideraram 

boa e 44% a consideraram excelente, uma vez que lhes possibilitaram aprender como criar 

e fazer slides, colocar em prática o que já sabiam e ainda aprender aspectos que não 

conheciam. Dessa forma, entendemos que, conforme afirmam Sampaio e Leite (1999), as 
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tecnologias precisam ser parte do contexto escolar porque, além de fazer com que os 

alunos cheguem a conhecimentos de formas diferentes, o uso delas oferece um papel social 

importante, visto que permite com que eles se familiarizem com várias tecnologias 

existentes, através da utilização delas, passando a ser desmistificadas e democratizadas.  

 A última atividade foi a apresentação dos slides na qual observamos que 50% dos 

alunos a consideraram boa, 37% excelente e 13% ruim. Em relação ao aumento do 

percentual da avaliação negativa, podemos afirmar que o que aconteceu foi um pouco de 

frustração da parte dos alunos, pois o datashow estragou e então eles assistiram a 

apresentação dos trabalhos na televisão apenas. Alguns alunos esperavam com ansiedade 

para assistir a seus trabalhos realizados com efeitos sonoros em uma tela grande e não na 

televisão como tivemos que fazer e sem o som ser transmitido devido a problemas de 

compatibilidade. Contudo, compreendendo a frustração deles, vemos que a maioria, apesar 

da dificuldade, gostou da aula, o que nos mostra que é possível contornar e buscar 

alternativas para resolver os problemas a que muitos professores estão sujeitos em escolas 

públicas e alcançar os objetivos da aprendizagem. Podemos perceber também que mesmo 

que tenhamos que improvisar ou que não tenhamos os recursos os quais queríamos no 

momento em que queríamos, é possível fazer um trabalho que motive os alunos e os façam 

enxergar o seu próprio desenvolvimento. 

 A segunda pergunta do questionário procura saber sugestões dos alunos para 

trabalhar com esse programa. Muitos responderam, conforme o quadro 3.9 abaixo, que 

poderiamos utilizá-lo para fazer slides com músicas e vídeos, além de slides temáticos e 

documentários.  

 

   Quadro 3.9 
    Pergunta 2 – editor de slides 

Pergunta 2 (Quais sugestões você tem para trabalhar com esse programa?) 

Sugestões para trabalhar com o editor de slides 
Número de alunos que 

mencionaram cada uma 
das respostas 

Slides com músicas 3 
Fazer vídeo com os slides 3 
Slides sobre profissões, livros, documentários, filmes, 
matérias novas (temáticos) 2 
Elaborar documentários, entrevistas, apresentações 2 
Slide de fotos 1 
Textos com figuras 1 
Editar fotos 1 
Aprender novas palavras 1 
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 Assim, observamos mais uma vez que se o professor mantém um diálogo com seus 

alunos e assume seu novo papel proposto por Behrens (2000), Masetto (2000) e Moran 

(2000), entre outros autores, é possível realizar outras atividades utilizando o editor de 

slides, mesmo sem internet. 

Por fim, a terceira pergunta procura saber a opinião dos alunos sobre as atividades 

realizadas no editor de slides para o desenvolvimento deles, ou seja, se eles, gostando ou 

não da atividade, perceberam que ela promoveu a aprendizagem deles. 

 Quanto à primeira atividade, a de correção dos exercícios, vemos que 56% dos 

alunos a consideraram boa e 44% excelente, o que mostra que, apesar de eles não terem 

gostado muito dessa aula como apontado na primeira pergunta do Questionário 3, os 

alunos reconheceram que aprenderam durante a aula, além de ter havido alunos que 

gostaram de ver os efeitos dos slides durante a correção. Para demonstrar tal porcentagem 

temos as justificativas do aluno Thomas que considerou a aula boa “para aprender o 

conteúdo” e da aluna Daniela que considerou a aula excelente, pois “Aprendi mais sobre a 

matéria, e ao mesmo tempo me diverti.” 

 Com relação à segunda atividade, a de elaboração dos slides em grupos, 

observamos que 50% dos alunos a consideraram excelente e 50% boa, o que mostra 

sucesso nessa atividade, pois a porcentagem de alunos que consideraram a aula excelente 

poderia ser maior se não fossem os problemas que tivemos durante a realização da 

atividade, conforme mencionado nas descrições das aulas. Assim, vemos que, apesar dos 

problemas, os alunos perceberam que puderam aprender tanto sobre a língua inglesa, como 

sobre o programa usado para editar slides e desenvolver suas habilidades, conforme vemos 

nas justificativas a seguir: 

[27] Kael: kkk. Foi a melhor parte. Aprendi muita coisa. (questionário 3) 
[28] Sônia: Eu aprendi muitas palavras novas em Inglês. (questionário 3) 
[29] Juliana: Aprendemos brincando. (questionário 3) 
[30] Daniela: Aprendi fazer slides, mexer com os efeitos, com isso eu 
aprendi a mexer no editor de slides., (questionário 3) 
[31] Maria Eduarda Felque: Porque eu pude mostrar o que desenvolvi 
dessa matéria. (questionário 3) 
[32] Maria Eduarda: Aprendi novas formas de fazer um slide. 

(questionário 3) 
 

Assim, através das justificativas dos alunos, fica evidente o fato de que os 

problemas derivados do uso de novas tecnologias podem ser superados sem danos à 

aprendizagem.  
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 Na terceira atividade, a de apresentação dos slides, observamos que 44% dos alunos 

a consideraram excelente, 31% boa, 19% regular e 6% ruim. Os dados mostram que os 

alunos consideram que aprenderam durante essa aula, apesar de alguns relatarem frustração 

por não assistirem aos slides no datashow, mas, sim, na TV, conforme mencionado 

anteriormente. Acreditamos, então, que apesar das frustrações de alguns alunos por não 

assistirem aos seus slides no datashow, eles perceberam que puderam aprender mais sobre 

a língua, que adquiriram novas habilidades no que se refere à leitura em língua inglesa, 

pois eles tinham que ler as frases dos slides dos colegas que estavam em inglês para que 

pudessem entendê-los, tiveram a oportunidade de fazer uma auto-avaliação, ou seja, 

refletirem sobre suas produções e, o que pensamos que os alunos acharam melhor, 

puderam fazer tudo isso de forma lúdica. Vejamos alguns depoimentos dos participantes: 

 

[33] Rebeca: Me diverti muito saber que algumas palavras eu já sou capaz 
de aprender. (questionário 3) 
[34] Sônia: Foi legal porque eu aprendi vários truques. (questionário 3) 
[35] Maria Eduarda Felque: Eu pude apresentar o meu trabalho e ver os 
dos meus colegas. (questionário 3) 
[36] Thomas: Pude ver em que nível está o meu trabalho comparado com 
dos outros. (questionário 3) 
[37] Dolls: Foi boa, mas não deu pra gente ver no datashow, vimos em 
forma de filme. (questionário 3) 
[38] Maysa: Não tivemos o datashow. (questionário 3) 
[39] Raquel: Não teve apresentação no datashow” (questionário 3) 
[40] Nikole: Foi mais ou menos, os slides foram bons só que o datashow 
não foi muito bom. (questionário 3) 
[41] Juliana: Pois não foi utilizado o datashow, ele estragou na hora. 
(questionário 3) 
  

 Assim, ao fim dessas atividades com o editor de slides, passamos por diversas 

dificuldades como problemas técnicos e problemas de estrutura e coordenação, porém 

todos foram superados. Mesmo que tenha ficado um pouco de frustração nos alunos devido 

ao fato de eles não poderem ver seus trabalhos em uma tela grande, utilizando o datashow 

e precisarem assistir aos seus trabalhos em forma de filme na TV, eles perceberam que 

conseguiram desenvolver a língua. Tal fato nos mostra que, dentro de certo nível, os alunos 

estão conseguindo entender o input oferecido a eles e também usar razoavelmente o 

monitor para a correção e ainda manter seu filtro afetivo baixo, além de serem forçados, ou 

seja, terem uma razão para produzirem um output compreensível, ou no caso do slide 

apresentado na Figura 3.4 anteriormente, razoavelmente aceitável (cf. itens 1.1.2 e 1.1.3 

deste trabalho). 
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 Uma vez encerrada a análise do projeto do editor de slides, passaremos a análise do 

terceiro e último projeto dessa pesquisa, o projeto do editor de vídeos.   

 

3.4 – O editor de vídeos 

 

3.4.1 – Sobre as aulas 

 

Percebemos ao fim das aulas que existem inúmeras dificuldades quando estamos 

trabalhando em uma escola pública, contudo, percebemos que tais dificuldades podem ser 

superadas. Observamos que, conforme afirma Jonassen (2000 apud Fontes, 2002), o 

computador pode ser utilizado como uma ferramenta cognitiva para que nossos alunos 

desenvolvam um pensamento complexo, ou seja, trabalhem as funções psicológicas 

superiores. Nesse sentido, é importante ressaltar que é necessário que a aprendizagem 

aconteça com o computador e não sobre ou a partir dele.  

Dessa forma, é necessário conhecermos bem as ferramentas computacionais, afinal, 

com toda a produção elaborada pelos alunos, entendemos que o computador e seus 

programas, quando utilizados como ferramentas cognitivas, podem desenvolver 

capacidades crítica e de reflexão. Tais capacidades são consideradas por Fontes (2002) 

como essenciais para que a aprendizagem se torne significativa e para que o conhecimento 

seja construído de maneira diferente. 

Em seguida, realizaremos a análise das atividades desenvolvidas ao longo desse 

projeto com o editor de vídeos. 

 

3.4.2 – As atividades 

 

 Conforme mencionado anteriormente, o computador pode ser uma ferramenta 

cognitiva que proporciona uma aprendizagem significativa e que proporciona reflexão e 

crítica aos nossos alunos. Nesse sentido, o editor de vídeos pode promover uma mediação 

pedagógica a qual leva em conta as potencialidades desse meio tecnológico e que também 

possibilita trabalhos colaborativos, com a finalidade de promover a construção do 

conhecimento de nossos alunos. 

 Nessa atividade com o editor de vídeos, os alunos produziram vídeos, cujo tema 

eles poderiam escolher. Eles necessitavam apenas de ter em mente qual o gênero que eles 
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iriam produzir: um desenho, um documentário, uma propaganda, um filme etc. Os gêneros 

e temas escolhidos pelos alunos que foram selecionados para a análise deste trabalho 

monográfico, conforme explicado no item 2.3 desta pesquisa, foram os seguintes: um 

documentário denunciando as más condições da escola em que estudam, um documentário 

mostrando o que é ser uma fã de verdade, um documentário sobre a Aids, um 

documentário sobre as olimpíadas que acontecerão no Rio de Janeiro em 2016 e um filme 

curto, contando a lenda da Maria Fumaça, estória essa que foi criada pelos próprios alunos 

do Colégio.    

 Através das produções, observamos que houve alunos que usaram bastante a 

criatividade, outros que procuraram fazer um trabalho mais sério sobre temas atuais que 

têm sido bastante debatidos, como a Aids e problemas ambientais, além de alguns alunos 

terem utilizado essa oportunidade para fazerem denúncias sobre a situação em que se 

encontra a escola deles. Enfim, através desses trabalhos, entendemos que aconteceu tanto 

colaboração entre os alunos, quanto uma aprendizagem significativa, proporcionadas pelo 

uso do computador, corroborando com os trabalhos de Fontes (2002), Paiva (2008a), 

Vygostsky (1998), Moran (2000) entre outros autores. 

 Com relação à aprendizagem da língua inglesa, percebemos que os alunos 

utilizaram novamente o tradutor do editor de textos para que pudessem fazer suas 

traduções, além de tentarem também escrever algo com o que sabem. Muitos se 

preocupavam com a forma correta e perguntavam a professora se a maneira como haviam 

feito estava certa, se possuía erros. Verificamos, portanto, que a teoria do monitor de 

Krashen (1982 apud Figueiredo, 2004) se concretizava durante a aplicação desse trabalho, 

afinal, os alunos mantiveram seus filtros afetivos baixos, e o input estava sendo bem 

recebido, além de eles estarem aplicando o monitor de forma razoável, durante a produção 

dos trabalhos.  

 Após finalizarmos a análise das atividades desenvolvidas pelos alunos durante esse 

terceiro projeto, passaremos à análise do quarto questionário que se refere a ele também, o 

projeto com o editor de vídeos. 

 

3.4.3 – Questionário IV 

 

 Após a finalização do projeto com o editor de slides, demos início ao terceiro e 

último projeto que foi a utilização do editor de vídeos durante as aulas de inglês. Primeiro 
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foi discutido em classe com os alunos os tipos de programas de TV e tipos de filmes em 

inglês. Depois, foi realizada a primeira atividade com o editor de vídeos que foi a 

elaboração, em grupos, de um vídeo sobre o tema que o grupo quisesse. Eles apenas 

deveriam falar qual o tipo de vídeos era: se um documentário, um desenho, um filme 

pequeno de suspense etc. Já a segunda atividade foi a de apresentação dos vídeos 

produzidos pelos grupos.  

Após a finalização do projeto, foi aplicado o quarto questionário que visou saber a 

opinião dos alunos sobre essas atividades utilizando o editor de vídeos. A primeira 

pergunta do questionário procurou saber a opinião dos alunos sobre as atividades 

realizadas com a ferramenta, ou seja, se eles gostaram ou não. Com relação à primeira 

atividade realizada, observamos que 62% dos alunos a consideraram excelente e 38% boa, 

pois, conforme as justificativas dos alunos a seguir, eles consideraram que puderam 

ampliar seus conhecimentos com relação à informática e o uso do editor de vídeos, além de 

aprenderem sobre a língua inglesa falando sobre algo que eles gostam: 

 

[42] Thomas: Amplia nossos conhecimentos na área da informática. 
(questionário 4) 
[43] Dione: Acho legal porque é dinâmico e da bastante espaço pra se 

abordar várias coisas. (questionário 4) 
[44] Maria Eduarda: Aprendi como fazer um vídeo. (questionário 4) 
[45] Jessiane: Porque é uma forma que leva os alunos a se interessarem a 
fazer os trabalhos escolares. (questionário 4) 
[46] Ana: Eu adorei fazer a elaboração foi muito legal mesmo pois a 
professora nos ajudou muito. Eu fiz o vídeo sobre algo que eu adorei. 
(questionário 4) 

 

Através desses depoimentos percebemos a realidade do que nos afirma Demo 

(1991, apud Sampaio e Leite, 1999) sobre o aspecto social do uso das novas tecnologias 

nas aulas. 

 Com relação à segunda atividade que foi a de apresentação dos vídeos, observamos 

que 69% dos alunos a consideraram excelente e 31% boa. As alunas Ana e Juliana, por 

exemplo, consideraram a atividade excelente e justificam, respectivamente, que “A 

apresentação foi melhor ainda pois fiquei muito impressionada com o resultado.” e 

“percebemos qual é a possibilidade de cada um construir um vídeo em Inglês.” E a aluna 

Maria Eduarda que considerou a aula boa justifica que “Alguns vídeos foram bons e outros 

ruins e não dava para ler a tradução”. Assim, através das justificativas confirmamos mais 

uma vez a importância da interação para o desenvolvimento dos alunos, conforme 
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Vygotsky (1998) e Paiva (2008a). Percebemos também que a aprendizagem colaborativa 

pode ser eficaz para que os alunos se ajudem e alcançem o objetivo final dessas atividades 

feitas por eles que é a aprendizagem da língua inglesa (cf. item 1.1.4 deste trabalho). 

 A segunda pergunta feita visa obter sugestões dos alunos para trabalhar com esse 

programa e, conforme vemos no quadro 3.10 a seguir, alguns sugeriram fazer mais filmes, 

o que indica que eles gostaram dessa ferramenta, até mesmo devido ao fato de nem todos a 

conhecerem e trabalharem com ela pela primeira vez, o que mostra a importância de 

ocorrer não só o uso das novas tecnologias como também a democratização delas, 

corroborando o estudo de Sampaio e Leite (1999). 

 

       Quadro 3.10 
        Pergunta 2 – editor de vídeos 

Pergunta 2 (Quais sugestões você tem para trabalhar com esse programa?) 

Sugestões para trabalhar com o editor de 
vídeos 

Número de alunos que 
mencionaram cada uma das 

respostas 
Fazer mais filmes 4 
Traduções 2 
Fazer filmes sobre temas atuais 1 
Produzir documentários e entrevistas 1 
Montagens de filmes gravados nas aulas de 
inglês 1 
Programa de tv  ou um seriado com a sala 
toda 1 
Vídeos com os alunos conversando em inglês 1 

          

 

Com relação à terceira pergunta, procurou-se saber a opinião dos alunos sobre as 

atividades realizadas no editor de vídeos para o desenvolvimento deles no aprendizado de 

língua inglesa.  

Já com relação à primeira atividade de elaboração dos vídeos, observamos que 69% 

dos alunos a consideraram excelente e 31%, boa. Percebemos, assim, que os alunos gostam 

de novos desafios, como gravar um vídeo com legendas em inglês ou até mesmo vídeos em 

inglês, o que corrobora com a afirmação de Masetto (2000, p. 152) de que “o professor tem 

um importante papel como um agente promotor do processo de aprendizagem do aluno, 

que constrói o conhecimento num ambiente que o desafia e o motiva para a exploração, a 

reflexão, a depuração de ideias e a descoberta de novos conceitos”. Nesse sentido, temos as 

justificativas das alunas Sônia e Juliana que consideraram a atividade excelente, pois, 
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afirmaram, respectivamente, “nos ensina muito mais do que se fosse na sala de aula” e 

Aprendemos a falar algumas coisas, aprendemos a escrever” e dos alunos Dione e Amanda 

que consideraram a atividade boa, respectivamente, “Bom, porque temos que traduzir 

muito, correr atrás e ele torna uma coisa legal” e “ Deu pra aprender com a ajuda da 

tradução”. 

 Em relação à segunda atividade, que foi a de apresentação dos vídeos, observamos 

que 63% dos alunos consideraram a atividade boa e 37% excelente, o que nos mostra que, 

apesar das dificuldades enfrentadas para elaborar os vídeos e assisti-los também, os alunos 

conseguiram aprender algo novo e puderam se desenvolver mais, conforme as justificativas 

dos alunos Dione, Juliana, Daniela, Maria Eduarda Felque, Ana e Sônia que consideraram 

a atividade boa e excelente atestam: 

 

 [43] Dione Bom, porque assim a gente aprende junto com os outros alunos, 
os que fizeram o vídeo. (questionário 4) 
[44] Juliana “vimos a opinião de cada um a respeito do tema. (questionário 
4) 
[45] Daniela, “Além de aprender fazendo o meu, aprendi assistindo o dos 
meus colegas. (questionário 4) 
[46] Maria Eduarda Felque: Eu pude aprender palavras novas com os 
trabalhos dos meus colegas. (questionário 4) 
[47] Ana: Sim, foi muito boa a apresentação pois vi que sou capaz de fazer 
isso e muito mais.  (questionário 4) 
[48] Sônia: É legal porque vemos o desenvolvimento dos nossos colegas 
também. (questionário 4) 
 

 Percebemos, assim, que tais afirmações mostram que os alunos sabem que podem 

aprender uns com os outros, que eles podem trabalhar de forma colaborativa para obter um 

bom resultado final. 

 Após concluir a análise do último projeto, o do editor de vídeos, passaremos a 

análise do último questionário aplicado, o quinto, que visou buscar e entender a opinião 

dos alunos sobre todo o processo de ensino-aprendizagem ao longo do semestre. 

 

3.5 – Entendendo a visão dos alunos sobre a pesquisa 

 

Foi aplicado um quinto e último questionário após serem encerradas as três 

atividades de uso de programas do computador que podem ser utilizados com internet mas 

que não necessitam dela enquanto os alunos as utilizam, pois eles podem usar imagens e 

músicas do próprio computador ou, ainda, procurá-los em suas casas ou lan houses e 
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passarem para os celulares, disquetes, CDs ou pendrives e transferi-los para o computador 

para que possam utilizá-los em sala. Apresentamos os dados deste último questionário no 

sub-item a seguir. 

 

3.5.1 – Questionário V 

 

 Este quinto questionário procurou entender a opinião dos alunos sobre todas as 

atividades desenvolvidas com a utilização de novos recursos tecnológicos durante a aula de 

inglês, procurando assim, incentivá-los e promover uma aprendizagem significativa, ou 

seja, procurou-se saber a opinião dos alunos sobre essa pesquisa-ação que foi desenvolvida 

com a colaboração deles. 

 A primeira pergunta procurou saber qual a opinião dos alunos sobre a maneira 

como as aulas foram ministradas ao longo do segundo semestre de 2009, utilizando 

recursos tecnológicos disponíveis na escola. Observamos que 63% dos alunos as 

consideraram excelente, 31% boa e 6% regular, o que indica que, ao final, o objetivo da 

pesquisa de promover uma maior aprendizagem de língua inglesa, de forma que os alunos 

utilizassem esses recursos tecnológicos que fazem parte da vida deles, em maior ou menor 

grau, a seu favor para adquirirem conhecimento, foi atingido, pois a maioria as 

consideraram excelentes, conforme as justificativas dos alunos Thomas, Ana e Maria 

Eduarda que consideraram as aulas boas e excelente respectivamente. 

 

[49] Thomas: Fizeram com que todos participassem  da aula. (questionário 
5) 
[50] Ana: Neste caso não foi excelente pois a tecnologia dos computadores 
é péssima, fora isso foi muito bom. (questionário 5) 
[51] Maria Eduarda: Foi bastante legal, pois nos influencia a fazer as 
tarefas bem feitas. (questionário 5). 

 

Já a aluna Juliana considera a aula regular “pois podiamos ter feito passeio e depois 

feito slides sobre o que aprendemos e vimos”. Tal afirmação, a meu ver, aparece como 

sugestão para um próximo trabalho, mostrando mais uma vez que é necessário que haja 

uma mediação pedagógica, conforme Masetto (2000) propõe e que, uma vez que a 

tecnologia é utilizada como propõe Behrens (2000), Fontes (2002), Paiva (2008a) e outros 

autores, podemos utilizar o computador, mesmo sem internet, de maneira eficiente em 

busca de um aprimoramente na aprendizagem de nossos alunos. 
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 A segunda pergunta visou saber se os alunos perceberam uma melhora na qualidade 

do ensino de inglês com relação às aulas e conforme o questionário, todos os dezesseis 

participantes da pesquisa marcaram que sim, que eles perceberam essa melhora na 

qualidade de ensino, afinal eles aprenderam a utilizar o tradutor e aprenderam palavras 

novas o utilizando, porque eles tiveram a oportunidade de ter a produção de output 

maximizada, seja ele na forma escrita ou verbal e puderam fazer trabalhos e utilizar a 

língua inglesa para falar sobre assuntos que os interessam, tal qual podemos confirmar 

através  das respectivas justificativas dos alunos: 

 

[52] Kael: Com o tradutor nós aprendemos várias palavras. (questionário 5) 
[53] Sônia: porque nós tivemos que usar palavras novas e diferentes 
(questionário 5) 
[54] Maria Eduarda Felque: porque alguns alunos tiveram a chance de 
poder falar em inglês. (questionário 5) 
[55] Daniela: Porque todos os trabalhos eram em inglês, e com isso nós 
estávamos aprendendo mais. (questionário 5) 
[56] Ana: Sim, lógico, pois no meu trabalho eu falei sobre algo que é 
minha vida. (questionário 5) 

 

Tais dados reforçam o pensamento de que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado, 

pois o computador foi utilizado de maneira a promover os aspectos positivos dele, 

detectados por Padron (1993, apud Buzato, 2001) em sua pesquisa. 

 Já a terceira pergunta questiona se os alunos acham que conseguiram aprender mais 

nas aulas de inglês com o uso de recursos tecnológicos e, de acordo com os questionários, 

houve unanimidade nas respostas positivas, tal qual vemos nos relatos a seguir:  

 

[57] Dione: Porque em vez de me jogarem a aula de inglês na cara, eu fui 
atrás dele. (questionário 5) 
[58] Maria Eduarda: “Muito, aprendi palavras e como são algumas regras, 
(questionário 5) 
[59] Raquel: Eu já sabia um pouco, com as aulas comecei a desenvolver 
melhor. (questionário 5) 
[60] Dolls: Um pouco sim, aonde coloca os verbos nas frases. (questionário 
5) 
[61] Daniela: Sim. Porque a aula era mais divertida e fazia com que todos 
se divertissem e aprendessem mais inglês. (questionário 5) 
[62] Maysa: pois aprendi a escrever melhor Inglês. (questionário 5) 

 

Verificamos através desses depoimentos acima, então, que esses dados reforçam as 

afirmações de Paiva (2008a) que considera que o computador pode ser utilizado como um 
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artefato que auxilia na aprendizagem do aluno, que pode proporcionar a interação 

necessária para ele e o seu desenvolvimento também. 

 A quarta pergunta procurou saber se, com relação às atividades, os alunos gostaram 

de elas terem sido realizadas em grupo ou se eles prefeririam fazê-las individualmente. 

Mais uma vez, todos os participantes responderam que prefeririam em grupo, o que reforça 

a abordagem colaborativa de aprendizagem, no qual um aluno colabora com o outro, um 

aluno oferece suporte ao outro para que cheguem ao objetivo: a aprendizagem da língua. 

Os excertos 58, 59, 60 e 61 confirmam tais afirmações:  

 

[63] Thomas: Porque pega um pouco de conhecimento de cada um e 
facilita na hora da aprendizagem. (questionário 5) 
[64] Maria Eduarda: Em grupo é melhor pois aparecem muitas idéias. 
(questionário 5) 
[65] Raquel: Gostei de fazer as atividades em grupos porque se um estiver 
com dificuldade, o outro ajuda. (questionário 5) 
[66] Ana: Em grupo pois assim aprendemos com os colegas que sabem 
algo a mais e também o que a gente sabe também passa para eles.. 
(questionário 5) 

  

A quinta pergunta teve como objetivo verificar qual das atividades realizadas os 

alunos mais gostaram. Observamos que 67% dos alunos gostaram mais das atividades 

realizadas com o editor de vídeos, 28% das realizadas com o editor de slides e 5% das 

realizadas com o editor de textos. Assim, percebemos que os alunos gostam de novidades e 

de desafios novos, pois muitos conheciam o editor de textos, no entanto, nem todos 

conheciam ou, às vezes conheciam, mas não haviam tido a oportunidade de usar o editor 

de slides e o editor de vídeos.  

 Ao contrário da pergunta anterior, porém no mesmo sentido, a sexta pergunta 

objetivou verificar qual das atividades realizadas os alunos gostaram menos e, como os 

dados mostraram, 69% dos alunos gostaram menos das atividades realizadas com o editor 

de textos, 25% dos alunos gostaram menos de nehuma delas ou consideraram que todas 

foram legais, 6% dos alunos não souberam responder e nenhum aluno respondeu que 

gostou menos dos editores de vídeos e slides ou de todas. Esse resultado vem reforçar o 

que foi observado anteriormente: que os alunos se interesssam por coisas novas, recursos 

tecnológicos novos. Um dado curioso foi que as alunas Maysa, Jessiane, Sônia e Amanda 

criaram duas categorias que não existiam no questionário, que foram ‘nehuma’ e ‘todas 

foram legais’, além de um aluno não ter respondido, o que hipotetizamos que, ao invés de 
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criar uma categoria igual aos demais, ele não respondeu pois não concordava com 

nenhuma das opções. 

A sétima e penúltima pergunta, visou saber se, em relação a informática, os alunos 

haviam aprendido algo que não sabiam e observamos que 81% dos alunos responderam 

que sim e apenas 19% responderam que não, nos levando a satisfação por entender que 

estamos realizando o que Demo (1991, apud Sampaio e Leite, 1999) propõe que é a 

democratização da informática e o trabalho com o lado social também. As respectivas 

justificativas das alunas Daniela, Jessiane e Amanda exemplificam esses dados:  

 

[67] Daniela: Eu não sabia mexer nas atividades do editor de vídeos, eu 
achei ótimo aprender isso. (questionário 5) 
[68] Jessiane: Muitas coisas principalmente a entrar em programas que eu 
não sabia. (questionário 5) 
[69] Amanda: Sim, aprendi a mexer nos slides e fazer montagens. 
(questionário 5) 
 

Por fim, foi perguntado aos alunos se eles gostariam que as aulas de inglês 

continuassem como foram no semestre, utilizando recursos tecnológicos e pudemos 

observar que todos os alunos responderam que sim, mesmo com todos tendo enfrentado 

problemas com o datashow não funcionando, arquivos perdidos e refacção do trabalho etc. 

Tais dados corroboram os estudos de Pennington (1996, apud Buzato, 2001) sobre as 

vantagens psicológicas, físicas e cognitivas do uso do computador para a aprendizagem. 

  Após a aplicação do último questionário, deu-se por encerrada a coleta de dados e 

após analisá-los podemos afirmar que essa pesquisa-ação atingiu seu objetivo que era o de 

verificar a possibilidade de se utilizar o computador, independentemente de internet, de 

uma maneira eficiente para uma melhor aprendizagem da língua inglesa. A seguir faremos 

uma análise sobre o uso da língua inglesa ao longo desta pesquisa. 

 

3.6 – O uso da Língua ao longo da pesquisa 

 

 Conforme pudemos verificar ao longo das análises realizadas anteriormente, os 

alunos obtiveram a chance de utilizar a língua inglesa de forma significativa para eles, ou 

seja, eles realizaram atividades de maneira que eles pudessem gostar delas e aprender 

utilizando a língua. 
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 As aulas foram realizadas tanto em inglês quanto em português, pois, algumas 

vezes, para que os alunos entendessem a atividade melhor ou para explicar alguma dúvida 

que eles possuíam, eu utilizava o português. 

  

3.6.1 – A Língua Inglesa e o editor de textos 

 

Quando iniciamos a pesquisa, os alunos estavam estudando o passado simples, e a 

partir deste conteúdo, decidimos trabalhar com o gênero textual cartão-postal para que os 

alunos pudessem colocar em prática o que eles haviam estudado. Assim, eles deveriam 

fazer um cartão-postal em inglês descrevendo o que haviam feito nas últimas férias e 

deveriam fazê-lo utilizando o editor de textos.  

Antes disso, realizamos a interpretação de três cartões-postais em inglês e depois 

discutimos o gênero, ou seja, que tipo de texto era aquele, para que era usado, quais as 

características dele e o tipo de linguagem que pode ser utilizada quando escrevemos um 

cartão-postal. 

Durante essas atividades pudemos perceber que, conforme a teoria do output 

compreensível de Swain (1985 apud Ellis, 1994), os alunos foram forçados a produzirem 

utilizando a língua escrita e necessitaram de prestar atenção não somente a forma 

semântica, mas também à forma sintática. 

Alguns depoimentos dos alunos mostram que eles perceberam seu aprendizado com 

relação ao que foi ensinado, pois eles relatam que aprenderam como diferenciar a escrita 

formal da informal, que puderam colocar em prática o que aprenderam (nesse caso, o 

passado simples) e que puderam aprender mais sobre as técnicas de leitura do inglês 

instrumental, tal qual os exemplos a seguir: 

 

[70] Jessiane: Porque ao invés de ficar escrevendo textos, a gente se 
divertiu montando um belo cartão-postal e colocando em prática o que a 
gente aprendeu sobre a língua inglesa. 
[71] Amanda: Nos ensinou a desenvolver a leitura e como entender melhor 
os textos. 
[72] Rebeca: Pq aprendemos um pouco mais sobre como a Língua Inglesa 
é e conseguimos até compreender o que líamos. 
[73] Maria Eduarda Felque: Percebi a diferença de escrever na forma 
formal, da informal. 

  

Quando concluímos as atividades referentes ao projeto utilizando o editor de textos, 

passamos às atividades utilizando o editor de slides, que serão explicadas a seguir. 
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3.6.2 – A Língua Inglesa e o editor de slides 

 

. Antes de os alunos utilizarem essa ferramenta do computador, expliquei o 

comparativo e o superlativo dos adjetivos. Para que os alunos praticassem essa estrutura, 

propus uma prática controlada (drills), pois os alunos deveriam completar as frases com o 

comparativo ou o superlativo dos adjetivos entre parênteses. Os alunos copiaram essa 

atividade do quadro e tentaram fazê-la em sala de aula. Quem não havia terminado antes de 

o sinal tocar, precisou terminar em casa para que corrigíssemos na próxima aula.  

Na aula seguinte, utilizamos o editor de slides para fazer a correção. Assim que os 

alunos falavam a resposta que eles achavam correta, eu mostrava no datashow a forma que 

deveria ser utilizada na frase. Após a correção e explicação das atividades e de alguns 

recursos que podemos encontrar no editor de slides, os alunos começaram a produzir slides 

comparando coisas, pessoas, lugares etc. 

De acordo com as análises realizadas nos itens anteriores e com os depoimentos 

abaixo, percebemos que os alunos gostaram de trabalhar em grupos para realizarem essa 

atividade, corroborando, assim, com a proposta de trabalho colaborativo que Figueiredo 

(2006) explica em seu artigo. Observamos também que os alunos aprenderam não só as 

novas estruturas da língua se divertindo, mas também palavras e expressões novas. 

 

[74] Rebeca: Aprendi novas palavras e expressões. 
[75] Sônia: Eu achei muito legal pois nos ajuda a desenvolver a nossa fala 
e escrita em Inglês. 
[76] Maria Eduarda Felque: Porque podemos mostrar tudo o que a 
professora nos ensinou e porque eu aprendi como usar o comparativo e o 
superlativo. 
[77] Dolls: Boa, porque aprendi coisas novas, as comparações e 
interessante porque eu gostei de procurar coisas para elaborar a atividade.  
[78] Juliana: Pois aprendemos muitas coisas trabalhando em grupo. 
[79] Amanda: Porque foi divertido comparar as pessoas e lugares. 

 

 Por fim, quando terminamos as atividades do projeto com o editor de slides, 

iniciamos as atividades utilizando o editor de vídeos que serão explicadas no próximo item. 

 

3.6.3 – A Língua Inglesa e o editor de vídeos 

 

Começamos as atividades discutindo sobre tipos de filmes, programas de tv e 

música que os alunos gostavam. A discussão aconteceu em inglês e em português, pois 
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quando os alunos não entendiam o que eu estava perguntando, eu usava palavras chaves 

em português para ajudá-los a entender e os alunos respondiam às perguntas e davam suas 

opiniões em Português. Após essa discussão, propus aos alunos que pensassem em um tipo 

de programa de tv ou de filme (nesse caso, um filme curto) que eles gostassem para, em 

grupos, produzirem um em inglês utilizando o editor de vídeos. 

 Percebemos que os alunos se sentiram realizados produzindo, em inglês, um 

programa que eles gostassem, falando sobre algo que os fizessem se sentir bem. 

Observamos que alguns alunos, inclusive, tentaram falar em inglês, além de escrever, o 

que corrobora mais uma vez com Swain (1985 apud Ellis, 1994) em sua teoria do output 

compreensível, pois os alunos foram forçados a utilizar a língua e produzirem, 

aprimorando, assim, seus conhecimentos com relação à língua inglesa. A seguir temos 

alguns depoimentos que exemplificam isso:   

 

[80] Ana: foi excelente pois nesse eu aprendi a falar várias palavras novas 
em Inglês.   
[81] Maria Eduarda Felque: Porque eu tive a oportunidade de falar mais em 
Inglês e assistindo ao trabalho dos meus colegas eu pude aprender novas 
palavras. 
[82] Dione: Bom porque temos que correr atrás para fazer uma coisa legal 
e porque a gente aprende junto com os outros alunos. 
[83] Maysa: pra você aprender a escrever e ler melhor em Inglês. 
[84] Rebeca: porque ajudou a aprimorar nossos conhecimentos em Inglês. 

 

 Após o termino das atividades com o editor de vídeos, terminamos essa pesquisa 

com um questionário final para saber a opinião dos alunos com relação a todo o processo 

desenvolvido ao longo da pesquisa. Através da observação das aulas e das respostas dadas 

a esse último questionário, percebemos que os alunos gostaram e aprenderam mais sobre a 

língua ao produzirem em inglês, utilizando recursos do computador para a realização das 

atividades, mesmo sem internet e fazendo trabalhos em grupos. 

 A seguir, temos alguns depoimentos que corroboram com as teorias apresentadas 

no capítulo 1 dessa pesquisa, como a teoria do output compreensível, a aprendizagem 

colaborativa de línguas e o uso do computador sob uma influência sociointeracionista, de 

forma a proporcionar uma aprendizagem significativa, lúdica e que proporcione a interação 

dos alunos entre eles e com as ferramentas oferecidas pelo computador para a realização 

das atividades propostas. 
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[85] Kael: com o tradutor aprendemos várias palavras e trabalhar em grupo 
é menos “carga na mente”. 
[86] Maria Eduarda Felque: Eu pude exercitar o que aprendi em Inglês, 
usando recursos tecnológicos é mais incentivador e trabalhar em grupo e 
melhor porque um ajuda o outro. 
[87] Dolls: aprendi aonde colocar os verbos nas frases e com os recursos 
tecnológicos é mais divertido. 
[88] Dione: Porque ao invés de jogarem a aula de inglês na cara, eu fui 
atrás dele usando os recursos tecnológicos disponíveis. 
[89] Rebeca: Em grupo é melhor porque além de ser mais fácil, uma ajuda 
o outro. 
[90] Thomas: Em grupo, porque pega um pouco de conhecimento de cada 
um e facilita na hora da aprendizagem. 
[91] Maria Eduarda: Aprendi muitas palavras novas e como são algumas 
regras. 
[92] Raquel: Melhorou bastante as aulas de Inglês, pois os alunos 
começaram a prestar mais atenção. 
[93] Ana: Aprendi a pronunciar algumas palavras. 

 

Após essa análise sobre o que foi ensinado e aprendido pelos alunos e os resultados 

com relação ao uso da Língua Inglesa, passaremos, a seguir, a algumas considerações 

finais. 
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Considerações Finais 

 

 

 No capítulo anterior, foi realizada a análise dos dados e, através dela, pudemos 

perceber que, apesar de terem existido problemas ao longo desta pesquisa-ação, 

conseguimos atingir o objetivo principal que era o de encontrar formas de se utilizar os 

novos recursos tecnológicos, independente de ter ou não internet, de uma maneira eficiente 

para uma melhor aprendizagem da língua inglesa. 

 Um dos problemas enfrentados foi o de que em quase todas as aulas havia pelo 

menos um computador com problema. No entanto, para tentar resolver isso, sempre 

pedíamos aos alunos que se sentassem nos mesmos computadores e que salvassem os 

arquivos com o nome deles em uma pasta que havia sido criado na área de trabalho só para 

as atividades e arquivos relacionados a essa pesquisa. Outro problema sério que 

enfrentamos foi para salvar os slides em um sistema operacional, conforme mostrado na 

descrição das aulas, pois tudo indicava que o arquivo havia sido salvo, mas quando 

tentávamos abri-lo, ele não existia, fazendo assim com que alguns alunos tivessem que 

refazer seus trabalhos, o que mostrou um pouco do entusiasmo dos alunos com relação às 

aulas, pois antes mesmo que isso fosse pedido, eles se ofereciam para refazer o trabalho e, 

às vezes, até procuravam fazer melhor do que o que haviam perdido. 

 Um fato notável foi o de como os alunos foram adquirindo certa autonomia ao 

longo das aulas, pois eles procuravam ajuda com os colegas que sabiam mais, deixando 

apenas as dúvidas com relação ao inglês para solucionarem comigo. Era gratificante ver os 

alunos tentando utilizar os tópicos gramaticais ensinados e muitas vezes acertando ou 

errando, ou melhor dizendo, criando hipóteses sobre a utilização das formas gramaticais 

aprendidas. Ao fim, foram produzidos vários ótimos trabalhos e bem criativos que me 

deixaram encantada pela qualidade e pelo empenho deles em realizar as atividades, 

principalmente as de produção. 

 Um dado interessante é que quase sempre quando eram pedidas sugestões para se 

trabalhar com os programas, sempre havia alunos colocando música e tradução, o que faz 

com que eu pense em um possível tema para que alguém possa, em uma futura pesquisa, 

verificar e/ou obter formas de se utilizar a música junto aos novos recursos tecnológicos 

nas aulas de língua inglesa. 
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 Algumas limitações desse trabalho foram os problemas tecnológicos relativos às 

escolas públicas, pois sempre havia computadores estragados ou que estavam funcionado, 

mas sem o mouse e, então, tínhamos que procurar um mouse disponível para que o aluno o 

utilizasse. Apesar desses fatos, ao final da pesquisa, percebemos que as atividades 

desenvolvidas não foram comprometidas, embora eu pense que se todos os computadores 

funcionassem, os alunos poderiam realizar os trabalhos em grupos menores e também 

individuais, podendo assim fazer com que tivéssemos a oportunidade de comparar os 

trabalhos realizados individualmente e os feitos colaborativamente. 

 Contudo, ao final dessa pesquisa, retomamos a pergunta que a motivou que era a de 

como utilizar o computador, independentemente de internet, de forma eficiente para 

motivarmos mais nossos alunos. Percebemos, então, que essa motivação apareceu ao longo 

das atividades, tal qual pudemos observar através dos dados desse trabalho, com a 

produção dos alunos e os questionários respondidos por eles.  

 Penso que, além de usar o computador como um recurso no ensino de língua 

inglesa, independentemente de internet, podemos promover a inclusão e letramento digital 

de alguns alunos que não conhecem programas básicos do computador e que hoje são 

importantes para a ascensão social deles ou que conhecem, mas não possuem acesso a 

essas tecnologias para utilizá-las. Dessa forma, vejo que o professor tem a possibilidade de 

não só trabalhar com o ensino da língua inglesa e aspectos referentes a ela usando novas 

tecnologias, como promover a democratização do seu uso, permitindo que nossos alunos se 

desenvolvam tanto no que concerne à aprendizagem de língua quanto ao que se refere ao 

desenvolvimento social deles. 

 Assim, encerro este trabalho procurando mostrar aos meus colegas, professores de 

escolas públicas que, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos em nossa profissão, 

podemos fazer bons trabalhos com nossos alunos. Basta querermos e nos esforçarmos para 

alcançar nossos objetivos.  
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Apêndice A - Questionários 

 

 

Questionário I (O uso de novas tecnologias) 

Questionário II (O editor de textos) 

Questionário III (O editor de slides) 

Questionário IV (O editor de vídeos) 

Questionário V (Resultados finais da pesquisa) 



Goiânia, _______ de ______________ de 2009. 

Questionário I 

Caro(a) Aluno(a), 
 

A pesquisa que estou realizando é parte do programa de Pós-Graduação Lato-Sensu 
em Linguística Aplicada da Faculdade de Letras e do CEPAE da UFG e intitula-se “O 
computador: um recurso no ensino de língua inglesa”. Desse modo, gostaria de contar com 
a sua colaboração para responder ao questionário a seguir. A sua participação nesta 
pesquisa é de suma importância e, desde já, agradeço. 
 
PARTE 1 
 
Nome completo: ________________________________________________________ 

Idade:__________ Telefone:________________ Série:______ Turno: ______________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Pseudônimo: ___________________________________________________________ 

 
PARTE 2 
 

1. O que vêm à sua cabeça quando se fala em recursos tecnológicos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. Quais recursos tecnológicos você conhece? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Quais são os recursos tecnológicos disponíveis em sua escola? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Seus professores utilizam recursos tecnológicos nas aulas? Quais? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. Você usa/já usou computador? (   ) Sim (   ) Não.  
Se sim, onde você utiliza/utilizou? _______________________________________ 
Com qual freqüência?  
(   ) algumas vezes p/mês (   ) algumas vezes p/semana (   ) algumas vezes p/dia 



 
6. Você conhece ou já ouviu falar de alguns programas (softwares) utilizados nos 

computadores? Quais? (Dê alguns exemplos) ____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. O que você acha do computador? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8. Você gostaria que o computador fosse mais utilizado na sua escola?  
(  ) Sim (  ) Não  
Se sim, de que maneira? _______________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 Obrigada,  
Angelita Duarte da Silva 



Goiânia, _______ de ______________ de 2009. 

Questionário II 

Caro(a) Aluno(a), 
 

Esse segundo questionário tem o propósito de verificar a eficácia das atividades desenvolvidas 
utilizando o editor de textos como um recurso no ensino da língua inglesa. Desse modo, gostaria de contar 
com a sua colaboração para responder ao questionário a seguir. A sua participação nesta pesquisa é de suma 
importância e, desde já, agradeço. 
 
PARTE 1 
 
Nome completo: _______________________________________________________________________ 

Série:______ Turno: ______________  Pseudônimo: _____________________________________________ 

 
PARTE 2 
 

1) Qual sua opinião sobre as seguintes atividades realizadas com o editor de textos? Justifique. 
 

- Atividade de compreensão de texto: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Atividade sobre o gênero cartão postal: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Atividade de produção do cartão postal: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) Quais sugestões você tem para trabalhar com esse programa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3) Qual sua opinião sobre as atividades realizadas no editor de textos para o seu desenvolvimento? Justifique. 
 

- Atividade de compreensão de texto: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Atividade sobre o gênero cartão postal: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Atividade de produção do cartão postal: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
  

 Obrigada,  
Angelita Duarte da Silva 



Goiânia, _______ de ______________ de 2009. 
 

Questionário III 

Caro(a) Aluno(a), 
 

Esse terceiro questionário tem o propósito de verificar a eficácia das atividades desenvolvidas 
utilizando o editor de slides como um recurso no ensino da língua inglesa. Desse modo, gostaria de contar 
com a sua colaboração para responder ao questionário a seguir. A sua participação nesta pesquisa é de suma 
importância e, desde já, agradeço. 
 

PARTE 1 
 

Nome completo: _______________________________________________________________________ 

Série:______ Turno: ______________  Pseudônimo: _____________________________________________ 

 

PARTE 2 
 

1) Qual sua opinião sobre as seguintes atividades realizadas com o editor de slides e o datashow? Justifique. 
 

- Correção dos exercícios do comparativo e do superlativo usando o datashow: (  ) Excelente  (  ) Boa  
(  ) Regular    (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Atividade de elaboração dos slides: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Apresentação dos slides no datashow: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) Quais sugestões você tem para trabalhar com esse programa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3) Qual sua opinião sobre as atividades realizadas no editor de slides para o seu desenvolvimento? Justifique. 
 

- Correção dos exercícios do comparativo e do superlativo usando o datashow: (  ) Excelente  (  ) Boa  
(  ) Regular    (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Atividade de elaboração dos slides: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Apresentação dos slides no datashow: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
  

 Obrigada,  
Angelita Duarte da Silva 



Goiânia, _______ de ______________ de 2009. 
 

Questionário IV 
Caro(a) Aluno(a), 

 
Esse quarto questionário tem o propósito de verificar a eficácia das atividades desenvolvidas utilizando 

o editor de vídeos como um recurso no ensino da língua inglesa. Desse modo, gostaria de contar com a sua 
colaboração para responder às questões a seguir. A sua participação nesta pesquisa é de suma importância e, 
desde já, agradeço. 
 
PARTE 1 
 
Nome completo: _______________________________________________________________________ 

Série:______ Turno: ______________  Pseudônimo: _____________________________________________ 

 
PARTE 2 
 
1) Qual a sua opinião sobre as seguintes atividades realizadas com o editor de vídeos? Justifique. 
 

- Atividade de elaboração dos vídeos: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Apresentação dos vídeos na TV: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Quais sugestões você tem para trabalhar com esse programa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Qual sua opinião sobre as atividades realizadas no editor de vídeos para o seu aprendizado da língua 
inglesa? Justifique. 
 

- Atividade de elaboração dos vídeos: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Apresentação dos vídeos na TV: (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 

 Obrigada,  
Angelita Duarte da Silva 



Goiânia, _______ de ______________ de 2009. 

Questionário V 

Caro(a) Aluno(a), 
 

A pesquisa que realizei foi parte do programa de Pós-Graduação Lato-Sensu em Linguística Aplicada 
da Faculdade de Letras e do CEPAE da UFG e intitula-se “O computador: um recurso no ensino de língua 
inglesa”. Desse modo, gostaria de contar com a sua colaboração para responder ao questionário a seguir, sobre 
os resultados dessa pesquisa. A sua participação é de suma importância e, desde já, agradeço. 
 

PARTE 1 
 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

Série:______ Turno: ______________  Pseudônimo: _____________________________________________ 
 

PARTE 2 
 

1) Qual a sua opinião sobre a maneira como as aulas foram ministradas ao longo deste semestre, utilizando 
recursos tecnológicos disponíveis na escola? Justifique. (  ) Excelente  (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

2) Com relação às aulas, você percebeu uma melhora na qualidade do ensino de inglês? Justifique. 
(  ) Sim      (  )Não 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

3) Você acha que você conseguiu aprender mais nas aulas de inglês com o uso de recursos tecnológicos? 
Justifique. (  ) Sim  (  )Não 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4) Com relação às atividades, você gostou de elas terem sido realizadas em grupo ou você preferiria fazê-las 
individualmente? Justifique.    (  ) Em grupo  (  ) Individualmente 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

5) Qual das atividades (atvs.) realizadas você gostou mais? Justifique. 
(  )nenhuma (  ) atvs. do editor de textos (  )atvs. do editor de slides (  )atvs. do editor de vídeos 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

6) Qual das atividades (atvs.) realizadas você gostou menos? Justifique. 
(  )todas (  ) atvs. do editor de textos (  )atvs. do editor de slides (  )atvs. do editor de vídeos 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

7) Com relação à informática, você aprendeu algo que não sabia? Explique.      (  ) Sim    (  )Não 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

8) Você gostaria que as aulas de inglês continuassem como foram esse semestre, utilizando recursos 
tecnológicos? Justifique.    (  ) Sim      (  )Não 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 Muito obrigada,  
Angelita Duarte da Silva 
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Apêndice B 

Como fazer um cartão-postal utilizando o editor de textos 

 

 Para criar um cartão-postal no editor de textos devemos seguir os seguintes passos 

(feitos no software Micrososft Word 2007): 

 

No menu inserir, buscar a opção “imagem” ou “clipart” e clicar. Buscar no 

computador o arquivo da imagem desejada, podendo também utilizar o mouse a arrastar a 

imagem de uma pasta diretamente para o editor de textos. 

Se for necessário redimensionar a figura, clique com o botão esquerdo do mouse 

sobre a mesma e surgirão nos cantos da figura, círculos para redimensionamento, clique e 

arraste com o mouse em um destes círculos e coloque a figura do tamanho desejado. 

 Se for necessário ajustar as cores da imagem, como brilho, contraste ou recolori-la 

para preto e branco ou tons de cinza, clicar sobre a imagem com o botão esquerdo do 

mouse. Fazendo isso, surgirá o menu “Ferramentas de Imagem” e clicando nele, do lado 

esquerdo, estarão as opções para ajustar a figura.  

 Clicar sobre a imagem inserida com o botão direito do mouse e no menu suspenso, 

escolher “Quebra automática do texto” e a seguir “Atrás do texto”, 

 Clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a figura e digitar o texto desejado. 

 Selecionar o texto digitado e no menu “Inicio” escolher a fonte, o tamanho da fonte, 

cor e outras opções de formatação desejadas. 
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Apêndice C 

Como fazer um vídeo utilizando o editor de vídeos 

 

 Para criar um vídeo no editor de vídeos devemos seguir os seguintes passos (feitos 

no software Windows Movie Maker): 

 

1ª Parte – Inserindo 

 

Do lado esquerdo do software temos o item “1-Capturar Vídeo”. Neste item temos 

as opções “capturar do dispositivo de vídeo” (necessário uma placa de vídeo captura ou 

webcam), e as opções “importar vídeo/imagens/áudio ou música”, onde escolheremos o 

que desejamos inserir no vídeo a ser criado. 

Tudo que foi escolhido ficará disponível no centro da tela do programa para ser 

selecionado. 

Para facilitar a criação do vídeo, clique em “Mostrar Linha do Tempo”, feito isso, a 

parte inferior da tela do programa mudará de quadros para um contínuo (se preferir 

trabalhar no estilo storyboard desconsidere este item). 

Clique e arraste as figuras/vídeos na ordem desejada do centro da tela para dentro 

da caixa “vídeo” (é possível alterar a ordem depois, clicando e arrastando). 

Se for necessário, através das bordas da figura, clique e arraste para 

aumentar/diminuir o tempo de exposição da figura inserida. Para o vídeo, clicar e arrastar 

aumenta a velocidade do vídeo inserido. 

Clique e arraste o áudio/músicas na ordem desejada do centro da tela para dentro da 

caixa “áudio/música” (é possível alterar a ordem depois, clicando e arrastando). 

Se for necessário, através das bordas do áudio/música, clique e arraste para 

aumentar/diminuir o tempo do áudio ou da música durante o vídeo. 

 

2ª Parte – Adicionando efeitos 

 

Do lado esquerdo do software temos o item “2-Editar Vídeo”. Neste item temos as 

opções de efeito. 

A primeira “Mostrar coleções” mostra os arquivos inseridos na primeira parte deste 

tutorial. 
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A segunda “Exibir Efeitos de Vídeo” mostra os efeitos disponíveis no programa, 

para inserir um efeito, clique e arraste do centro da tela para a figura/vídeo desejado da 

caixa “vídeo”. De forma semelhante, a terceira opção “exibir transições de vídeo” pode 

ser utilizada. A diferença é que transições são adicionadas entre figuras/vídeos. É possível 

visualizar o efeito ou transição clicando duas vezes sobre eles. 

A quarta opção “Criar títulos ou créditos” possibilita a inserção de textos no vídeo. 

Basta clicar no vídeo/imagem desejada, se for o caso, e depois escolher a opção de texto a 

ser inserido. 

 

3ª Parte – Concluindo o vídeo. 

 

Do lado esquerdo do software temos o item “3-Concluir Filme”, neste item temos 

as opções de saída do arquivo de vídeo do software. Basta clicar na opção desejada, este 

processo pode ser demorado dependendo do tamanho do vídeo e da configuração do 

computador.  

 

Observações: 

 

Você pode salvar o projeto clicando no ícone em forma de disquete no canto 

superior esquerdo do programa para trabalhar mais tarde, mas há um bug do programa que 

achata a linha do tempo ao reabrir o projeto, tornando praticamente impossível alterá-lo. 

Por isso é interessante, ver o arquivo de saída, sem fechar o programa, pois se for 

necessário realizar alterações, elas ainda podem ser facilmente feitas. 

 Clicando com o botão direito do mouse sobre uma figura/vídeo na linha do 

tempo/storyboard e depois em “efeitos de vídeo” é possível retirar os efeitos inseridos. 

 As transições e textos inseridos aparecem na linha do tempo em uma caixa 

separada, para retirá-las ou editá-las basta clicar sobre elas com o botão direito do mouse. 

 Em qualquer momento você pode visualizar o projeto através do player disponível 

do lado direito da tela. 

 Do lado direito da Linha do tempo/storyboard há um ícone de nível do volume, 

onde podemos dar preferência ao som inserido ou ao som do vídeo. Há também o ícone do 

microfone onde pode-se gravar um áudio através de um microfone, se disponível.  
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 Abaixo do menu “3-Concluir Filme” temos as “Dicas de Criação de Filme” que 

contem informações interessantes sobre uso do programa. 
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Apêndice D 

Descrição da primeira aula: o uso de novas tecnologias 

 

A primeira aula foi ministrada no dia 10 de agosto de 2009. Nessa aula, foi feita a 

explicação da pesquisa que seria realizada com a participação dos alunos. As dúvidas dos 

alunos foram tiradas e em seguida, aconteceu a explicação do termo de autorização e a 

importância do mesmo para a realização da pesquisa. Após todas as dúvidas serem 

sanadas, os alunos responderam a um questionário geral sobre as novas tecnologias e, 

quando acabaram de responder o questionário, deu-se prosseguimento ao trabalho que já 

estava sendo realizado com as turmas de segundo ano que era o de revisão do passado 

simples. A atividade que havia sido enviada para casa, começou a ser corrigida. Os alunos 

deveriam encontrar na prova que fora devolvida pra eles, contendo textos de vestibular, 

verbos que estavam no passado e traduzi-los para o português. Antes que a correção fosse 

encerrada, o sinal bateu e combinamos de continuar a correção na próxima aula.  
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Apêndice E 

Descrição das aulas com o editor de textos 

 

A segunda aula foi realizada no dia 13 de agosto, a correção da atividade da aula 

anterior foi terminada e em seguida foi explicado para os alunos a proposta do primeiro 

trabalho que eles realizariam utilizando o laboratório de informática. Eles deveriam abrir o 

arquivo que havia sido colocado previamente na área de trabalho do computador, no editor 

de texto, para que pudessem ler os textos (três cartões-postais diferentes) e em seguida 

tentar realizar a atividade proposta sobre o gênero textual e de interpretação de texto. Na 

turma x houve um pouco de dispersão enquanto eram realizadas as atividades, enquanto 

que na outra turma, a y, todos os alunos participaram, apesar de também fazerem outras 

coisas no computador ao mesmo tempo em que realizavam as atividades. Vale lembrar que 

no laboratório de informática havia 19 computadores e que somente 11 foram 

disponibilizados para os alunos, pois sete não funcionavam e um era exclusivo do 

responsável por trabalhar no laboratório, assim os alunos não podiam usar esse 

computador. Um outro fator importante para se destacar durante essa aula foi o fato de que 

a partir do momento em que fomos para o laboratório de informática, a maioria dos alunos 

participaram mais da aula, diferentemente do início da aula e da aula anterior em que a 

correção de exercício estava sendo realizada no quadro. 

  

A terceira aula foi realizada no dia 17 de agosto de 2009. Como na aula anterior 

não deu tempo de corrigir a tarefa, a mesma foi corrigida nessa aula. Juntamente com os 

alunos, fomos procurando palavras cognatas nos três textos para tentar entendê-los, além 

de ser explorado o conhecimento prévio dos alunos e as imagens que acompanhavam os 

textos. Foi realizada após a correção uma discussão sobre o gênero textual no qual os 

textos se encaixavam (cartões-postais). Em seguida, foi pedido aos alunos que, em grupos 

de 2 a 4 pessoas, elaborassem um cartão-postal falando sobre o que eles fizeram nas férias 

para poder enviar para um colega. Os textos foram digitados no editor de textos. Os alunos 

puderam utilizar recursos como o tradutor e buscar imagens no computador para colocar 

como fundo nos cartões-postais. Na turma x, uma aluna ajudou vários colegas que não 

sabiam como colocar imagens de fundo no texto a colocá-las. Já na turma y, o que me 

chamou a atenção foram duas alunas que estavam maravilhadas com os recursos do editor 

de textos, pois elas não conheciam esses recursos de colocar letras brilhando, imagens de 
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fundo, tradutor, dicionário, enfim, recursos diferentes que temos no editor de textos. 

Alguns alunos terminaram de escrever, mas queriam editar o texto que haviam produzido e 

alguns alunos não conseguiram terminar o texto durante a aula. Assim a próxima aula seria 

para que todos pudessem terminar os arquivos. Um fato que percebi foi que em ambas as 

turmas, enquanto a correção dos textos no computador estava sendo feita, nem todos os 

alunos estavam interessados. Já quando partimos para produção, os alunos se interessaram 

mais. 

 

 A quarta aula aconteceu no dia 20 de agosto de 2009. Nesse dia, os alunos 

terminaram os cartões conforme combinado na aula anterior. Gostei muito dessa aula pois 

percebi que os alunos estavam participando bastante, apesar de ter uma aluno na turma x 

que passou a maior parte do tempo foram da sala e brincando. Uma aluna nessa mesma 

turma disse que havia gostado dessa atividade e que gostaria de fazer outros cartões. Já 

com relação a turma y, aconteceu um imprevisto pois tive que dar aula na turma do terceiro 

ano ao mesmo tempo em que dava aula na turma y. Sendo assim, demorei a ir para o 

laboratório, mas quando cheguei, para minha surpresa os alunos já estavam lá, todos 

trabalhando no término do cartão. Nessa turma, até a Sra. responsável pelo laboratório 

estava fazendo um cartão pois disse que achou interessante e que queria aprender a fazer, 

então chamou uma aluna que havia faltado na aula anterior e por isso não havia feito o 

cartão ainda para ajudá-la e fazerem juntas o cartão. 

  

A quinta aula deu-se no dia 24 de agosto de 2009. Foi impresso na escola o cartão 

de cada grupo, a 0,20 centavos cada, pois a máquina de fotocopiar e impressão a tinta que a 

escola possui é alugada e sendo assim a escola não tinha como imprimir gratuitamente os 

cartões-postais. Após a impressão dos cartões, os alunos, juntos, foram confeccionando um 

painel grande com todos os cartões pregados para que fossem colados na parede da escola 

e os outros alunos do colégio pudessem ver. Na turma x a atividade a princípio, começou 

mal, pois os alunos não tiveram muito interesse e, além disso, perdi tempo nessa turma, 

pois tive que dar aula no terceiro ano ao mesmo tempo em que dava aula nessa turma. Uma 

aluna foi imprimir os cartões, o que tomou muito tempo. Um grupo pediu para terminar o 

cartão deles no laboratório porque queriam alterar algumas coisas e disseram que assim 

que terminassem já imprimiriam e levariam o cartão para ser colado no painel, junto com 

os outros. Por fim a aula terminou na turma x e o painel estava pela metade, assim, como 
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nem todos estavam participando, pedi a professora de geografia que liberasse os quatro 

alunos que estavam participando mais na confecção do painel. Um desses quatro alunos 

não havia feito o postal e estava ajudando a confeccioná-lo com entusiasmo e pediu se 

poderia escrever a mão uma mensagem simples para os colegas no painel, pois havia 

faltado as três últimas aulas e não havia feito o cartão-postal. Já na turma y todos os alunos 

participaram da confecção do painel. Enquanto dois alunos foram imprimir os postais, 

outros já providenciaram materiais para desenho e confecção do painel, outros começaram 

a elaborar frases em inglês para colocar no painel, outros pegaram folhas de caderno para 

fazer dobraduras para enfeitar o painel. Enfim, todos participaram e ao fim da aula o painel 

estava pronto para ser colado na parede da escola. 

 

 A sexta aula foi realizada no dia 27 de agosto de 2009. Nesse dia, os alunos 

responderam ao questionário sobre as atividades realizadas com o editor de textos e 

enquanto eles respondiam, eu passei no quadro a matéria (teoria) relativa ao comparativo e 

superlativo dos adjetivos, para que ao passo que fossem terminando de responder o 

questionário, eles já copiassem a matéria no caderno. Na turma y houve um contratempo 

pois, novamente tive que dar aula no terceiro ano enquanto estava dando aula nessa turma. 

Assim, expliquei rapidamente algumas possíveis dúvidas que os alunos poderiam ter com 

relação ao questionário, baseando-me nas dúvidas que a turma x teve, e pedi para uma 

aluna que passasse a matéria no quadro para os outros alunos copiarem assim que ela 

terminasse de responder o questionário dela. Pedi que se eles tivessem mais alguma dúvida 

com relação ao questionário que fossem até a sala do terceiro no para me perguntar e 

esclarecer a dúvida. 
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Apêndice F 

Descrição das aulas com o editor de slides 

 

 A sétima aula aconteceu no dia 10 de setembro de 2009. Expliquei a matéria do 

comparativo e superlativo dos adjetivos e passei alguns exercícios (drills) para completar 

com o superlativo e o comparativo dos adjetivos entre parênteses, mas enquanto explicava 

percebi na turma x que alguns alunos não estavam interessados e que outros estavam 

terminando o trabalho de biologia. Não deu tempo de corrigir a tarefa e poucos alunos 

fizeram a atividade, alguns nem copiaram a atividade e disseram que copiariam depois de 

um colega e responderiam em casa pra próxima aula. Já na turma y, os alunos, em sua 

maioria, fizeram tudo e inclusive fizeram perguntas tirando dúvidas. 

 

 A oitava aula foi realizada no dia 15 de setembro de 2009. Nela foi realizada a 

correção dos exercícios (drills) utilizando o editor de slides. Os alunos falavam como 

ficaria o adjetivo e aparecia na tela a frase com a resposta correta. Em ambas as turmas os 

alunos se interessaram e gostaram muito de ver os efeitos que coloquei quando apareciam 

as frases, as respostas nos slides. Arriscaria dizer que os alunos estavam gostando mais 

curiosos com relação aos efeitos nos slides do que com a correção do exercício em si. Em 

ambas as turmas teve aluno que se voluntariou para ir passando os slides enquanto eu fazia 

a correção com a turma. Somente na turma x um aluno, o mesmo que ficou brincando e 

passou a maior parte do tempo foram da sala na aula do dia 20 de agosto, que não se 

mostrou interessado. Ele pediu para sair e eu deixei mesmo sabendo que ele ficaria 

passeando no pátio. Ao fim da aula em ambas as turmas, ao terminar a correção mostrei 

slides que havia feito para eles verem com seria a produção de slides que eles realizariam 

na aula seguinte comparando lugares, pessoas ou coisas. Eles gostaram novamente de ver 

as imagens e efeitos visuais e sonoros que foram colocados. Os alunos que já conheciam o 

programa riram de ver os efeitos, porque eu havia colocado efeitos simples e os que não 

conheciam a programa de produção de slides se mostraram ansiosos por aprender a usá-lo. 

 

 A nona aula aconteceu no dia 22 de setembro de 2009. Na turma x, expliquei 

brevemente como funcionava o editor de slides e os efeitos que poderiam usar ao fazer a 

atividade proposta. Então fomos para o laboratório para que os alunos começassem a 

produzir seus slides. Todos participaram interessados, inclusive o aluno que geralmente 
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brinca bastante, o qual foi mencionado na descrição da aula anterior. Já na turma y, 

novamente aconteceu o mesmo contratempo, só que um pouco mais grave, pois tive que 

dar aula em uma turma de primeiro ano e na do terceiro ano ao mesmo tempo em que dava 

aula na turma y. Mas como sempre, os alunos da turma y foram cooperativos e souberam 

ter paciência e esperar até que eu passasse a atividade nas turmas de 1º e 3º ano para que 

então fosse começar a aula na sala deles. Em ambas as turmas, aconteceram casos de 

alunos não saberem como usar o programa e eu e outros alunos que sabem mais ajudar 

mostrando como fazer os slides, explicando o básico para que pudessem usar o programa. 

 

 A décima aula aconteceu no dia 23 de setembro de 2009. Fiquei muito contente 

com essa aula, pois percebi a participação e cooperação entre os alunos para produzirem os 

slides. Um aluno que sabia como colocar certo efeito ajudava o outro. Um que sabia mais 

ajudava quem não sabia quase nada ou nada sobre como usar o programa. Para traduzir os 

textos os alunos utilizaram dicionários e o tradutor do editor de textos, além de me 

perguntarem como escrevia isso ou aquilo em inglês, se como eles haviam feito o 

comparativo ou o superlativo no adjetivo estava certo.  Todos participaram em ambas as 

turmas. 

 

 A décima primeira aula aconteceu no dia 29 de setembro de 2009. Na turma x, 

aconteceu o imprevisto de sempre, tive que dar aula no terceiro ano enquanto dava aula na 

turma x também. Contudo, os alunos da turma estavam envolvidos na produção dos slides 

e não houve problema, pois os alunos estavam se ajudando. O único problema foi que uma 

aluna havia copiado o slide dela no meu pendrive na aula passada e o arquivo havia 

sumido. Mas a aluna e seu grupo se dispuseram a fazer outros slides. Na turma y, 

aconteceu o mesmo problema, alguns alunos haviam copiado seus slides em seus 

pendrives, mas haviam sumido. Todos se dispuseram a começar de novo, igual a aluna da 

turma x. Outro problema foi que sumiram fotos que um grupo da turma y havia colocado 

no computador para usarem na produção dos slides. Então eles copiaram novamente as 

fotos para o computador. 

  

A décima segunda aula foi realizada no dia 30 de setembro de 2009.  Os alunos 

terminaram as apresentações de slides nessa aula. Contudo fiquei chateada, porque 

aconteceram vários casos de alunos ter que fazer tudo rapidamente pra me entregar porque 
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os arquivos estavam dando problema, haviam slides perdendo as figuras, o texto, os efeitos 

ou parecia que havia salvo e não salvava o arquivo. Com dificuldade consegui salvar todos 

os arquivos em meu pendrive, juntamente com as fotos que os alunos haviam usado em 

seus trabalhos e durante o recreio testei cada um para ver se estavam lá e se havia algum 

problema. Somente um arquivo deu problema e não reconheceu as imagens. Um aluno que 

entende bastante de computador e informática me ajudou a arrumar esse arquivo para que 

ele reconhecesse as imagens do slide. 

 

 A décima terceira aula aconteceu no dia 06 de outubro de 2009. Apesar de ter 

solicitado previamente a chave para pegar o datashow, a chave não estava na escola e 

ninguém sabia com quem estava. Assim, resolvi iniciar o próximo conteúdo para não 

perder a aula, já que hoje os alunos não teriam como ver os slides que eles haviam 

produzido. Assim, avisei os alunos do problema e eles se chatearam por não poder assistir 

os slides, uma vez que estavam ansiosos para verem suas produções. Entreguei os slides de 

cada grupo impresso colorido (imprimi em minha casa) para que eles pudessem fazer 

cartazes com esses slides para serem pregados na escola para que os outros alunos vissem 

o trabalho deles também, avisei que esse trabalho seria feito no dia 14 de outubro e pedi 

que cada grupo levasse uma cartolina para que fizessem o cartaz com seu slides. Então 

comecei a explicar os tipos de filme e programas de TV em inglês e passei no quadro a 

matéria para que copiassem. 

 

 A décima quarta aula aconteceu no dia 07 de outubro de 2009. Nesse dia tive que 

dar aula ao mesmo tempo nas duas turmas de segundo ano, contudo isso não seria 

problema, pois ambas as turmas iriam assistir aos slides que eles produziram, contudo 

dessa vez, a chave apareceu, o datashow foi montado e estava ligando, mas não quis abrir 

os arquivos, pois o notebook estava com vírus e ninguém sabia, assim, passamos a aula 

quase toda tentando fazer o notebook funcionar, os alunos que entendiam um pouco de 

informática também estavam ajudando para ver se conseguíamos fazer o notebook ler os 

arquivos no pendrive. Quando faltava quinze minutos para bater o sinal eu dispensei os 

alunos e pedi que voltassem a sala de aula e que na próxima aula eu daria um jeito para que 

pudéssemos ver os slides. 
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 A décima quinta aula aconteceu no dia 14 de outubro de 2009. Para ter certeza de 

que não haveria problema e os alunos conseguiriam assistir aos seus slides, fiz o download 

de um programa que converte arquivos de editor de slides em arquivos de vídeo e então 

gravei os slides dos alunos em um cd para que eles assistissem na TV. Nesse dia não pude 

ir dar aula, pois tinha um compromisso muito importante no mesmo horário, assim, pedi 

que uma amiga que possuía conhecimento da pesquisa que eu estava desenvolvendo com 

os segundos anos que fosse no meu lugar, deixei o plano de aula com ela, com tudo bem 

explicado. Ela fez anotações da aula para me entregar e depois conversamos sobre toda a 

aula para que eu não perdesse nada. Nesse dia, aconteceu um pouco de confusão porque 

somente alguns alunos levaram cartolina como eu havia pedido na aula do dia 06 de 

outubro, alguns pensaram que só iriam assistir aos slides da aula anterior e não levaram. 

Assim, essa amiga passou os slides para eles e pediu que cada grupo explicasse para ela as 

frases que haviam escrito em inglês e, em seguida, pediu para que os alunos que haviam 

levado a cartolina, que começassem a fazer o cartaz. Ambas as turmas participaram bem da 

aula. A professora substituta pediu que os alunos tentassem fazer os cartazes em casa e que 

trouxessem apenas as dúvidas para terminar na sala de aula (como escrever tal frase em 

inglês por exemplo).  

 

 A décima sexta aula deu-se no dia 20 de outubro de 2009. Novamente tive que dar 

aula em três salas ao mesmo tempo. Nesse caso, minha aula era em um primeiro ano, mas 

tive que ficar nele e dar aula em outro primeiro ano e também no segundo ano y nesse 

mesmo horário. Os alunos terminaram os cartazes e pregaram nas paredes da escola. Em 

seguida, responderam ao questionário sobre o uso do editor de slides. Após terminarem de 

responder o questionário, relembrei os tipos de filmes e programas de TV em inglês. Fiquei 

contente, pois em ambas as turmas havia alunos que se lembravam de como falar os nomes 

dos programas de TV e tipos de filmes em inglês. Então expliquei que usaríamos um 

programa de editor de filmes para que eles pudessem fazer um programa em inglês. Os 

alunos deveriam escolher o tipo de programa de TV que queriam fazer, se era um desenho, 

um jornal, um filme etc., no caso do filme eles teria que escolher o tipo de filme que 

fariam. O sinal tocou e eu pedi que eles já pensassem nos grupos e que tipo de programa 

eles gostariam de fazer usando o editor de filmes. Ambas as turmas se mostraram animadas 

com o novo projeto. 



102 

 

Apêndice G 

Descrição das aulas com o editor de vídeos 

 

 A décima sétima aula foi realizada no dia 21 de outubro de 2009. Nessa aula fomos 

para o laboratório de informática com o intuito de começar a produção dos vídeos e 

mostrar o programa para quem não conhecia e/ ou não sabia utilizá-lo. O lado bom foi que, 

assim como nas aulas utilizando o editore de slides, nessas do editor de vídeos, os alunos 

estavam se ajudando. Mas na turma x, apensa três grupos começaram a desenvolver seus 

projetos de fato. Um grupo pediu para ir para a sala preparar o projeto para elas 

começarem na próxima aula por causa do ar condicionado e outro grupo pediu para sair da 

sala porque eles iriam gravar cenas no pátio para utilizá-las no computador. Apesar de ter 

permitido, eu sabia que eles iriam passear (três alunos, incluindo o que sempre brinca nas 

aulas), contudo, confiei que eles apresentariam algo para a próxima aula e não me 

preocupei. Já na turma y, todos começaram a trabalhar e montar seus projetos. Em ambas 

as turmas, conversei com os alunos dando idéia de eles gravarem coisas no celular ou 

tirarem fotos para passarem para o computador da escola e editarem para o programa deles, 

ou então de durante a semana, eles procurarem na internet, seja em suas casas, em casas de 

parentes ou em lan houses imagens que eles pudessem usar nos vídeos. 

 

 Outro contratempo aconteceu na décima oitava aula, realizada no dia 27 de outubro 

de 2009, pois queria participar de um seminário importante para meus estudos. Assim, 

recorri a mesma amiga que me substituiu no dia 14 de outubro. Tudo aconteceu da mesma 

forma, entreguei o plano de aula todo explicado e detalhado para ela e pedi que ela fizesse 

anotações sobre as aulas e depois conversamos para que eu soubesse de tudo que 

aconteceu. Na turma x, a maioria participou bastante da aula, alguns alunos pediram para 

fazer a filmagem no banheiro com o celular e depois tentaram passar para o computador, 

mas não conseguiram, então um do grupo se responsabilizou por formatar o arquivo e 

trazer pronto para editarem na aula seguinte. A maioria já estava com os arquivos 

necessário para desenvolverem o trabalho. Apenas duas alunas ficaram jogando no 

computador e não participaram da aula. Já na turma y, aconteceu o contrário, a maioria dos 

alunos não havia levado material nenhum, então a professora pediu que eles trabalhassem 

no texto que iriam escrever ou falar no vídeo. Apenas um grupo havia levado material para 



103 

 

começar o trabalho e outro um texto em inglês para ensaiar a fala para na próxima aula 

gravarem. 

 

 Na décima nona aula, realizada no dia 28 de outubro de 2009, aconteceu o mesmo 

contratempo da aula passada, pois estava participando do seminário e a mesma amiga me 

substituiu nesse dia também. Os alunos continuaram a trabalhar em seus vídeos. O aluno 

da turma x que havia ficado responsável por levar a filmagem pronta levou e o grupo 

começou a trabalhar na edição dela (O aluno responsável por formatar a filmagem e levar é 

o mesmo aluno que geralmente brinca e dá trabalho e o grupo dele é o mesmo grupo que 

na aula do dia 21 de outubro eu deixei sair da sala, dando um voto de confiança para eles, 

acreditando que eles iriam realizar algo para as próximas aulas). Na turma x, a maioria dos 

alunos participou da aula, apenas alguns poucos alunos não estavam tão dedicados a 

confecção do vídeo nesse dia. Já a turma y, não participou muito da aula, a responsável por 

levar a câmera para as alunas que ensaiaram na aula passada gravar, se esqueceu de levar, 

então elas pediram para ajudar a servir o lanche na escola. Alguns alunos ficaram jogando 

e conversando ao invés de fazerem o trabalho e apenas alguns participaram efetivamente 

da aula, realizando seus trabalhos. 

 

 A vigésima aula aconteceu no dia 03 de novembro de 2009. Os alunos continuaram 

produzindo os filmes. Na turma x, os alunos se portavam de maneira mais autônoma e só 

me chamavam quando tinham dúvidas com relação ao inglês, com relação à dúvidas na 

edição dos vídeos, eles procuravam uns aos outros para se ajudarem. Devido a falta de 

compromisso da turma y, os trabalhos deles estavam mais atrasados, então conversei com 

eles sobre o que teria sido o problema e eles falaram que preferiam trabalhar comigo junto 

deles, que eles não gostavam muito da professora substituta. A partir de então pedi que 

todos começassem a trabalhar e que “corressem atrás o prejuízo”. Os alunos começaram a 

trabalhar também com a ajuda uns dos outros e geralmente me chamavam só quando 

tinham dúvidas com relação ao inglês. Um fato curioso na turma y foi que um grupo que 

não sabia sobre o que falar e que, como foi mencionado na aula anterior, não estavam 

trabalhando, estavam assistindo a um vídeo e eu perguntei que vídeo era esse, se era do 

trabalho, eles me falaram que era um vídeo que estava na internet, sobre o qual os jornais 

de Goiânia estavam falando e perguntaram se eu queria ver, eu perguntei novamente qual 

era o vídeo e eles me contaram que era o vídeo de dois alunos fazendo sexo oral em uma 
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escola de Goiânia, então disse que não queria ver o vídeo e conversei com eles sobre o 

tema. Então o grupo resolveu falar sobre DSTs já que como disseram eles: “tem um monte 

de adolescentes fazendo isso e nem se preocupam com proteção, igual ao vídeo”. A partir 

de então, eles começaram a trabalhar e participar bastante no desenvolvimento do trabalho. 

 

 A vigésima primeira aula foi realizada no dia 04 de novembro de 2009. Nesse dia 

não pude dar aula, pois havia novamente um compromisso muito importante. Recorri mais 

uma vez a minha amiga para que me substituísse. Contudo já havia conversado com a 

turma y que eu não estaria presente e que seria a professora substituta que daria essa aula e 

pedi para que eles colaborassem. Expliquei para eles porque não poderia dar aula e eles 

disseram que iriam terminar o trabalho deles. A professora substituta disse que os dois 

segundos anos se comportaram bem e trabalharam, porém tiveram problemas para abrir 

arquivos, pois as imagens estavam sumindo (problemas parecidos com os do editor de 

slides). Contudo, o mesmo aluno que me ajudou com o editor de slides se voluntariou para 

ajudá-la a recuperar as imagens e salvar os trabalhos em seu próprio pendrive para me 

entregar na aula seguinte. 

 

 Na vigésima segunda aula, realizada no dia 10 de novembro de 2009, a maioria dos 

alunos já estavam terminando os vídeos e alguns grupos que já haviam terminado estavam 

recuperando as fotos, com a ajuda do aluno que salvou o que pode em seu pendrive. Ao 

fim dessa aula, todos terminaram a edição dos vídeos e eu salvei os arquivos nos 

computadores da escola e no meu pendrive. 

 

 Na vigésima terceira aula, realizada no dia 11 de novembro, os alunos assistiram na 

Tv os vídeos que eles fizeram, pois a escola havia montado um auditório recentemente e o 

datashow não estava funcionado nesse dia, então fomos para a biblioteca para assistir em 

uma TV que estava lá os vídeos dos alunos. No dia anterior, à noite, eu coloquei todos os 

trabalhos em um cd e como o dvd da escola lê vídeos em formato *avi, eu formatei todos e 

coloquei nesse formato para que os alunos pudessem assistir na TV. Os alunos gostaram 

bastante do resultado final, eles se mostraram entusiasmados. 
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No dia 17 de novembro de 2009, aconteceu a vigésima quarta aula e última da 

pesquisa. Os alunos responderam a dois questionários. O primeiro sobre as aulas utilizando 

o editor de vídeos e o segundo, sobre toda a pesquisa e as atividades realizadas. 
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