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“Tenhamos em mente que educar é abrir caminhos, 
ultrapassar  fronteiras,  desbravar  trilhas  rumo aos 
novos horizontes. Educar é uma via de mão dupla: 
tanto  ensinamos  quanto  aprendemos.  Tanto 
doamos  quanto  recebemos.  Essa  é  a  magia 
essencial que concede ao homem a sabedoria e a 
capacidade de superar-se a cada amanhã.”

(Gabriel Chalita, 1969)
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RESUMO

O uso de tecnologias mediadas pelo computador e pela Internet está se tornando 
cada vez mais assíduo no ensino de línguas estrangeiras e,  nesse sentido esta 
pesquisa,  de natureza qualitativa,  tem o objetivo  de analisar  a aprendizagem de 
língua espanhola em um curso de pré-vestibular, tendo como ferramenta auxiliar o e-
mail. A discussão teórica centra-se nas vantagens do uso do e-mail para aumentar o 
contato com a Língua estrangeira espanhol  fora do ambiente sala de aula,  com 
leituras de textos, periódicos e vídeos, nas dimensões que se pode percorrer o uso 
da Internet no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras tem como objetivos 
uma  abordagem  de  compreensão  de  texto  e  aquisição  de  vocabulário  em  um 
ambiente  de  ensino  que favoreça  a  construção de conhecimento  mediante  uma 
ferramenta assíncrona. Os dados analisados foram as mensagens enviadas pelos 
alunos  como feedback do  estudo  em  sala  de  aula  em  buscam  de  acrescentar 
conhecimento de ELE aos alunos de pré-vestibular.

Palavras-chave:  Ensino  e  aprendizagem  de  Língua  estrangeira  espanhol,  Pré-
vestibular, E-mail. 
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RESUMEN

El  uso  de las  tecnologías  mediada  por  el  ordenador  y  por  la  Internet  se  está 
convirtiendo cada vez más frecuentes en la enseñanza de lenguas extranjeras y en 
ese contexto, esta investigación busca la enseñaza y el aprendizaje de español en 
curso preparatorio para el examen de acceso a la universidad de carácter cualitativo, 
tomando  como  una  herramienta  para  ayudar  en  la  enseñanza   el  e-mail.  La 
discusión  teórica  se  centra  en  las  ventajas  del  uso  de  correo  electrónico  para 
aumentar el contacto con el idioma español fuera del ambiente aula, con lecturas de 
textos,  revistas  y videos,  en las dimensiones que se puede viajar  por el  uso de 
Internet en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras tiene como objetivo 
una aproximación a la comprensión de textos y la adquisición de vocabulario en un 
ambiente de aprendizaje que facilita la construcción de conocimiento a través de una 
herramienta asincrónica.  Los datos fueron mensajes enviados por los estudiantes 
como los comentarios del aula, en la búsqueda de agregar conocimiento de ELE a 
los estudiantes de un curso preparatorio para el examen de selectividad que propicia 
el ingreso a la universidad

Palabras clave: Aprendizaje  de ELE, curso preparatorio para la selectividad, e-mail, 
lengua española.
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“A  LA  está  (...)  preocupada  não  apenas  em  ‘ensinar’  
língua(s),  mas  acima  de  tudo,  está  preocupada  em 
desenvolver um senso lingüístico que faça com que o aluno  
veja, sinta, interprete a linguagem não como uma disciplina  
escolar que dita normas do bem falar e escrever, mas sim  
como  algo  que  está  intimamente  inserido  na  sua  vida  de  
cidadão, de ser humano”.

                                                               (Celani, 2000)

Na atualidade, a mediação tecnológica não é nenhuma novidade tendo 

em vista o que vivenciamos em nosso dia-a-dia. Muitos livros e artigos retratam o 

ensino com o auxílio das redes tecnológicas como o computador, correio eletrônico, 

listas  de  discussões,  sites  de  buscas  entre  outros,  que  são  consideradas 

ferramentas básicas e um campo fértil, campo o qual chamamos Educação, onde 

ensinamos e aprendemos auxiliados pelas novas tecnologias.

Uma das principais aplicações tecnológicas educativas relativas a esses 

espaços  é  a  possibilidade  de  interação  e  comunicação  como  o  uso  do  correio 

eletrônico entre pessoas que não se encontram fisicamente, independente de cor ou 

raça,  ajudando  aquele  aluno  que  é  tímido  em  sala  de  aula  a  se  expressar  e 

participar mais por não precisar se mostrar e somente comunicar. Segundo Souza 

(1999), o uso das tecnologias na educação nos leva a imaginar inúmeras situações 

e  contextos  em  que  podemos  aplicar  esses  artifícios  para  criar  situações  de 

aprendizagem.

Aos poucos, a tecnologia começou a fazer parte das atividades sociais, 

da linguagem e do ensino escolar incorporando-se em suas práticas pedagógicas, 

as quais se adaptam às novas dinâmicas de mudanças metodológicas, já que estas 

lhes  proporcionam novos  e  inúmeros  cenários,  que  promovem novos  ambientes 

reais ou virtuais ricos e cheios de pluralidade de experiências pedagógicas. Assim, 

leva os professores e alunos a conviverem com a ideia de que a aprendizagem é um 

processo que alarga ao longo de toda a vida, sem espaço de tempo. 

Quando chega o momento de enfrentar os processos seletivos como o 

vestibular,  muitos  candidatos  optam pela  língua  estrangeira  espanhol,  tendo  em 

mente  que  Língua  Espanhola  é  a  Língua  Portuguesa  desconcertada.  Nessa 

perspectiva, o número de alunos que estudam tal idioma em cursos preparatórios 

também aumentou e o interesse em promover estudos sobre a aprendizagem de 

ELE  (língua  estrangeira  espanhol)  ganha  espaço  nas  pesquisas  de  linguistas  e 

professores da área.
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Tendo em vista o momento atual vivido pelo aluno e seu interesse em 

estudar e aprender a ELE para se prepararem para uma prova de vestibular, o foco 

desse  estudo  está  centrado  no  uso  do  e-mail  como  ferramenta  mediadora  na 

interação com os alunos de curso preparatório para o vestibular, proporcionando 

oportunidades de contato maior com a língua e aprendizagem, como um caminho de 

produção e construção de conhecimento aos discentes.

Oliveira & Cardoso apud Azenha (2009) defendem que, mais formidável 

do que ensinar os alunos uma língua, é cunhar condições, trajetos para que eles 

possam aprender, arquitetando atividades que representem um desafio a resolver e 

caminhos a buscar.

Justificativa

O  uso  do  computador  e  da  Internet  podem  servir,  através  de  seus 

recursos didáticos, como instrumentos na relação e interação entre aprendizes e 

professores.  É  comum  que  em  aulas  de  pré-vestibulares  trabalhemos  provas 

realizadas anteriormente nos processos seletivos, como modelos de exames para 

que o aluno se familiarize com a prova que fará no vestibular, e é neste contexto que 

inferimos  o  uso  da  internet  no  ambiente  pedagógico  como  auxiliar  no  ensino  e 

aprendizagem de uma língua, para proporcionar boa leitura e interpretação de texto.

Ao observar essas concepções da aprendizagem para fins específicos 1é 

importante atentar para os desafios e motivações que servem de base para uma 

compreensão mais ampla dos recursos para aprender o espanhol em curso de pré-

vestibular. É importante perceber que o professor pode explorar, através da Internet,  

as diversas possibilidades pedagógicas que a mesma oferece, de maneira que se 

tornem ferramentas eficazes para ensinar os alunos a interpretar um texto com seus 

próprios conhecimentos. Segundo Araújo (2007), a internet deve ser vista como um 

recurso ampliador das possibilidades de uso da língua, não somente como um item 

a mais em sala de aula.

Nesse  sentido,  esta  pesquisa  investiga  como o  e-mail  pode  auxiliar  a 

aprendizagem dos alunos de ELE; como aumentar o conhecimento de vocabulário, 

compreensão de textos e contato com a língua espanhola, desafios como pouco 

tempo, que os alunos encontram no decorrer  da aprendizagem rápida da língua 

1 Abordagem centrada nas necessidades do aprendiz.
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estrangeira  espanhol  para  estarem  bem  preparados  para  fazer  uma  prova  de 

vestibular, que lhes ajudarão no acesso a uma vaga na universidade, fatores como 

estratégias de compreensão de leitura contribuem e permeiam a aprendizagem de 

compreensão de textos em um curto espaço de tempo.

Essa pesquisa tem a intenção de produzir  uma análise no sentido de 

contribuir  para  a  área da Linguística  Aplicada,  refletindo sobre  a  importância  de 

ferramentas  auxiliares  neste  estilo  de  curso  em  ELE  e  contribuir  para  uma 

compreensão  maior  sobre  métodos  de  aprendizagem  de  línguas,  em  cursos 

preparatórios para os exames de vestibular

Como nem sempre as escolas disponibilizam de laboratórios, o uso do e-

mail se torna uma forma de melhor acesso aos alunos, onde os mesmos podem ler 

em casa ou em  lan houses o conteúdo enviado pelo professor via e-mail,  como 

também buscando leituras em língua espanhola.

O e-mail faz parte do contexto de muitos alunos e muitos o possuem e o 

utilizam  diariamente.  Neste  sentido,  as  atividades  enviadas  pelo  professor,  por 

intermédio  desta  ferramenta,  podem  ser  desenvolvidas  em  outros  locais  não 

precisando  ser,  necessariamente,  na  sala  de  aula.  De  forma  que  elas  podem 

acontecer em ambiente extraclasse como um caminho para o conhecimento de ELE 

que os alunos buscam para uma boa realização de prova.

.

Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa é saber se o e-mail, como mediador entre 

professor e aluno fora do ambiente sala de aula, auxilia na aprendizagem de ELE 

dos alunos do curso de pré-vestibular, através de textos,  links entre outros, sob o 

foco na aprendizagem de vocabulário e compreensão de texto.

Objetivos específicos

Os  objetivos  específicos  dessa  pesquisa  focam  nos  seguintes 

questionamentos: 

• Verificar se o aprendiz usa a Internet com frequência;
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• Analisar o possível rendimento na aula de LE em curso de pré-vestibular, 

depois de os alunos terem lido os temas das aulas em casa, sendo os 

mesmos enviados via e-mail pela professora;

• Certificar a avaliação feita pelos próprios alunos sobre a aprendizagem de 

ELE com o uso do e-mail;

• Discutir sobre a importância do e-mail como ferramenta auxiliar das aulas 

de ELE como elemento motivador para os alunos aprenderem a língua em 

estudo. 

Metodologia

Esta  é  uma  pesquisa-ação e  utilizará  a  abordagem  qualitativa  que, 

segundo Lüdke e André (1986), entre suas características, tem o ambiente natural 

como fonte de dados e o foco da atenção é mais no processo do que no produto. A 

pesquisa-ação envolve além da análise bibliográfica e de dados, a escola e a sala 

de aula, através das relações e interações que se ocorre.

Lüdke; Andre (1986) também dizem a respeito do estudo qualitativo, que 

ele se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano 

aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada.

Serão resenhadas fontes bibliográficas na área de Linguística Aplicada 

que tratam do assunto em questão.

Este estudo é, também, uma pesquisa qualitativa, uma vez que envolvem 

a análise de dados descritivos, de questões abertas dos questionários respondidos 

pelos alunos, estudantes estes que buscam adquirir novos conhecimentos de Língua 

estrangeira em curto prazo para a realização de uma boa prova de vestibular.

 Dessa maneira eles farão uso das tecnologias ao realizar as atividades 

propostas pela professora e depois serão observadas as competências adquiridas 

pelos mesmos no decorrer do processo de ensino e aprendizagem de ELE, bem 

como a própria avaliação dos alunos sobre o uso da ferramenta e-mail.

Nesse sentido  os instrumentos de coleta de dados utilizados será os e-

mails de feedback enviados pelos alunos, questionário e diário de campo. 
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As considerações  finais  se  baseiam nos  dados  coletados  através dos 

instrumentos mencionados acima, buscando encontrar pontos que auxiliem o ensino 

e aprendizagem de ELE em um pré-vestibular. 

Organização desta pesquisa

Além  da  Introdução,  cujos  tópicos  contemplam  justificativa, objetivos, 

metodologia da pesquisa, e esta seção de organização, o presente trabalho está 

organizado em quatro capítulos.

No primeiro capítulo, constam os pressupostos teóricos relacionados ao 

estudo sobre o uso do e-mail no ensino e aprendizagem de ELE, com a intenção de 

arguir cada objetivo desta pesquisa de forma clara e coerente para que não perca o 

foco principal da pesquisa.

O  segundo  capítulo  trata  da  descrição  da  metodologia  adotada  na 

pesquisa, em que explicito o paradigma qualitativo, o contexto da pesquisa e seus 

participantes, os instrumentos utilizados e os procedimentos para a coleta de dados, 

bem como os procedimentos para a análise de dados.

Ao terceiro capítulo destina-se a exposição de dados analisados sob os 

questionamentos  apontados.  Dessa  forma,  há  uma  preocupação  em  fazer  uma 

análise  detalhada  dessas  informações,  já  que  essas  servirão  de  base  para  as 

conclusões.

Coube ao quarto  e último capítulo  as considerações finais.  Para tanto, 

foram revistos os objetivos da pesquisa e as limitações deste estudo.

15



CAPÍTULO I
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“Por  trás  de  tudo  o  que  estamos  cansados  de  saber  
escondem-se todas as coisas que precisamos descobrir”.

Regina Migliori

Neste  capítulo é  apresentado  o  arcabouço  teórico  que  constitui  o 

embasamento desta pesquisa. Inicialmente é traçado em breve palavras o conceito 

e funcionamento do e-mail. Em seguida são desenvolvidas questões inerentes ao 

ensino de LE usando o e-mail como ferramenta tecnológica. 

1.1 Conceito de e-mail

O termo “e-mail”  é  utilizado como sistema de transmissão,  onde cada 

usuário possui um endereço eletrônico. Tal termo surge do inglês (eletronic mail), o 

qual segundo Paiva (2005) pode ser entendido de três maneiras diferentes: 1) e-mail 

como sistema de transmissão de mensagens, 2) para designar o gênero textual que 

se  utiliza  desse sistema e  ainda,  3)  como o  endereço  de seus  usuários.  Neste 

estudo  o  termo  e-mail  irá  atentar  às  três  acepções,  já  que  todas  elas  estão 

envolvidas  na  contextualização  de  cada  exemplar  deste  gênero  que  hoje  está 

enraizado  na  língua  portuguesa.  Sua  terminologia,  correio  eletrônico,  tem como 

significativa a mensagem e o correio eletrônico, que consta sempre de um receptor e 

destinatário, como a carta tradicional. 

Segundo Gannon-Leary (1998, p.2):

o e-mail  é  um meio  de comunicação  cada vez  mais  poderoso e 
eficiente com o potencial de tornar-se um dos principais meios de 
comunicação para a maioria das pessoas. É pessoal e informal e 
tem o  poder  de  transformar  alguém  de  receptor  passivo  em um 
participante ativo de discussões on-line.

O endereço eletrônico é adquirido através de contratação de provedor de 

acesso ou acesso a partir de uma instituição gratuita ao consumidor, como Yahoo, 

Hotmail e Gmail, entre outros. É dividido em três partes segundo o modelo básico de 

Crystal  (2001),  é básico,  um tanto padronizado e consta de:  cabeçalho que é o 

destinatário  ou  destinatários,  espaço  ao  endereço  eletrônico  do  remetente  e  o 
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espaço destinado ao tópico da mensagem, ou seja,  o  assunto da mensagem, o 

corpo que é o espaço para digitação da mensagem que se quer enviar e o anexo 

que  é  destinado  ao  envio  de  qualquer  arquivo  que  esteja  na  memória  do 

computador, por onde se pode enviar uma grande variedade de gêneros.

Composto por duas partes, o endereço eletrônico é constituído pelo login 

e pelo domínio, que são intercalados com o símbolo americano @ (arroba -  at),  

como por  exemplo:  ferramentaauxiliar@inteligente.br, o  login é  ferramentaauxiliar 

escolhido pelo dono, o arroba significa onde o dono do e-mail está e inteligente.br é 

o domínio.

O  e-mail  apresenta,  ainda,  possibilidades  e  vantagens  como:  o  envio 

rápido, o acesso a páginas de pesquisas e periódicos na área da língua e listas de 

discussões,  chat, comunidades,  blogs, conferências, entre outros. Além de ser um 

meio  de  comunicação rápido,  podemos explorar  as  potencialidades pedagógicas 

que o e-mail oferece. O seu uso no ensino pode tornar a interação eletrônica um 

instrumento  para  promover  a  aquisição  de  ELE  num  contexto  de  LE  (língua 

estrangeira).

De  acordo  com  Paiva  (2005),  o  e-mail  é  a  revolução  da  carta,  se 

diferenciando na linguagem escrita, possui uma linguagem multimodal, quer dizer, 

uma mensagem que possui estilos diferenciados além da escrita e o mesmo pode 

ter  som,  imagem  e  movimento,  podendo  ser  formal  ou  informal  e  de  entrega 

simultânea e pode ser levada a vários destinatários de diversas localizações.

Pelo e-mail podemos enviar tarefas, oferecer recursos ou caminhos para 

que os alunos aprendam motivados e interativamente uma LE, sendo assim uma 

ferramenta mediadora da interação professor e aluno.

1.2  O correio eletrônico como mediador no ensino

O  e-mail  (correio  eletrônico)  é,  sem  dúvida,  um  canal  influente  de 

comunicação contemporânea. Pessoas de todas as idades podem ter um e-mail por 

um baixo custo, ou gratuitamente e fácil acessibilidade. O e-mail é uma ferramenta 

que faz parte do contexto da maioria dos alunos, e alguns possuem pelo menos um 

endereço eletrônico. Esse gênero emergente segue algumas características da carta 

comum que recebemos por correio, em que alguns de seus itens de saudação e 
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despedida, por exemplo, atendem às mesmas funções de comunicação presentes 

em uma carta, de modo que, aos poucos, o gênero e-mail tem substituído a carta.

Crystal  (2001)  relata  que  o  e-mail  é  um  gênero  que  gerou  códigos 

próprios, como escrever em maiúsculas equivale a gritar. Além disso, os “emoticons” 

permitem expressar de maneira estandarizada sensações e sentimentos, não sendo 

somente  o  modo  mais  rápido  de  enviar  cartas,  senão  uma  nova  rama  de 

comunicação  e  interação,  uma  comunicação  entre  duas  ou  mais  pessoas  que 

sucede instantaneamente.

Paiva (2001) explica que, juntamente com aparecimento da Internet em 

1969, surgiu o e-mail, que se associou à possibilidade de passagem de arquivos de 

textos através do acesso distante (FTP – file transfer protocol). Logo surgiu a Word 

Wide  Web (WWW) que  agrupa  e  proporciona  informações  em  forma  de  texto,  

imagem, vídeo, som, de forma isolada ou multimídia. A primeira versão da transição 

WWW foi colocada na internet em 1991.

No que se refere ao uso do e-mail, devemos observar e analisar outros 

fatores como a qualidade e a quantidade de participação de nossos alunos inseridos 

neste  contexto,  bem  como  vantagens  e  limitações  do  meio  para  a  interação, 

motivação  e  participação e,  também,  a  forma de  trabalho colaborativo,  sendo o 

objetivo desta ferramenta, ser um facilitador da interação professor-aluno, Basallote 

(1997, p.10) diz que lidando com a ferramenta: 

o correio  eletrônico,  geralmente,  reduz aspectos  do contexto  social 
estático tais como gênero, raça, deficiências e status, e reduz dicas da 
comunicação  física  (franzir  de  testa,  hesitação,  entonação,  etc.). 
Favorece  uma  participação  mais  igualitária  por  aqueles  que  são 
freqüentemente excluídos ou discriminados: alunos tímidos com estilos 
diferentes de aprendizagem, alunos que têm medo de escrever, etc.

Os  recursos  oferecidos  pelo  e-mail  proporcionam  aos  aprendizes  um 

ambiente mais rico para aquisição da língua espanhola juntamente com os materiais 

tradicionais, já que podemos inserir ao material didático em uso, pesquisas, leituras 

paralelas,  vídeos,  imagens  como tiras  cômicas  e  músicas  expandindo,  assim,  o 

campo de aquisição da língua, bem como conhecimentos sobre a cultura e também 

o acesso ao vocabulário, tornando a aprendizagem mais espontânea. O aprendiz 

sente-se  mais  motivado  a  descobrir  por  si  somente  o  significado  das  palavras 
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desconhecidas por ele  em suas leituras,  ou seja,  ele se torna mais autônomo e 

agente da própria aprendizagem (Paiva, 2001).

Além  destas  possibilidades,  Paiva  (2001)  argumenta  que  o  ensino 

centrado somente no professor não é tão abrangente como o mediado pela web que 

pode levar o aluno à autonomia de sua aprendizagem, e, ao professor, nesse caso, 

cabe a função de orientar caminhos para que seus alunos acessem diversas fontes 

de informações em formatos variados, como documentários, vídeos, artigos, charges 

etc.  Dessa  forma,  o  professor,  através  da  internet,  pode  sugerir  informações 

relevantes  para  compreensão  de  outros  conteúdos,  como  história,  geografia, 

biologia, direcionando ao seu ensino a interdisciplinaridade. O aluno é imerso num 

contexto  mais  amplo,  com  as  informações  atualizadas,  isso  melhorará  o  seu 

desempenho nas futuras produções textuais. 

Pennington (1996) citado por Paiva (2001) esboça uma visão geral de 

ensino  de  línguas  mediado  pelo  computador  dentro  de  uma  perspectiva  dos 

acontecimentos  gerais,  que  caminha  para  um  novo  horizonte  com  alternativas 

criadas  e  possíveis  pelas  novas  tecnologias,  para  o  desenvolvimento  das 

habilidades oral e escrito.

Usamos  os  recursos  tecnológicos  para  divulgação  e  retenção  de 

conhecimentos,  para  desdobramentos  das  possibilidades  das  interações 

colaborativas  e  maior  desenvolvimento  da  aprendizagem,  uma  produção  de 

conhecimentos, tornando-se mais que uma mera utilização aplicada como é hoje o 

uso da web 2.02, onde o aluno extrai e repassa conhecimento adquirido.

Diante disso Araújo (2007), por sua vez, salienta que a internet deve ser 

vista como um instrumento expansivo da pluralidade ao uso da língua, tornando-se 

um elemento pedagógico crescente e importante na inserção do cotidiano de sala de 

aula.

 Pozoz, Nascimento e Trompiere Filho (2002) citados por Carvalho (2009) 

reconhecem a importância do e-mail em sala de aula e afirmam que:

o correio eletrônico é uma aplicação popular da internet, 
constituindo-se  um  incentivo  para  professores 
integrarem  esse  recurso  tecnológico  em  suas 

2 O termo  Web 2.0 está  associado a  aplicações WEB em que ou objetivo  principal é facilitar  os 
seguintes  aspectos:  Compartilhamento  de  informações  de  maneira  interativa,  interoperabilidade, 
desenvolvimento com foco no usuário e colaboração na World Wide Web (www).
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disciplinas,  podendo  ser  utilizado  como  uma  técnica 
para aprimoramento do ensino aprendizagem.

Os recursos da rede são recursos que buscamos para preparar uma aula 

e também interagir com nossos alunos fora do contexto escolar. Esta procura visa à 

motivação  dos  alunos,  já  que  grande  parte  desses  conhece,  possui  e  sabe 

manusear  bem o  computador  e  navegar  na  Internet.  Então,  é  oportuno  para  o 

professor aproveitar essa possibilidade em favor de sua prática e inserir nela o uso 

das ferramentas tecnológicas com objetivo didático.

1.3 Gênero textual 

Quando  falamos  do  uso  do  e-mail  como  gênero  digital,  vemos  a 

demonstração  de  uma  transformação  nos  textos  e  na  escrita  do  cotidiano  das 

pessoas, lembrando que o que sofre mudanças são os estilos de manifestação da 

comunicação,  novos gêneros textuais  são criados no desempenho de uma nova 

interconexão,  novas formas de expressões são empregadas, antigas reutilizadas, 

mas o texto continua sendo uma instância enunciativa, contato entre autor e leitor.

Ao  uso  dos  e-mails,  Marcuschi  (2005,  p.42),  citando  Jonsson  (1997) 

observa  que  essa  maneira  de  comunicação  possui  características  do  gênero 

tradicional conhecido na escrita, mas traz elementos novos, em especial, a relação 

com a oralidade:

os e-mails introduzem traços  inteiramente novos para a 
comunicação, tais como a colagem gerada pelo software, 
postagem cruzada e encadeamentos. Os e-mails não se 
conformam aos domínios tradicionais do discurso oral e 
escrito, mas transgridem constantemente os limites entre 
os dois. Assim, pode-se dizer que o e-mail cria seu 
próprio domínio de discurso no território da comunicação. 
(Marcuschi,2005)

Este  novo  contexto  do  gênero  textual  surge  com  caráter  interativo  e 

participativo, chamado por nós de hipertexto, um tipo de texto virtual, uma maneira 

diferente de se comunicar, que abarca não só os elementos textuais, mas também 

imagens, sons e links que conduzem o leitor a diversos estilos textuais, permitindo 
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uma  interação  ou  intercâmbio  de  informações,  podendo  essas  ações  serem 

participativas e/ou colaborativas, dependendo do seu formato. 

Xavier (2005, p.171) citado por Marcuschi & Xavier. (2005), explica que o 

hipertexto pode ser entendido como:

uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que 
dialoga  com  outras  interfaces  semióticas,  adiciona  e 
condiciona  à  sua  superfície  formas  outras  de 
textualidade.

Os gêneros textuais são maneiras estáveis de enunciado que refletem as 

condições específicas e as finalidades de utilização da linguagem, mesmo sendo 

este virtual, já que ele surgiu com a internet. O e-mail  é considerado um gênero 

virtual  por  Paiva  (2005),  que  o  vê  como  um  gênero  eletrônico  escrito,  com 

características  típicas  de  memorando,  bilhete,  carta,  conversa  face-a-face  e 

telefônica, cuja representação adquire, ora a forma de monólogo, ora de diálogo, e 

que se distingue de outros tipos de mensagens devido a características bastante 

peculiares de seu meio de transmissão, em especial à velocidade e à assincronia 3 

na comunicação entre usuários de computadores.

 No caso do gênero e-mail,  ele  aporta  tanto autor,  leitor,  comunidade 

discursiva,  tecnologia,  contexto,  texto,  organização  retórica,  léxico,  sinais  não 

verbais e normas de interação tendo como objetivo essencial repassar um conteúdo 

proporcional ao destinatário e vincular a interação e comunicação entre, no casos, 

professor e aluno no quesito ensino/aprendizagem, ou entre um ser e outro no dia-a-

dia. 

Sob o ponto  de vista  da  teoria  dos  gêneros,  entendemos os  gêneros 

textuais  aqui  como  a  linguagem  usada  no  contexto  digital  que  difere  da 

convencional.  Como  relata  Paiva  (2005,  p.1)  “os  gêneros  textuais  são  como 

sistemas  discursivos  complexos,  socialmente  construídos  pela  linguagem,  com 

padrões  de  organização  facilmente  identificáveis,  dentro  de  um  continuum  de 

oralidade e escrita, e configurados pelo contexto sócio-histórico que engendra as 

atividades comunicativas”. Corroborando as palavras de Paiva, é preciso conhecer 

os gêneros textuais e perceber que tipo textual e que tipo de linguagem estão sendo 

usados em um ou em outro gênero em nosso ambiente de sala de aula, como no 
3 Assicronia - que não exige dois pólos da comunicação (receptor e emissor) se encontrem realizando 
a ação da comunicação ao mesmo tempo.
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caso das propagandas, textos jornalisticos, receitas culinárias e outros que usamos 

em nossas aulas de língua estrangeira.

Gêneros digitais tais como o e-mail, segundo Marcuschi (2005), podem 

atuar como grandes incentivadores da educação, possibilitando o trabalho da leitura 

e da escrita bem como os gêneros textuais tradicionais utilizados na escola, pois se 

apresentam como uma evolução destes. E define, ainda, como gênero digital todo o 

aparato textual em que é possível, eletronicamente, utilizar-se da escrita de forma 

interativa ou dinamizada.

1.4  A utilização do e-mail em sala de aula

Visto como facilitador de leituras, o e-mail leva os alunos a escreverem 

comentários  e  estabelecerem  a  interação.  A comunicação  através  do  e-mail 

envolvem  a  assincronia,  as  interações  que  ajudam  no  desenvolvimento  das 

competências dos alunos, o pensamento crítico e as habilidades de comunicação. 

Uma  ferramenta  tecnológica  como  o  e-mail  é  útil  para  ajudar  os 

estudantes a interagirem ativamente  com uma fonte de informação, e, ao mesmo 

tempo,  dar-lhes  a  oportunidade  de  desenvolver  e  dominar  suas  habilidades 

interpessoais e sociais. D`Eça (2002) explica que o e-mail é um meio extremamente 

versátil  e  multifacetado,  isto  é,  o  e-mail  aplica-se  a  diversos  fins,  em  qualquer 

disciplina e  grau de ensino,  e  permite  abrir  a  escola  ao  mundo onde os alunos 

podem-se comunicar, fomentar o diálogo, o intercâmbio, a colaboração e a partilha 

de ideias e conhecimentos,  vivências,  culturas,  maneiras de pensar  e  de ver  as 

coisas no contexto geral de vida além dos muros da escola. 

O  e-mail  rompe  as  barreiras  do  tempo  e  do  espaço,  limites  que  são 

necessários face a face, o aluno lê ou envia um e-mail em seu tempo disponível, e o  

professor pode escolher um momento em que ele esteja livre para responder seu 

aluno,  como meio de facilitar  a comunicação professor-aluno.  O professor  não é 

mais  um  transmissor  total  de  informações  para  os  alunos,  mas  um conector  e 

encaminhador de novos saberes.

A comunicação através de e-mails passou a ser  a forma de interação 

mais utilizada, onde a ferramenta permite essa comunicação professor e aluno em 

diversas situações extraclasse. Paiva (2005, p. 76) salienta que:
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 O e-mail  é uma ferramenta que facilita a colaboração, 
discussão de tópicos de trabalho e aprendizagem em 
grupos grandes, viabilizando a criação de comunidades 
discursivas,  superando  limitações  de  tempo  e  de 
espaço.

Pennington  (1996)  sugere  que  o  uso  dos  computadores  e  a  Internet, 

oferecem vantagens, como no caso quando usamos o e-mail de forma a divulgar 

uma informação rápida a um aluno ou a toda a classe, por exemplo, muitas vezes 

pensamos em algo que gostaríamos de ter falado em classe, ou que gostaríamos de 

reforçar  um  comentário  ou  instruções  dadas  em  aula,  um  feedback é  possível 

através do e-mail mediado pelo computador, já que esse modelo de tecnologia visa 

a transmissão, interação e colaboração entre os aprendizes e o professor. 

 O interesse do e-mail está baseado nos sólidos pilares: a comunicação e 

a informação, pilares que constituem, por sua vez, uma excelente base para uma 

didática atual no ensino de língua estrangeira. O material a trabalhar através do e-

mail se dá de várias formas: pelos títulos mais chamativos, humorísticos, anúncios, 

reclamações, comerciais, trabalhos, charges entre outros.

A respeito da utilização do e-mail Paiva (2004, p.1), afirma que “é uma 

ferramenta  que  facilita  a  colaboração,  discussão  de  tópicos  de  trabalho  e 

aprendizagem  em  grupos,  viabilizando  a  criação  de  comunidades  discursivas, 

superando  limitações  de  tempo  e  espaço.”,  mas  salienta  que  possui  suas 

desvantagens como a falha de conexão ou dependência de boa conexão, excesso 

de informação e leitura de textos maiores na tela é cansativa.

Outro grande surgimento com o e-mail é o envio de aulas virtuais para 

estudos autônomos, como sites que enviam uma palavra por dia para estudo de 

vocabulário  em espanhol  como exemplo  o  http://Spanish.about.com, que traz  ao 

aluno, cadastrado gratuitamente, vocabulários e expressões idiomáticas.

 Aplicações  educativas  mediante  e-mail  são  inúmeras  e  algumas  das 

vantagens segundo Garcia (1996) são:

• O e-mail  é  assíncrono.  Quando nos comunicamos por  e-mail  não necessitamos 

marcar com antecedência para que a pessoa esteja no lugar de recepção, como 

seria o caso do telefone;

• O tempo transcorrido entre a emissão e a recepção da mensagem é praticamente 

instantâneo;
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• Os participantes ou interlocutores se encontram em um ciberespaço educativo com 

poucos limites para a participação por status ou problemas pessoais;

• O e-mail não requer um espaço e tempo concreto para realizar a comunicação, o 

que acontece em outras atividades comunicativas frequentemente;

• A comunicação pode ser entre indivíduos ou entre grupos.
Quadro 1 – Vantagens do uso do e-mail segundo Garcia (1996)

1.5 Abordagem da compreensão de leitura e o e-mail

 Os alunos de curso preparatório para o vestibular buscam desenvolver 

habilidades de leitura e interpretação através de textos, que podem ser buscadas ou 

adquiridas  através  das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação.  Estes 

novos conhecimentos interagem no processo de conhecimento de interpretação e 

vocabulário, tornando-os leitores hábeis  no sentido de atender às necessidades de 

conhecimento que um texto oferece, já que os alunos desses cursos buscam um 

objetivo  específico:  ter  uma  boa  leitura,  compreensão  de  um  enunciado  para 

responder bem a uma prova (Sedycias 2002)

 Como  destacado,  os  objetivos  da  leitura  de  um  texto  em  língua 

estrangeira  passam a  ser  a  construção  de  significados  e,  consequentemente,  o 

aprendizado.  Esta construção é concebida como uma interação entre quem lê o 

texto e interpreta uma leitura, espaço onde o leitor constrói  significados, fazendo 

interferências e interpretações do que se entende.

Os  objetivos  da  leitura  de  um  texto  em  língua  estrangeira  são  a 

construção  de  significados  e  o  aprendizado,  construção  essa  concebida  como 

influência  mútua  entre  quem  lê  o  texto,  e  o  contexto,  onde  quem  lê  constrói 

significados.  Podemos  observar  tais  aspectos  no  Marco  Comum  Europeu  de 

Referencia para as Línguas (MCER, capítulo 4 – El uso de la lengua y el usuario o 

alumno pág. 102), que destaca os seguintes itens a leitura do aluno e a percepção 

do texto escrito:

• o reconhecimento da escrita (referente às 
habilidades ortográficas);

• a identificação da mensagem (relacionada 
às habilidades lingüísticas);

• a compreensão da mensagem (vinculada 
às habilidades semânticas);

• a interpretação da mensagem (vinculada 
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às habilidades cognitivas).

O  ensino  de  ELE  em curso  de  pré-vestibular,  por  sua  vez  é  visto  e 

conduzido ao objetivo de leitura, interpretação e compreensão de textos e não à 

conversação ou tradução integral dos textos estudados. Portanto, as metodologias 

nesse  espaço  consistem  em  levar  o  aluno  a  entender  o  que  se  lê  e  não  a 

comunicação verbal. Nesse contexto ensinamos um ELE instrumental que de acordo 

com Sedycias (2002), o ensino de uma língua estrangeira no ambiente de leitura e 

compreensão  que  aumenta  a  motivação  do  aluno  pelo  rápido  aprendizado, 

desenvolvendo o desempenho de suas funções e incentivando-o a buscar o seu 

próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento de compreensão de texto. 

Nesse sentido, trabalhamos em nosso contexto  sala de aula o uso do 

skimming e scanning, termos em inglês que se referem ao aprendizado sobre a ideia 

central  do  texto  e  a  decodificação  de  informações  específicas  em  um 

texto,respectivamente  uma metodologia  de  ensino  de língua  estrangeira  na  qual 

todas as decisões com relação ao conteúdo a ser ministrado e suas estratégias 

estão baseadas na leitura e interpretação de textos chamado em inglês de  ESP 

(English for specific Purpose) de acordo com Munhoz (2001).

Partindo do pressuposto de Kanashiro e Fernández (2006,p.1) em relação 

à abordagem de leitura, eles dizem que:

...a concepção de leitura [...] não se restringe, de forma 
alguma, à simples decodificação do signo lingüístico ou 
à  compreensão  isolada  de  vocábulos  ou  sintagmas. 
Antes,  o  que  se  torna  patente  é  a  definição  da 
compreensão  leitora  como  um  processo  amplo, 
abrangente, que vai muito além do reconhecimento das 
palavras – seja na forma, seja no significado – e que 
implica,  necessária  e  obrigatoriamente,  o  domínio  de 
habilidades  perceptivas,  decodificação,  inferência, 
predição,  estabelecimento  de  relações,  entre  outros, 
assim  como  a  adequada  utilização  de  recursos 
auxiliares  como  dicionários,  gramáticas,  meios 
eletrônicos etc.

Os  alunos  que  buscam  um  cursinho  para  o  vestibular  procuram  o 

aprendizado da língua estrangeira para fins específicos, ou seja, aprender para se 

fazer  uma  prova  de  processo  seletivo,  por  exemplo:  os  objetivos  de  leitura  e 

compreensão textual. Nesse sentido, o foco principal dos alunos é ler, compreender 

e interpretar textos no idioma escolhido, neste sentido buscam na língua estrangeira, 
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conforme Celani (1988), uma aprendizagem específica. Neste segmento o uso do e-

mail  atua  como  um  canal  de  informação  onde  professor  e  aluno  se  interagem 

através de textos,  links e outros, para que o aluno leia além do ambiente sala de 

aula, aumentando assim sua percepção de leitura, gramática e vocabulário.

Tendo em vista a importância deste gênero em sala de aula, o uso do e-

mail ajuda o aluno a ler em casa e descobrir o quanto a Internet o auxilia em seu 

conhecimento, sabendo escolher as boas informações que a mídia oferece. O e-mail 

viabiliza ao aluno caminhos para que ele possa fazer suas escolhas de acordo com 

seus propósitos  de  leitura.  Além da  interação  do  leitor  com o  texto,  através  da 

identificação do propósito de leitura e da maneira de ler, o aluno pode interagir com 

o texto através do uso de estratégias de leitura conseguidas ao decorrer de suas 

experiências.

Essas estratégias são utilizadas para  auxiliar a aprendizagem do aluno 

dentro  e  fora  do  contexto  sala  de  aula,  onde  abrange  o  desenvolvimento  da 

compreensão e interpretação de textos e objetiva habilitar  o aprendiz ao uso da 

língua–alvo para o desempenho de tarefas de compreensão leitora.

Algumas das  informações enviadas por e-mail  são as identificações de 

elementos visuais, previsão do assunto a partir dos elementos identificados, bem 

como identificação da ideia global do texto (skimming); identificação de informações 

específicas (scanning) e inferência de significados a partir do contexto (Aebersold & 

Field,  1997),  podendo ser  verbais,  com palavras  conhecidas,  palavras  cognatas, 

imagens, tabelas, gráficos, etc.

O  uso  do  e-mail  como  meio  transmissor  de  informações,  dicas  e 

caminhos de aprendizagem ao aluno, além seu caráter de ferramenta auxiliar, como 

o quadro-negro e o livro-texto, é também extensão da sala de aula.

Assim,  após  embasar  o  estudo  com respaldos  teóricos  das  literaturas 

recorridas,  passo  a  explicar,  no  Capítulo  2,  o  procedimento  metodológico  da 

pesquisa.  
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CAPÍTULO II

METODOLOGIA

Não  se  pode  ensinar  coisa  alguma  a  alguém, 
pode-se  apenas  auxiliá-lo  a  descobrir  por  si  
mesmo.

Galileu Galilei

Nesse capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos adotados 

para a realização de todas as etapas da pesquisa, englobando os critérios teórico-

científicos, a composição e os materiais para a coleta de dados. 

 

2.1 A pesquisa-ação

A pesquisa, ora apresentada, enquadra-se na área de Linguística Aplicada 

em  Língua  Estrangeira,  trata-se  de  uma  pesquisa-ação,  pois  na  condição  de 

professora-pesquisadora,  tomamos  como  foco  de  pesquisa  a  minha  experiência 

pessoal na docência. Esta busca obter dados referentes aos aprendizes de ELE em 

cursos preparatórios para vestibular, além de compreender essas informações de 

forma qualitativa, evidenciando o ponto de vista dos participantes, suas motivações, 

seus conceitos, um diagnóstico da identificação de problemas e busca de soluções, 

neste caso a aprendizagem de ELE.

A pesquisa-ação funciona como objeto de transformação, especificamente 

é a mudança de postura do professor, haja vista o desacerto entre o sistema em 

vigor de ensino e a mudança de hábitos na prática de ensino, ela visa a contribuição 

para a mudança, o caráter participativo, motivado e apoiante do grupo e o empenho 

democrático.

Usamos a pesquisa-ação, quando temos um conhecimento específico de 

um  problema  particular  em  uma  situação  específica,  ou  quando  uma  nova 

abordagem  está  para  ser  transplantada  para  um  sistema  já  existente  segundo 

Cohen e Manion (1994).

Ao  definir  pesquisa-ação,  Davis  e  Hall  (apud  Oliveira,  1998,  p.98) 

asseguram ser:

um processo que começa com questionamentos acerca 
da  prática  pedagógica,  avança  para  reflexões  sobre 
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uma ação à luz daqueles questionamentos, implementa 
a ação propriamente dita e leva a novas reflexões.

Na Linguística Aplicada, a pesquisa-ação funciona como uma forma de 

experimentação  em  situação  real,  na  qual  os  pesquisadores  intervêm 

conscientemente, e os participantes desempenham um papel ativo, cuja ênfase está 

no aspecto qualitativo do problema exposto.

Na  pesquisa-ação,  após  observação  e  compreensão  do  problema, 

planeja-se a solução e a coloca em execução,  para posteriormente, observar os 

resultados da experiência. Em conceito, os resultados e problemas encontrados são 

planificados ou re-planificados melhorando a própria prática (Alarcão 2003), estas 

observações reúnem informações de construção de um cenário, o contexto sala de 

aula do qual pensamos e vivenciamos para explorar, analisar e interpretar os fatos, 

agir com implementos e avaliações às ações.

Essa  metodologia  instiga  a  participação  dos  envolvidos  na  pesquisa  e 

abre caminhos para respostas do problema encontrado, busca-se explicações dos 

próprios participantes juntamente a situação do investigador. 

Para Gamboa (1982: 36) a pesquisa-ação busca:

superar,  essencialmente,  a  separação  entre 
conhecimento  e  ação,  buscando  realizar  a  prática  de 
conhecer para atuar.

Todavia, a procura do conhecimento do problema da realidade de sala de 

aula não é o bastante, visto que outras metodologias também realizam essa tarefa. 

Na pesquisa-ação, o participante é conduzido à produção do próprio conhecimento e 

se torna o sujeito dessa produção, como no uso do e-mail, onde o aluno recebe o 

conteúdo, tem que lê-lo, e quando encontra dificuldades, busca sanar as mesmas 

com o auxilio de um dicionário ou pelo contexto do gênero lido. Os alunos em pleno 

curso preparatório para vestibular sabem que para uma boa interpretação de texto 

em LE, na hora da realização da prova do processo seletivo requer conhecimento de 

vocabulário e boa interpretação textual.

A  abertura  que  abarca  uma  pesquisa-ação  é  a  de  um  professor-

pesquisador e, mais que isso, das possibilidades de se realizar uma pesquisa na 

qual o investigador seja ao mesmo tempo, aquele que pesquisa, observa, participa e 

constrói,  no  coletivo  das  práticas,  os  conhecimentos  educacionais,  sendo  o 
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professor pesquisador de sua própria prática, já que o mesmo procura conhecer , 

intervir e mudar a realidade vivida .

Vergara (2007, p.49) constrói o seguinte conceito:

pesquisa-ação é um tipo particular de pesquisa participante e 
de pesquisa aplicada  que supõe intervenção participativa  na 
realidade social. Quanto aos fins é, portanto, intervencionista.

Deste modo, a pesquisa-ação é uma modalidade de indagação social na 

qual  há um dialogo entre o pesquisador e pesquisados que estão enredados na 

solução  de  um problema detectado  para,  em seguida,  montarem estratégias  de 

melhorias ou solução do problema encontrado. Já esse modelo de pesquisa é um 

tipo de investigação realizado por pessoas em ação em uma determinada prática 

social  e  sobre  esta  mesma  prática  em  que  resultados  são  continuamente 

incorporados ao processo de pesquisa.

2.2 A totalidade da coleta de dados

Sendo intenção pesquisar o ensino e aprendizagem dos alunos de curso 

preparatório para o exame do vestibular com o auxilio do e-mail, essa pesquisa foi 

realizada no curso de pré-vestibular vespertino, na Cidade de Itapuranga – Goiás.

O período da coleta compreendeu entre  28 de janeiro e 30 de março de 

2010.  

 

2.3 Os participantes e os materiais utilizados na coleta

A  pesquisa  contou  com  a  participação  de  23  alunos  da  instituição 

mencionada, com níveis de conhecimento da língua espanhola variados, idade entre 

quinze e vinte anos, de sexo masculino e feminino. Para tanto trabalhei conteúdos 

enviados por e-mail,  como vídeos, charges, e textos os quais os alunos liam em 

casa anteriormente as aulas, para aquisição de vocabulário e compreensão de texto.

Foram utilizados instrumentos de coleta de dados que pudessem permitir 

uma  análise  adequada  da  realidade  de  sala  de  aula.  Entre  esses  instrumentos 

destacam-se:  o  questionário  socioeconômico  pelo  qual  pude  saber  com  que 
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frequência os alunos usavam o e-mail  e quantos o possuíam, diário reflexivo do 

pesquisador, que ao fim de cada aula era feito, no qual comentava todos os pontos 

relevantes observados durante a aula. Durante a elaboração desse diário, havia a 

preocupação em registrar tanto aspectos diretamente relacionados à minha prática, 

quanto às estratégias e procedimentos metodológicos utilizados durante as aulas, 

quanto  ao  comportamento  dos  alunos  diante  das  atividades  propostas,  foram 

realizadas conversas informais  com os alunos envolvidos.  Outra  fonte  de dados 

foram as mensagens recebidas através de e-mail com comentários das aulas que 

eram mim sempre enviadas pelos alunos posterior a cada aula.

Primeiramente,  elaborou-se  um  questionário  que  trazia  perguntas 

fechadas e abertas objetivando informações dos participantes quanto ao uso diário 

do  e-mail,  objetivando  a  análise  das  informações  dos  participantes  e  das 

possibilidades de ensino presente no ensino mediado pelo e-mail.  E ainda,  uma 

análise qualitativa das atividades que foram desenvolvidas pelos alunos, a partir de 

anotações feitas pelo professor e da interação que os alunos tinham em sempre 

enviavam comentários sobre as aulas. 

Foram aplicados 23 questionários e todos foram devolvidos. Participaram 

dessa parte da coleta os alunos da instituição que se dispuseram a contribuir para o 

estudo. 

A coleta de dados via e-mail pautou nas mensagens escritas pelos alunos, 

a qual o aluno discorresse ainda mais sobre sua aprendizagem de ELE no curso 

preparatório para o vestibular e se suas leituras em casa lhes traziam benefícios a 

aprendizagem de  vocabulário  e  compreensão de texto,  o  que talvez  não  fariam 

pessoalmente em sala de aula.

2.4 Procedimentos para análise dos dados

Com as informações já coletadas do questionário socioeconômico, dos e-

mails recebidos e das anotações diárias, passei a analisar os dados embasada nas 

referências bibliográficas.

A análise de dados foi fundamentada pelas escritas dos alunos em aula, 

minhas anotações diárias e os comentários dos alunos sobre as aulas sempre feitas 

através do e-mail. Para garantir a privacidade dos participantes, solicitamos que eles 

se identificassem através de pseudônimos no lugar dos seus verdadeiros nomes.
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Após apresentar a metodologia prevista nesta pesquisa, passo a analisar 

e a seguir, os dados obtidos por meio dos instrumentos utilizados para a construção 

deste trabalho.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISE DE DADOS 

A  pesquisa  do  professor  habilita  a  fazer  uma  diferença  

positiva  em termos  de  prática  em  sala  de  aula,  que  nos  

permite  fornecer  informações  relevantes  sobre  o  ensino  e  

aprendizagem  em  sala  de  aula  real.  Professor  de  

investigação não é algo feito para nós, é algo feito por nós.

(Ritchie, 2008)

Nesse capítulo serão mapeadas as análises de todos os dados coletados. 

As informações, a seguir, priorizaram o paradigma qualitativo e, para uma melhor 

verificação e comparação dos dados obtidos foram representadas através do diário 

de campo do professor e da análise das opiniões dos alunos enviadas via e-mail,  

organizados  por  especificidade  de  assuntos  e  considerados  em  sua  totalidade 

quando necessário.

Assim, utilizei as perguntas do questionário e realizei uma análise paralela 

com os comentários dos alunos a respeito do recebimento dos textos antes das 

aulas enviadas via e-mails, fazendo evidências de tópicos importantes contidos nos 

relatos colhidos.   

3.1 O contexto4 do aprendiz 

 O inicio desta análise de dados se da partir do primeiro questionário a fim 

de conhecer as considerações iniciais do tema proposto nesta pesquisa por nossos 

sujeitos.  Nesse  sentido,  cada  depoimento  enviado  via  e-mail  pelos  alunos  foi 

considerado. 

Como  definido  anteriormente,  propus  pesquisar  a  instituição  em  que 

trabalho, a saber: Colégio Monteiro Lobato, estabelecimento de Ensino Fundamental 

e Médio, e também Pré-Vestibular que integra o Espanhol como língua estrangeira, 

4 Contexto aqui refere-se, conforme Almeida Filho (1993), a algo muito maior e relevante do que 
apenas o simples lugar.  Ele  engloba,  dentre outras circunstâncias,  fatores psicológicos e físicos, 
internos e externos, desde a relação professor, aluno e terceiros até o processo intra e interativo 
dessa atividade.  
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o  contexto  favorável  à  minha  pesquisa,  o  ensino  em curso  preparatório  para  o 

vestibular tendo o e-mail como ferramenta auxiliar da aprendizagem.

Em  um  primeiro  instante,  um  questionário  foi  aplicado  aos  alunos 

presentes no primeiro dia de aula. A primeira pergunta do questionário tratou sobre a 

idade desses estudantes pesquisados que variaram de 15 e 20 anos. De um lado, 

os alunos que estão terminando o terceiro ano do ensino médio e do outro lado 

alunos  que  já  concluíram  o  terceiro  ano  do  ensino  médio,  com  conhecimentos 

variados  de  ELE,  e  duas  questões  me  chamaram a  atenção  e  me fizeram dar 

continuidade a esta pesquisa-ação, as perguntas se referiam se os alunos possuíam 

e-mail e com que frequência o utilizavam. Todos foram unânimes em responder que 

tinham e-mail e faziam uso diário da internet.

Quando  solicitei  aos  alunos  que  respondessem  uma  lista  com  seus 

nomes e endereços e lhes falei de uma nova ferramenta auxiliar que seria utilizada 

nas aulas de espanhol com o intuito de melhorar a aquisição da língua com ênfase 

na  leitura  e  vocabulário,  e  lhes  disse  que  essa  ferramenta  seria  o  e-mail,  eles 

ficaram eufóricos e motivados a sempre lerem e olharem todas as quintas-feiras os 

e-mails enviados por mim.

A troca de mensagem expondo suas opiniões, das aulas desde o inicio 

era para eles dessem as opiniões sobre as aulas de ELE. Deixei claro na primeira 

aula que eles poderiam escrever livremente tudo o que desejassem em relação às 

leituras feitas anteriormente as aulas, tanto positivamente como ao contrário.

A  partir  das  respostas  fornecidas  pelos  alunos,  pude  observar  que  o 

computador  esteve presente em diversas atividades dos alunos como escreve a 

aluna abaixo:

“Eu  utilizo  o  computador  todos  os  dias,  para  pesquisas  da 
escola,  conversas  com  meus  amigos,  ver  meu  Orkut  e  as 
novidades do mundo.”
(Pyetra).

Tal fala mostra a Internet como recurso de uso diverso e em diferentes 

contextos, seja para o lazer, seja para os estudos.

3.2 Das atividades propostas
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O envio dos textos via e-mail para os alunos antes do dia de nossas aulas 

de ELE, fez com que eles lessem mais e buscassem o significado de palavras que 

eles não conheciam por si próprios sem depender do professor.

A  aluna  Diamante diz  que  mesmo  com  a  falta  de  tempo,  ela  via  a 

importância da ferramenta de auxilio às aulas para aumentar o conhecimento da 

língua, porque assim eles tinham contato com o idioma estudado não somente em 

sala de aula quando o professor pedia para fazer uma atividade.

O  que  se  pode  notar,  embora  não  tenha  sido  cobrado  deles  as 

mensagens de retorno à professora sobre as aulas em espanhol, muitos mesclavam 

o uso da língua estrangeira com a língua materna tentando se comunicar no idioma 

em estudo, tal como percebemos no fragmento a seguir:

“Hola maestra,está foi mi primera vez que li  algo de español 
antes de la clase, gusté mucho, y no preciso quedar a todo 
tiempo te preguntando significados de palabras.Hasta logo.”
(Pérola)

Podemos observar  com esta  citação  que  a  aluna,  mesmo cometendo 

alguns erros, busca se comunicar na língua em estudo, colocando em prática seu 

conhecimento e mostrando que a aprendizagem está em vigor com suas leituras. 

Já outro aluno reconhece que a leitura antes da aula é altamente positiva, 

ela consegue compreender melhor os textos e a aula tem um maior rendimento, pois 

as aulas ocorrem somente duas vezes por semana e que um contato maior com a 

LE fora do contexto sala de aula o motivou mesmo que de forma curiosa ao habito 

de ler e nunca responder uma atividade sem fazer leituras dos textos.

“Nunca me vi lendo tanto em espanhol, às vezes em sala só 
respondia quando o professor corrigia ou jogava no bicho as 
resposta, mas agora sempre que vejo minha caixa de e-mail e 
tem um das aulas de espanhol fico curiosa e leio-os sempre, e 
isso faz com que aprenda mais e responda bem os exercícios, 
e também posso dizer que com as leituras em casa as aulas 
rendem mais já que temos poucas por semana.”
(Francisco)

Um fator apontado em meu diário de campo foi a colaboração entre um 

aluno e outro porque, após as leituras, um perguntava ao outro se havia lido o texto, 

se tinha compreendido tal parte, com as leituras anteriores as aulas eles mesmos 

comentavam os textos  entre  si,  e  quando um ou outro  não queria  ler  os textos 
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porque  eram  grandes,  sempre  tinha  um  colega  que  me  escrevia  dizendo, 

“professora tal aluno não leu seus textos ainda porque eles são extensos”.

“ hola professora, meu irmão não leus seu texto ainda, somente 
o abriu,olhou e disse que eles são grandes...kkkkkk”
(Pyetra)

Com as declarações da aluna acima, vê-se que em alguns casos o aluno 

também sente preguiça em algumas leituras e que nem sempre as lê totalmente,  

deixando-as para ler em sala, ou lendo-as parcialmente. 

Por meio do e-mail pude perceber que o professor não é mais o centro da 

sala  de  aula,  pois,  várias  vezes,  os  alunos chegavam em sala  com notícias  de 

jornais para mim e para os colegas, o fator  desinibidor com as trocas de mensagens 

foi de grande valia, pois aqueles alunos que quase não falavam em sala de aula 

passaram  a  se  expressar  mais  e  como  cita  Moran  e  Hawisher  (1993;p.  93) 

“...professores  podem ser  capazes  de usar  o  espaço do e-mail  para dar  aula e  

expressar aspectos diferentes e complementares”.

Além das observações feitas  pelos alunos,  usando o diário  dialogado, 

observei que os alunos tinham mais compromisso com as tarefas, eram bastante 

engajados, sempre me davam um feedback das aulas, com resultados produtivos 

como  mostra  a  mensagem  do  aluno  Juan  Pablo  posterior  a  uma  aula  que 

trabalhamos alguns vídeos e textos relacionado aos vídeos .

aos vídeos propostos para a aula ajudaram muito na  
aprendizagem  do  conteúdo,  proporcionando  um  bom 
desempenho e ensinando-me e aos alunos a trabalhar  
em  equipe,  quando  não  sabíamos  um  vocabulário 
perguntávamos uns ao outros nas leituras que fazíamos  
em casa além de pesquisar na net.
(Juan Pablo)
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Com esta imagem observa-se o companheirismo, a ajuda que as leituras 

estavam lhes proporcionado, e quando um e-mail não chegava para um ou outro 

colega  me  avisavam  e  repassavam  o  conteúdo,  trabalhando  assim 

colaborativamente.

Figueiredo (2006), que tem trabalhado com a aprendizagem colaborativa, 

afirma que os alunos tem a oportunidade de aprender com os colegas e de ensinar-

lhes,  ao resolver  um exercício  em grupo,  podem notar  o  que ainda não haviam 

aprendido  e  podem  desenvolver  suas  habilidades  sociais  e  afetivas,  como  é 

mostrado na narrativa  visual  do aluno  Juan  Pablo que para ele,  além dos textos 

recebidos por  e-mail  estarem lhe  ajudando a  colaboração  dos colegas,  também 

eram  bem vindos em sua aprendizagem da língua.

Às vezes, acontecia de um texto chegar para alguns e para outros não, 

por estarem com as caixas de mensagens cheias ou por algum erro no endereço 

eletrônico, mas sempre os pediam para avisar-me recebimento ou não recebimento 

dos e-mails, para que enviasse novamente, e eles sempre se comunicavam comigo 

dando  a  resposta  de  recebimento  ou  não  em todos  os  e-mails  enviados, como 

percebível nos fragmentos abaixo:

Lú, recebi os vídeos da próxima aula...
Bjux!!!

(Emily)

Lu recibi su email y ya he leído el texto. Hasta el Martes.

(Joanah)

Buenas noches! Não recebi el texto! ¡Gracias!
(Lala)

 

Como percebido nos fragmentos acima a maioria dos e-mails recebidos 

eram escritos em espanhol, ou seja, eles estavam se familiarizando com a língua 

não apenas para leitura, mas também na escrita.

Essa é uma ferramenta que, além da leitura dos alunos, toma um tempo 

do professor no quesito preparo de aula anteriormente a semana de aula ministrada 
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e  ele  também  sempre  tem  que  checar  sua  caixa  de  e-mail  para  ver  se  todos 

receberam seus textos, enviando-lhes sempre um e-mail, perguntado se receberam, 

se leram, para não esquecerem de fazeras leituras, etc.

Como a interpretação de Juan Pablo outros alunos também fizeram o uso 

das narrativas visuais, teoria de Paiva (2008), ao me passarem as impressões que 

obtiam das aulas, expondo o que sentiam em relação ao recebimento de materiais 

para as aula de espanhol, como textos, vídeos, páginas de jornal e o conhecimento 

que adquiriam e  traziam para  as aulas subsequentes.  Esse tipo de narrativa  foi 

proposta ao receber um comentário de uma aluna usando uma narrativa visual, pude 

constatar a emoção que a mesma expunha em seu desenho juntamente com suas 

palavras explicando seu desenho.

Paiva (2008)  tem se interessado por  esse gênero que segundo ela,  é 

emergente e a justifica como “narrativas multimídias de aprendizagem” por se tratar 

de informações que incluem textos, imagens e sons. Paiva (2009 p.1 e 7), coloca 

que:

as  narrativas  visuais  expressam  metafunções 
ideacionais,  interpessoais  e textuais  e metaforizam as 
experiências vividas visualmente.

o  texto  escrito  impõe  significado  à  imagem,  fazendo 
com que conjunção texto escrito e visual promova várias 
integrações conceituais.

 A integração dos alunos em sala de aula usando uma ferramenta de uso 

diário e que eles gostam fez com que desenvolvessem feedbacks variados usando 

sua criatividade e colocando em uso a língua em estudo, como ressalta Marcuschi 

(2005) o gênero virtual é marcado por várias formas de expressão, como: texto, som 

e imagem, utilizando de variados recursos lingüísticos e no mais, podem produzir 

manifestações positivas e interativas de seus usuários. Vejamos a narrativa visual 

de Loirinha que foi elaborado em forma de slide em power point.
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Cuando es hora 
de comer, 

comemos...

Cuando es
hora de 
beber, 

bebemos...



(Loirinha)

Como  podemos  observar,  a  aluna  menciona  que  o  tempo  de  usar  a 

internet tem seu espaço para as atividades de ELE, e que mesmo não sendo tão 

prazerosa em alguns momentos, pois tiram um espaço de lazer para a leitura que 

para muitos a vê como obrigação, demonstra que ela a auxilia na hora de interpretar 

os textos e que a mesma facilita uma aula mais rentável no quesito tempo, já que 

não  temos  tantas  aulas  e  o  mais  interessante  que  a  aluna  não  se  hexitou  em 

escrever em uma segunda língua e pelas imagens usadas leva a perceber que se 

trata de uma adolescente que distribui bem seu tempo para estudos e lazer.

Essa  pesquisa  teve  18  aulas,  com  o  envio  de  18  textos  de  formas 

variadas aos alunos, além dos comentários que respondia a eles, como contou com 

a  quantidade  de  23  alunos  participantes  nas  duas  primeiras  aulas  somente  13 

desses alunos haviam lido os texto, na sexta e sétima aula esse número subiu para 

18 alunos e ao finalizar  as últimas aulas da pesquisa 20 alunos haviam lido os 

textos, dessa forma observa-se que, a partir do momento que se familiarizaram com 

o uso do e-mail  para  fins pedagógicos passaram a ler  mais  e a participar  mais 

usando tal ferramenta a eles proposta.
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Cuando es
hora de 
dormir, 

dormimos... 

Cuando es hora de 
aprender mejor, 
leemos los emails
de la maestra
Lu...

Pero cuando es
hora de hacer los
ejercicios...

Huuuum... 
entonces
hacemos

rápidamente a fin
de irmos aunque

más pronto. 



Outra evidencia que se vê é o rendimento dos alunos em sala de aula, 

onde o tempo de duas aulas nos proporciona um estudo mais rápido, posto que os 

alunos já saberem o tema que se trata a aula, como pode ser vista nessa anotação 

do diário de campo no dia dezoito de março:

Nossa aula hoje parece ter tido uma hora a mais, todos 
fizeram  todos  os  textos  propostos,  argumentaram  e 
responderam todos os exercícios dentro do nosso limite 
de tempo.
(nota do professor pesquisador)

Continuo até hoje lhes enviando textos via e-mail e pretendo utilizá-los até 

o final do semestre e talvez com as próximas turmas, já que quando lhes disse que 

não enviaria mais textos e que somente leríamos em casa muitos me pediram para 

não parar de enviar e como pude observar através das palavras dos alunos como do 

meu  diário  de  anotações  esse  vinculo  com os  alunos  lhes  proporcionam  maior 

aprendizagem em minha realidade de ensino.

Esta é uma observação feita através do diário de campo, já que quando 

lhes  disse  que  pararia  de  enviar  os  e-mail  antes  da  aulas  de  ELE  ,  eles  não 

aceitaram a situação.

“Professora, não pare de enviar os e-mails, eles nos 
ajudam a aprender mais e ganhar mais tempo em 
aula”
(nota do professor pesquisador)

Algumas das mensagens enviadas pelos alunos:
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Oi Luciana... 

Os slides que me enviou
me ajudou a aprender 
mais

Fazer as leituras antes daa aulas é 
ótimo, e bem fácil de responde os 
exercícios!!!
bju, Lú...
(Francisco)

ISSO É O QUE EU ACHO DAS LEITURAS 
DO STEXTOS PARA AS AULA!!!
BJUX...
( Nicole)

Ler os textos antes da 
aula foi muito 
importante para 
entender melhor as 
atividades, para fixar 
vocabulário com maior 
facilidade, também 
ajudou muito para 
proporcionar maior 
velocidade na 
resolução.

(Emily)



Aprender uma língua estrangeira envolve o desenvolvimento de diferentes 

habilidades  tais  como  leitura,  escrita,  audição  fala  e  compreensão,  apesar  de 

habilidades especificas serem focadas em separado, por razões pedagógicas, como 

no caso do ensino aprendizagem em pré-vestibular onde os elementos gramáticais e 

vocabulário os levam a uma boa compreensão e são cruciais para o processo de 

aquisição e utilização de uma linguagem na hora da prova.

Steven Stahl (2005) coloca que noção de vocabulário é o conhecimento, o 

decodificar  de  uma palavra,  não só  implica  uma definição,  mas implica  também 

como essa palavra se encaixa no mundo. A leitura e a escrita através do e-mail fora 

do contexto de sala de aula, proporcionou aos alunos um canal de contato com a 

LE,  de  maneira  real,  a  seu  tempo  e  conhecimento,  usando  uma  tecnologia 

relativamente simples de usar . 

Neste  capítulo,  teci  considerações  sobre  dados  coletados  por  meio  dos 

instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo, apresentei as narrativas visuais 

produzidas e seguidas de suas explicações. No próximo e último capítulo, com base 

nos resultados das análises aqui expostos, apresento a conclusão deste trabalho.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSÃO

“Ninguém pode fazer com que a outra pessoa mude, mas  
podemos colaborar (...) Devemos,portanto, semear  
consciências para colhermos realizações.”

(Antônio da Costa Neto)

Neste quarto e último capítulo, respondo as perguntas apresentadas na 

introdução.  Em  seguida,  discuto  sobre  as  limitações  deste  estudo  e  suas 

implicações  pedagógicas  que  envolvem  o  conhecimento  de  ELE,  enfocando  a 

relevância de se estudar as situações de ensino e aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira e o e-mail em diferentes contextos. Finalmente esboçaremos as 

minhas considerações finais sobre o estudo,  retomando os objetivos, norteadores 

desse estudo, relacionadas às considerações analisadas no capítulo anterior. 

A aprendizagem de ELE nesse estudo buscou uma nova ferramenta para 

auxiliar  no  ensino  de  língua  estrangeira  a  alunos  que  frequentam  cursos 

preparatórios  para  o  vestibular.  Nesse  caso,  a  aprendizagem  centra-se  nas 

estruturas gramaticais, leitura e compreensão de texto. A ênfase está, então, nas 

habilidades de vocabulário e leitura.

Em uma aprendizagem mediada pela tecnologia, no caso, utilizando o e-

mail fora do ambiente sala de aula, apresentou diferentes tipos de interesses nos 

alunos,como maior rendimentos, leituras mas comprometidas, já que, além de lerem 

o que lhes enviavam, tiveram o interesse de procurar outras páginas relacionadas ao 

assunto dos textos que lhes era enviado, como visita a sites de natureza informativa 

e também de buscar uma palavra, quando esta era desconhecida por eles. Sabemos 

que  a  leitura  muito  contribui  para  o  desenvolvimento  da  compreensão,  leitura  e 

escrita da língua.

O uso do e-mail pode mudar o cotidiano dos educandos em respeito ao 

estudo da LE, que passou a fazer parte da vida deles fora do contexto sala de aula,  

pois, como muitos disseram, eles só mantinham contato com o idioma em estudo em 

sala de aula. Com essa nova ferramenta agregada ao estudo, puderam ler mais em 

casa,  usar  a  ferramenta  que,  (para  muitos,  era  para  troca  de  mensagens  de 

positivismo ou para contar notícias um do outro) para explorar a aprendizagem de 

ELE que lhes pode auxiliar v em uma boa realização de prova.
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O envio de textos usados em aula como materiais extras para aquisição 

da língua fez com que as aulas rendessem mais no quesito tempo, onde os alunos 

já conheciam o tema em estudo na aula e também já estavam familiarizados com o 

vocabulário  dos  textos,  isso  proporcionou  ao  professor  um  tempo  maior  para 

discussão dos textos e ensino de pontos gramaticais, pois os mesmos já conheciam 

o tema de estudo

Quanto  aos  desafios  encontrados  pelos  aprendizes  foi  o  fato  de 

estudarem mais em casa a LE e de buscarem por si uma palavra que não fazia parte 

do  vocabulário  deles,  e  no  mais  quando  se  deparavam  com  textos  que  não 

compreendiam o tema em estudo faziam buscas através de sites para entender o 

assunto.  Isso  lhes  proporcionou  além  da  aprendizagem  de  vocabulário,  a 

aprendizagem de cultura e história.

Maestra quem é esse Gordo de Navidad, que texto é esse, tive 
que buscar informações em outra página para entender que era 
esse hombre...  
(Paola)

É importante salientar que o contexto que estamos inseridoss tratasse de 

um contexto onde todos os alunos desse grupo possuem e-mail,  computador em 

casa com internet e o utilizam diariamente. Assim foi possível explorar o recurso 

oferecido pela tecnologia, ao utilizar recursos e temas reais, como complemento e 

não como substituto da aula preparada pelo professor. 

Dizemos que o e-mail é um canal de função dupla, ele atual como um 

canal de informação e por outro lado como um canal de comunicação, possibilitando 

que, economizemos tempo e dinheiro em fotocopiar textos para levar para a sala de 

aula.

Quanto  às motivações dos participantes, pude perceber a predisposição 

para as leituras em casa, interação nas aulas, rendimento nas leituras e aquisição 

de vocabulário,  como também o desempenho na fala  e  no uso de palavras  em 

espanhol nas aulas, já que, no início a fala não tinha importância para os mesmos. 

Dentro dessa concepção dos alunos com o convívio  extra  com a língua fora do 

ambiente de sala de aula, lhes proporcionou a vontade de aprender o idioma para se 

comunicar verbalmente.
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 Através do meu diário de campo percebi  que as leituras despertaram 

neles  o  impacto  da  globalização  na  necessidade  de  se  aprender  uma  língua 

estrangeira tanto para realização de provas quanto para o dia-a-dia, sempre que 

eles me diziam que queriam aprender uma língua estrangeira para se comunicarem, 

além de aprendê-la para fazer uma prova.

Outra constatação foi o fato de ignorar o erro dos próprios alunos na hora de 

fazerem  a  compreensão  de  um  texto  para  responder  os  exercícios  propostos, 

engajados a entender e não decodificar palavra por palavra escrita no texto, assim 

errando ou acertando eles tentavam fazer as leituras e exercícios.

4.1 Limitações desta pesquisa

Este  estudo  não  é  exceção  à  regra  e,  portanto,  apresenta  algumas 

limitações. Uma delas é o de nem todos conseguirem acessar ou ler os textos, ou 

ficarem sem internet por algum motivo, terem o computador danificado, como no de 

um dos alunos que teve o computador danificado, outros por estarem com a cixa de 

entrada cheia não recebiam os textos.

Dessa forma,  entendendo que os  alunos que ficam sem ler  os  textos 

enviados por e-mail,  ficam perdidos na aula, não são participativos como os que 

fizeram  a  leitura  do  material  necessário,  ficando  desestimulados  a  participarem 

ativamente na aula, fatos estes observados e apontados em meu diário,.

 Para uma análise maior, poderia ser feita uma pesquisa de forma más 

expansiva do uso do e-mail como as listas de discussões e utilizando ferramentas 

como filmagem e gravação para uma maior constatação e contraste de dados, um 

perfil  panorâmico de ação e reflexão sobre essa prática de aprender  através de 

leituras via e-mail. 

4.2 Considerações finais

O e-mail possibilitou a mim e aos alunos uma interação e um rendimento 

maior em nossas aulas, um novo contato e uma nova experiência enriquecedora 

para o ensino/aprendizagem de LE, completando nossas aulas como um recurso 

didático. Os alunos foram bem orientados ao que poderiam fazer ao receber os e-
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mails,  participando de forma positiva.  Posso  dizer  que  os  alunos  sujeitos  dessa 

pesquisa foram os responsáveis pela efetivação desse trabalho que, para mim, é 

meritório, pois meus objetivos foram alcançados conforme a metodologia planejada.

O  uso  das  novas  tecnologias  vem  desencadeando  novas  formas  de 

pensar  e  agir,  tanto por  parte  dos professores como dos alunos,  mas conforme 

Paiva (2004), é preciso ter em mente que nem o livro e nem o computador farão 

milagres  no  processo  de  aprendizagem  por  si  só,  é  preciso  uma  interação, 

elaboração e finalidades do estudo, ou estaremos apenas levando os velhos moldes 

do livro didático para a tela. Já que estamos falando de um novo processo educativo 

pressupõe uma forma diferente de construir o conhecimento a partir das tecnologias.

Através das observações e das respostas dadas pelos alunos, percebi que 

eles fazem parte de uma parcela privilegiada da população que estão inseridos no 

contexto  das  novas  tecnologias,  pois  todos  possuem  e-mail  e  computador  com 

internet em casa e coube a mim apenas explorar as habilidades desses discentes 

com o recurso tecnológico em estudo. 

Nesta pesquisa-ação pude comprovar o quanto pode ser fértil  o ensino 

auxiliado pelas novas tecnologias, mesmo que nem todos os alunos participem de 

maneira geral em todas as atividades propostas, os que conseguiam ler e adiantar, 

reconheceram a relevância do recebimento dos e-mails com textos, vídeos, charges 

e links para leituras, e é o que de fato foi  perceptível na turma pelo rendimento, 

comprometimento,  autonomia,  participação,  criticidade  e  maior  bagagem  de 

conhecimentos  obtidos  pela  leitura  e  assim  acrescentando  curiosidades  e 

informações nas aulas.

Como  pensamos  na  inserção  das  novas  tecnologias  no 

ensino/aprendizagem de forma a contribuírem com mudanças no ensino de línguas 

estrangeiras,  levemos em conta  a participação dos alunos,  como no caso desta 

pesquisa foi um caminho que encontramos para o estudo de LE a um ambiente fora 

da sala de aula, que continuamos a usar em nossas aulas de espanhol atualmente, 

aumentando dessa maneira a leitura, vocabulário e contato com textos em LE pelos 

estudantes do curso preparatório para o vestibular através do e-mail que nos permite 

compor,  enviar  e  receber  mensagens  através  de  sistemas  eletrônicos de 

comunicação.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica


Ao termino  desta  sucinta  pesquisa  cabe  a  observação,  que o  uso de 

novas tecnologias como ferramenta auxiliar para o ensino de línguas estrangeiras 

ajudam ao aluno uma maior convívio com língua em estudo.
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ANEXO A

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A EDUCAÇÃO/

FACULDADE DE LETRAS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUÍSTICA  
APLICADA: ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

  
Ao Diretor Sr. ________________________________________________________

Colégio _____________________________________________________________

            Eu,...................................................................................................., diretor do 
Colégio __________________________, informo que estou ciente e concordo que o 
projeto de pesquisa intitulado “O uso do e-mail como ferramenta de auxilio no ensino 
de língua espanhola em curso de Pré-Vestibular”, que será executado por Luciana 
Silva Vitoria,   sob orientação de Maria Cristina Ferreira Dalacorte.

Portanto, estou ciente e autorizo a realização dos trabalhos relacionados a 
este projeto, considerando que estará de acordo com as normas desta instituição.

____________________________________________

Diretor

____________________________________________

Coordenador

____________________________________________

Pesquisadora

Itapuranga-Go., 11 de Janeiro de 2010.
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ANEXO B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(DISCENTE)

Eu, abaixo assinado, na condição de aluno(a) regular do Curso de Pré-

Vestibular Colégio Monteiro Lobato manifesto minha intenção em participar, como 

voluntária,  da pesquisa da Professora  Luciana Silva  Vitória,  fornecendo dados a 

serem coletados para a monografia de seu curso de Especialização em Lingüística 

Aplicada: Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal 

de  Goiás.  Na  oportunidade,  coloco-me  à  disposição  dessa  professora  para 

responder aos instrumentos de pesquisa por ela utilizados: questionários, narrativas 

orais e entrevistas, bem como expresso minha permissão formal para que possa me 

observar em sala de aula juntamente com meus colegas. Estou ciente de que minha 

identidade  será  preservada,  por  motivos  éticos,  e  de  que  os  dados  a  serem 

coletados serão única e exclusivamente usados para o propósito acadêmico acima 

citado.   

 Itapuranga-Go, 26 de Janeiro de 2010. 

___________________________________________

Assinatura do Aluno(a)

___________________________________________

Assinatura do responsável
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

Prezado(a) aluno(a),
Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa de especialização. 
Por gentileza, responda às questões e, caso tenha alguma dúvida, solicite ajuda. 
Sua contribuição será muito importante para esta pesquisa.

Pseudônimo: ___________________________________Data: 

____/_____/_________

Sexo:   (   ) Masculino     (   ) Feminino 

Idade: _______ anos 

Grau de escolaridade:  ___________________________ 
Profissão: __________________________________

Estado civil: (   ) solteiro (   ) casado    (   ) viúvo(a)  (   ) divorciado/separado   (   ) 

Outro 

1 - Quantos membros de sua família moram com você? 
(   ) Nenhum   (   ) Um ou dois     (   ) três ou quatro       (   ) cinco ou seis   (   ) mais 

do que seis

Quem são eles? 

___________________________________________________________________

2 - Sua renda mensal é de:
(   ) menos de um salário mínimo
(   ) um salário-mínimo 
(   ) dois salários-mínimos 
(   ) três salários-mínimos
(   ) acima de três salários-mínimos  

3 - Assinale a situação que melhor descreve seu caso: 
(   ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família.
(   ) Trabalho e recebo ajuda da família.
(   ) Trabalho e me sustento.
(   ) Trabalho e contribuo com o sustento da família.
(   ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.

4 - Se trabalha, qual sua carga horária diária de trabalho? 

__________________________________________________________________

5 – Em que tipo de escola você estudou anteriormente: 
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(   ) somente escola pública (   ) a maior parte do tempo em escola 
pública
(   ) somente particular   (   ) a maior parte do tempo em escola 
particular 

6 - Você gosta de estudar espanhol? 
(   ) sim (   ) não (   ) mais ou menos  

7 - Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedica aos estudos de 

espanhol? 

___________________________________________________________________

8 - Já frequentou algum curso particular de espanhol? 

9- Você possui computador em casa?com internet?

10- Com que freqüência você utiliza a internet?

11- Você possui um e-mail?Qual?

___________________________________________________________________

Obrigado pela atenção!
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ANEXO D

Atividade enviada por e-mail – exemplo 

El ladrón de palabras

Había una vez un ladrón de palabras. Cada vez que oía una palabra que le 

gustaba, la metía dentro de un saco y la escondía en un lugar donde nadie pudiese 

encontrarla. Cuando el ladrón robaba una palabra, nadie más podía volver a decirla. 

Se borraba de la memoria de la gente, de los diccionarios y de todos los libros que se 

habían escrito.

Al principio, la gente no se daba cuenta, porque las palabras que robaba el 

ladrón no se echaban mucho de menos. Un día oyó que un niño pedía una pelota 

verde esmeralda. Esmeralda, esmeralda... le gustó tanto la palabra esmeralda que se 

la guardó. Desde ese instante, aquel niño quería sólo una pelota verde. Otro día, oyó 

que la gente decía que volaban los ruiseñores. Ruiseñor, ruiseñor... era una palabra 

magnífica para su tesoro. Metió la palabra ruiseñor dentro de su saco y a partir de 
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aquel momento, para la gente, sólo volaban pájaros. Algunos días después, robó la 

palabra  luciérnaga.  Y  los  campesinos  ya  no  sabían  cómo  nombrarla,  así  que  la 

llamaron como la llaman en Uruguay, “bichito de luz”. Pero llegó un día que el ladrón se 

robó la palabra bicho y la palabra luz, y, de pronto, los campesinos ya no podían decir 

“mal bicho” cuando se enfadaban ni tenían una palabra para nombrar a los animalitos 

que no conocían. Además, sin la palabra luz, ya no podían distinguir la claridad de la 

oscuridad, la noche del día.

La situación comenzaba a ser 

grave,  porque poco a  poco la  gente 

iba olvidándose el nombre del tulipán, 

del cráter y de la medialuna. De tanto 

perder  las  palabras,  la  gente  ya  no  se  atrevía  a  hablar,  a  veces,  porque  no  las 

encontraba y,  a veces,  por miedo a perderlas y a  no poder decirlas nunca más. 

Aquella tierra era cada día un lugar más triste, la gente ya no podía decir lo que sentía 

ni lo que pensaba, hasta que un día decidieron buscar una solución. Se reunieron 

todos en la plaza, pero nadie podía empezar a hablar, porque ninguno podía pedir la 

palabra. El ladrón se había robado la palabra palabra.

Elvira, que era una mujer decidida, empezó a hablar sin pedir permiso y propuso 

inventar nuevos nombres para las cosas cada vez que se perdiese alguno. 

-Si perdemos el nombre de la “guitarra”, podremos decirle “tarimba”,  ¿quién 

querrá robarnos un nombre así?”.

-Yo no estoy de acuerdo- dijo Ernesto. -¿Quién dirá cómo se llama cada cosa? 

¿Quién  decidirá  cómo  llamarlas?  Yo  propongo  que  busquemos  otras  formas  de 

nombrar  las mismas cosas y las usemos en el  lugar  de los nombres que hemos 

perdido.

Jordi hizo otra propuesta: 

-Yo puedo prestarles los nombres 

de mi pueblo. Para nombrar ese 

color,  decimos  maragda.  En 

cuanto  al  pájaro...  nosotros  le 

decimos  rossinyol.  Para  poder 
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distinguir  entre  el  día  y  la  noche,  podemos decir  llum y  foscor;  para  nombrar  el 

animalito  que brilla  en  la  noche,  podemos decir  cuca  de  llum y,  así,  cuca podrá 

nombrar también a los animalitos que no tienen nombre. Ah... para los nombres de las 

cosas, tenemos dos formas de llamarlos: mot y paraula”

-Todo esto que dices está muy bien -dijo Jaime- pero si siempre lo hacemos así, 

perderemos los nombres de las cosas y también nuestra lengua. Y si a tu pueblo le 

pasa lo mismo, ¿quién nos devolverá todos los nombres que estamos perdiendo? 

“¿Cómo  nombraremos  las  cosas  que  ya  no  podemos  decir?  ¿Cómo  podríamos 

ayudaros si a vosotros os pasa lo mismo?”

Lo que dijo Jaime hizo pensar mucho a todos. Era verdad, si siembre pedían 

palabras a los otros pueblos, llegaría un día en el que ya no quedarían nombres para 

las cosas y quién sabe si, sin nombre, las cosas no se perderían. Tal vez, si no podían 

nombrar los pequeños detalles, la gente ya no podría verlos, o no los distinguiría. Y 

¿cómo diferenciarían un bolso de una bolsa si una de las dos palabras se perdiese? 

De repente, entre el silencio y el miedo de aquella gente que no se atrevía a hablar 

para no perder las palabras, se alzó una voz:

-Pido la palabra.

Era Miguel que quería proponerles algo:

-Yo os propongo que busquemos palabras por todos los rincones de nuestra 

tierra, por los valles y las montañas, por los ríos y cerca del mar, por las ciudades, los 

pueblos,  las  aldeas  y  los  caseríos.  Que  su  gente  nos  diga  cómo  llaman  a  las 

luciérnagas y a los bichitos, a los cráteres y a los tulipanes. De este modo, cuando una 
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palabra desaparezca, siempre podremos usar otra que quiera decir lo mismo y que sea 

muy nuestra. Cuando nos robaron el sendero, le dijimos veredas  y todavía nos queda 

caminito. ¿Por qué no podríamos seguir así?”

La propuesta de Miguel gustó mucho a todos, y la gente marchó dispuesta a 

buscar todas las palabras de su lengua. Sin embargo, María se quedó pensando hasta 

que encontró otra solución. Al atardecer, fue hacia la casa de Miguel y le dijo:

-Es cierto, Miguel, tu idea es muy buena y puede ser muy útil hacer lo que tu 

dices. Podríamos ir juntos al lugar en donde hay más nombres para las cosas...

-Claro- dijo Miguel- dime cuál es ese lugar y yo también iré.

-El lugar del que hablo no está muy lejos de aquí  -dijo María-. Y si me vas a 

acompañar no es para que puedas robar más nombres sino para que nos devuelvas 

los que nos has quitado.

Al verse descubierto, Miguel empalideció, y el temor de que todos se enterasen 

de  que  había  sido  él  quien  había  robado  las  palabras,  le  hizo  ver  que  debía 

devolverlas.  Abrió un cajón y comenzaron a salir  las palabras que la  gente había 

olvidado; después abrió más cajones, un armario y una caja de latón donde había 

guardado las palabras más pequeñas. A medida que salían las palabras de los sitios 

donde Miguel las había escondido, la gente las recordaba y las volvía a decir. Las 

páginas en blanco de los diccionarios se llenaban otra vez y la gente recuperaba las 

palabras que habían echado de menos. Todas las cosas tenían otra vez su nombre y 

ya nadie las confundía. La gente estaba tan contenta que hasta decían cosas que 

nunca habían dicho, porque antes de tener miedo a perder las palabras, habían tenido 

miedo de decir lo que llevaban en el corazón. Sin embargo, ahora la gente sabía que a 

veces, las cosas que no se dicen ni se nombran no son.

(Los dibujos han sido realizados por alumnos de la escuela 
Bori Fontestà de Badalona.)

(Este cuento forma parte del material creado por el colectivo 
GRUP  D’ESTUDI  DE  LLENGÜES  AMENAÇADES 
(GELA), de la Universitat de Barcelona, dentro del proyecto: 
CARPETA  DE  LA  DIVERSITAT  LINGÜÍSTICA, 
subvencionado por la Comunidad Europea.)
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