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"Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" 
asked Alice. "That depends a good deal on where you want to get to," said the 

Cheshire Cat. 
Lewis Carroll (1963). Alice's Adventures in Wonderland (p.59). 

New York: Macmillan. 

 
 

Carl Rogers, who makes a strong plea for learner- and learning-centred 
learning as the only possible model for education in a world that is changing faster 

than ever before: 
We are, in my view, faced with an entirely new situation in education 

where the goal of education, if we are to survive, is the facilitation of change and 
learning. The only man who is educated is the man who has learned how to 
learn; the man who has learned how to adapt and change; the man who has 

realized that no knowledge is secure, that only the process of seeking 
knowledge gives a basis for security. Changingness, a reliance on process 

rather than upon static knowledge, is the only thing that makes any sense as a 
goal for education in the modern world (Rogers, 1983, p.120). 

 
 

“education is not a preparation for life; education is life itself” John Dewey 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar as percepções de um grupo de 
estudantes da primeira série do Ensino Médio (EM) de uma escola pública estadual 
de São Paulo sobre o ensino de inglês apoiado por recursos das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), por meio de uma tarefa, no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) Edmodo. Este estudo fundamenta-se na visão de 
ensino de linguagem como prática social norteada pelas Orientações Curriculares 
Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 2006) e no Currículo do Estado de São 
Paulo: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias - Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio (SÃO PAULO, 2010). Para este estudo, foi elaborada uma Tarefa, com base 
na abordagem comunicativa, seguindo a proposta de Willis (1996); essa Tarefa foi 
aplicada utilizando o AVA Edmodo, possibilitando as interações em um ambiente 
virtual e utilizando as TDIC no ensino-aprendizagem de inglês. A pesquisa foi 
realizada presencialmente, na sala de informática, com treze estudantes da primeira 
série do Ensino Médio de uma Escola Estadual de São Paulo. A geração de dados 
foi realizada no segundo semestre de 2015, por meio de quatro questionários e uma 
entrevista. Quanto à aprendizagem dos estudantes, os resultados revelaram as 
percepções relacionadas tanto aos conhecimentos da língua quanto aos 
conhecimentos digitais. Aliado a isso, a tarefa contribuiu para familiarizar os 
estudantes com as possibilidades de utilização das TDIC para o ensino-
aprendizagem de inglês na escola. 
 
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Língua Inglesa; Tarefa; TDIC; Ensino 
Médio; Escola Pública Estadual. 
 



	  
	  

IURIF, V. L. N. A. High School Student Perceptions about Learning of English 
through Task on Edmodo. 2016. 159s. Thesis (MA in Applied Linguistics and 
Language Studies) Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo, 2016.  
 

ABSTRACT 
 
The objective of this research is to investigate the perceptions of a group of first year 
secondary school students from a São Paulo public state school about learning 
English language supported by Digital Information and Communication Technologies 
(DICT) resources, through a Task in the Virtual Learning Environment (VLE) 
Edmodo. This research is based on the perspective of the language learning as a 
social practice supported by the Orientações Curriculares Nacionais de Língua 
Estrangeira (BRASIL, 2006) and the Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias - Ensino Fundamental II e Ensino Médio (SÃO PAULO, 
2010). For this research, a Task was designed based on the communicative 
approach proposed by Willis (1996), and this Task was conducted through the VLE 
Edmodo, allowing interactions in a virtual environment and using DICT resources for 
learning English. This research was conducted in person, in a computer lab, with a 
group of thirteen first year secondary school students from a São Paulo public state 
school. The data gathering was done in the second semester of 2015, through four 
questionnaires and one interview. Regarding the students' learning process, the 
results reveal perceptions related not only to language knowledge improvement but 
also to digital knowledge improvement. Besides, the Task contributed to make the 
students aware of the possibilities of utilizing DICT for learning English in the school. 
 
 
Keywords: Teaching and learning; English language; Task; DICT; High School; 
Public State School.. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Linguagem, 

Educação e Tecnologia, do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem – LAEL, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC-SP, mais especificamente na área de ensino-aprendizagem de língua inglesa. 

O objetivo da pesquisa é investigar as percepções de um grupo de 

estudantes da primeira série do Ensino Médio sobre a ensino-aprendizagem de 

língua inglesa por meio de uma tarefa que utiliza as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

como recurso adicional para o desenvolvimento da aprendizagem, em uma escola 

pública estadual da cidade de São Paulo. Além disso, esta pesquisa está 

intrinsecamente relacionada ao estudo da linguagem como prática social. 

Segundo Moita Lopes (1994, p.333), a Linguística Aplicada, objetivando 

compreender o mundo contemporâneo, visa à construção de conhecimentos sobre 

a prática social, por meio de pesquisas qualitativas de natureza interpretativista. O 

objeto de estudo desta pesquisa é o ensino de Língua Estrangeira - Inglês em seu 

contexto real de comunicação, ou seja, constitui-se em uma prática social e, 

portanto, em objeto de pesquisa de cunho qualitativo e interpretativista.  

A presente pesquisa visa atender a uma das demandas vigentes no contexto 

educacional nacional de hoje, que é a inclusão das TDIC na educação básica de 

ensino, mais especificamente no segmento do Ensino Médio (EM). Esse é o foco 

desta pesquisa, fundamentada teoricamente nos documentos Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) e Currículo do Estado de 

São Paulo (doravante Currículo) (SÃO PAULO, 2010). Esses documentos orientam 

os procedimentos pedagógicos da Língua Estrangeira Moderna - Inglês, extensivos 

aos letramentos digitais. 

Nesse contexto, a apropriação da língua inglesa na disciplina de Inglês, visa  

atender às perspectivas de aprendizagem, ao uso compreensivo e produtivo da 

linguagem, por meio da sistematização de conhecimento, o que propicia novas 

possibilidades de ampliar a interação e a participação em outras culturas, segundo 

as OCEM (BRASIL, 2006, p.113).  

O acesso ao ensino-aprendizagem de inglês pode aumentar a participação 

dos indivíduos na esfera do discurso global, trazendo respostas sociais 
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importantíssimas para nossa sociedade. Nas palavras de Rajagopalan (2003, p.67), 

o estudo de uma língua estrangeira permite conquistar e "ampliar nossos horizontes 

culturais, [...] nos lançar a um melhor nível de vida". 

Assim, o domínio da língua inglesa favorece o diálogo e, se agregado ao uso 

de recursos da internet, estabelece um acesso maior e mais rápido à informação e à 

comunicação, uma vez que, atualmente, vivemos em uma sociedade globalizada e, 

diariamente, enfrentamos situações que exigem o uso de recursos via web, para a 

comunicação, a informação e a realização de relações comerciais, as quais são 

estabelecidas a partir de recursos das Tecnologias Digitais de Informação e 

comunicação (TDIC). 

Muitas das tecnologias utilizadas no meio social foram incorporadas ao meio 

digital e essa mudança altera também o modo de a sociedade utilizar essas novas 

tecnologias, as TDIC, que fazem parte do processo de informação e comunicação 

em nossas vidas. Cotidianamente, interferem na produção de conhecimento, 

evidenciando a necessidade de trazer para a escola esses novos conhecimentos 

como uma ferramenta de apoio ao ensino das disciplinas e ao ensino da língua 

inglesa, foco deste trabalho, ressaltando também a inclusão de letramentos digitais, 

entre outros, conforme já indicado nas OCEM (BRASIL, 2006).  

Há, portanto, uma preocupação crescente sobre a inserção das TDIC como 

parte adicional do processo de ensino-aprendizagem, que coaduna com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCN-LE) (BRASIL, 

1998). 

 
O computador, em particular, permite novas formas de trabalho, 
possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que os 
alunos possam pesquisar, fazer antecipações e simulações, 
confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e construir 
novas formas de representação mental. Além disso, permite a 
interação com outros indivíduos e comunidades, utilizando os 
sistemas interativos de comunicação: as redes de computadores 
(internet) (BRASIL, 1998, p.141). 

 

É necessário, porém, saber como criar essas situações de aprendizagem 

para que contribuam com a construção de conhecimento de língua inglesa e de 

conhecimentos provindos do uso das TDIC, de modo a atender ao propósito 

educacional.  

Apesar das indicações em documentos oficiais, na prática, há poucas ações 

que visam a contribuir com essas novas necessidades educacionais, com a 
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utilização das TDIC no ensino  como um instrumento para alavancar novos 

conhecimentos. Essa proposta se contrapõe às práticas dos estudantes que 

comumente ouvem músicas, compartilham vídeos, mandam mensagens, entre 

outras práticas. Essas ações, como prática social, pertencem, no entanto, a um 

universo particularizado, informal e não são privilegiadas no contexto educacional 

formal. 

Acredito que o professor possa mediar situações de aprendizagem que 

utilizam as TDIC para possibilitar a construção do conhecimento. A adoção da 

utilização dessas tecnologias com propósito educacional visa a otimizar o acesso à 

pesquisa e à informação, para favorecer a aprendizagem da língua inglesa e 

alavancar novos conhecimentos por meio de interações no ambiente virtual.  

Como professora da escola pública de ensino de São Paulo, iniciei minha 

carreira em 1997 e, a partir de 2005, em efetivo exercício na disciplina de Inglês, 

sentia-me muito motivada para trabalhar na área. Sempre procurei aperfeiçoar-me 

para garantir um bom ensino, inerente à profissão. Durante o percurso, foram 

muitos os desafios profissionais enfrentados, desde a falta de material didático 

oficial, anterior à implantação do Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 

2010) até a implementação do material atual, os denominados Cadernos do 

Professor (CP) e Cadernos do Aluno (CA), que, desde 2008, são referência 

curricular para utilização em todo o Estado de São Paulo.  

Utilizo o material desde que foi implantado e percebi que, para o 

desenvolvimento do conteúdo temático, o material apresenta Situações de 

Aprendizagem, nas quais se percebe uma preocupação com o ensino de textos do 

meio digital, uma vez que muitos dos materiais disponibilizados foram retirados de 

páginas da internet. Esses recursos didáticos que, a meu ver, poderiam despertar a 

atenção dos estudantes para a utilização de materiais que geralmente circulam em 

seu cotidiano, infelizmente não chegam a causar nenhum tipo de atrativo para os 

alunos, pois tais textos, segundo minha experiência em sala de aula, são 

considerados pelos estudantes apenas textos impressos sem relação com outros 

que circulam no ambiente virtual. 

Para aproximar os estudantes de conteúdos digitais e a fim de ampliar os 

conhecimentos referentes ao conteúdo temático, há uma seção desse material 

impresso no Caderno do Aluno intitulada Learn More, e, no Caderno do Professor, 

intitulada Recursos, cujo propósito é ampliar as possibilidades de ensino-

aprendizagem do professor e do aluno sobre o tema, apresentando sugestões de 
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uso da internet. Essas sugestões, entretanto, restringem-se à indicação de 

endereços da internet para que o professor possa, caso queira, ampliar os 

conhecimentos explorados nas Situações de Aprendizagem do respectivo bimestre. 

 Segundo minha experiência em sala de aula, posso asseverar que somente 

a indicação de sites não é suficiente para despertar o interesse dos estudantes para 

a busca de novos conhecimentos. Assim, o professor, em geral, constata que só 

esse tipo de sugestão de fato não colabora para favorecer a desejada ampliação de 

conhecimentos, no que se refere aos conteúdos desenvolvidos no bimestre.  

Acredito, no entanto, que muitos procedimentos pedagógicos poderiam ser 

utilizados para auxiliar a implementação dessas sugestões e, consequentemente, 

favorecer o desenvolvimento dos conteúdos. Uma possibilidade seria, por exemplo, 

a inclusão efetiva das TDIC nas aulas, fazendo uso mais organizado desses 

recursos, por meio de objetivos e procedimentos metodológicos explícitos a serem 

utilizados com o desenvolvimento de cada uma das sugestões (temas) oferecidas 

ao professor. Creio que, dessa forma, o professor poderia estar provido de recursos 

que levariam os estudantes a se sentirem motivados para aprender mais sobre o 

tema proposto.  

Para suprir essa lacuna, eu, como professora atuante no segmento do Ensino 

Médio, decidi conduzir esta pesquisa voltada para essa questão, ou seja, um estudo 

que pudesse examinar a entrada, de fato, das TDIC na sala de aula, fazer com que 

os alunos pudessem vivenciar essa experiência e buscar, com isso, expandir o 

conhecimento de um dos temas sugeridos pelo Caderno do Aluno utilizado naquele 

momento. 

Para isso, escolhi, para desenvolver este estudo, um grupo de estudantes 

dentre minhas salas de aula da primeira série do Ensino Médio. Elaborei uma 

Tarefa e organizei uma situação de aprendizagem em língua inglesa por meio de 

um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), visando expandir conhecimentos 

sobre a língua inglesa e instrumentalizar os alunos para o uso de um AVA. 

A escolha pela elaboração de um material de ensino que se utiliza das TDIC 

–no caso desta pesquisa, o AVA Edmodo – para ensino-aprendizagem de inglês foi 

motivada pelo processo de aprendizagem e reflexão provindo de uma experiência 

vivida no Projeto de Pesquisa Design e Desenvolvimento de Material Instrucional 

para Contextos Presencial e Digital, vinculado ao grupo de pesquisa Abordagem 

Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos 

(denominado GEALIN), ambos coordenados pela Professora Doutora Rosinda de 
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Castro Guerra Ramos, dos quais participei como sua orientanda durante o ano de 

2014. Participar desse grupo favoreceu a elaboração desta pesquisa e de um 

material didático que utiliza as TDIC no processo de ensino-aprendizagem de 

inglês.  

Considerando o processo de ensino-aprendizagem como um contínuo, 

concordo com Soto (2009, p.120), quando a autora afirma que “a língua é um dos 

componentes importantes não só na resolução da tarefa, mas também o meio pelo 

qual os alunos se comunicam entre si e com os demais envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem". Ensinar e aprender são atividades que exigem um esforço 

de sintonia com o outro e com meio social. Cabe ao professor, portanto, aprender a 

utilizar as TDIC como um instrumento adicional para facilitar o ensino-aprendizagem 

de inglês, cuja finalidade é atender às necessidades educacionais, conforme as 

orientações do Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010).  

Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, acredito que a internet, 

provedora de fonte de pesquisa por conter diversas mídias, facilita a pesquisa, 

devido à diversidade de conteúdo, rapidez e mobilidade ao acesso às informações, 

e, por isso, decidi incorporar a utilização das tecnologias provindas desse meio às 

aulas de Inglês. 

Para realizar esta pesquisa, fiz um levantamento bibliográfico na área de 

Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem, da PUC SP, nos últimos cinco anos, 

no período de 2010 a 2015, e verifiquei, entre as dissertações e teses, aquelas que 

apresentavam, em seus títulos, as palavras-chave referentes ao escopo de minha 

pesquisa, ou seja: ensino-aprendizagem de inglês, Ensino Médio, TDIC, AVA e 

Tarefa. Encontrei diversos trabalhos abordando os segmentos Fundamental e 

Médio de ensino de inglês, no âmbito da escola pública; um exemplo é o trabalho de 

Bregeiro (2010), que pesquisou as necessidades e expectativas em relação ao 

inglês como língua estrangeira da EJA. Os resultados revelaram que os alunos 

tinham necessidades do inglês, no trabalho, para o manuseio de máquinas e 

programas de computador; no cotidiano, para ler e entender anúncios, adquirir 

produtos ou utilizar o computador. Quanto às expectativas, desejam utilizar o inglês 

para viajar, compreender filmes, músicas, programas de TV, o que as pessoas 

falam e para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.  

Já Junqueira (2012) pesquisou as perspectivas de aluno de uma escola 

pública em relação ao trabalho com os exercícios de língua inglesa como propostos 

no Caderno do Aluno da SEESP (Secretaria Estadual do Estado de São Paulo) e a 
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conclusão apresenta que o uso dos Cadernos não impede que o professor faça 

adaptações, nem que utilize também de outros recursos para o ensino de inglês.  

Outro estudo que também destaco é o de GARTNER (2015), que investigou 

a escrita colaborativa de inglês no ambiente on-line, para o Ensino Fundamental II. 

O estudo revelou que os aprendizes podem desenvolver capacidades de 

comunicação e cooperação com ajuda da tecnologia, bem como desenvolver o 

pensamento crítico quando há um ambiente de aprendizagem propício para a 

interação.  

Ainda, Marini (2010) estudou o ensino da língua inglesa mediado pela 

internet, para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças no Ensino 

Fundamental II. Comparou a utilização da internet em uma escola particular e o uso 

de materiais autênticos em uma escola pública. Constatou, como resultado, que 

ambas as situações de ensino-aprendizagem foram motivadoras, enriquecedoras e 

proporcionaram momentos de contato com o uso da língua em situações que 

exigem interlocutores reais; mostrou, também que a mediação do professor é tão 

fundamental quanto o material utilizado, para que o ensino seja motivador e 

eficiente. 

Ao fazer esse levantamento, conforme descrevi acima, verifiquei que havia, 

entre as teses e dissertações, muitos estudos sobre o ensino de Língua Inglesa 

abordando o uso de recursos tecnológicos e também a formação do professor. O 

estudo realizado por Araújo e Ramos (2015) destaca essa questão; os autores 

apresentam um mapeamento das pesquisas realizadas no LAEL, em TDIC, entre 

1997 e 2014. Esse levantamento bibliográfico traz a variedade de estudos feitos e 

os agrupa sob diferentes focos, como: a descrição da linguagem por meio da 

Linguística de Corpus, a formação do professor (inicial e continuada), a Educação a 

Distância para a/na formação do professor. 

Esse interesse pela área de formação do professor de Inglês e pelo uso das 

TDIC pode também ser visto no trabalho de Anjos-Santos (2013), que apresenta um 

levantamento bibliográfico, no âmbito da LA no Brasil, entre 2000 e 2009, do banco 

de teses da CAPES, tratando o panorama das pesquisas sobre TDIC e a formação 

de professores de língua inglesa em LA. Nesse estudo foi verificado que todas as 

pesquisas investigadas estão ancoradas em bases qualitativas e analisam desde as 

políticas públicas voltadas para a incorporação de TDIC na prática pedagógica do 

professor ao uso situado e específico de ferramentas tecnológicas, pelo professor, a 

partir de cursos de formação continuada oferecidos por pesquisadores.  
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O levantamento bibliográfico apresentado levou-me a refletir sobre o uso das 

TDIC no âmbito do ensino-aprendizagem de língua e possibilitou-me concluir que na 

área de ensino-aprendizagem de inglês para o Ensino Médio, na Rede Pública 

Estadual SP, há poucos trabalhos que evidenciam a utilização de um material 

específico para o ensino de inglês por meio das TDIC na elaboração de material 

adicional e que relatam a utilização desse recurso adicional nas aulas de língua 

inglesa, quando se trata da perspectiva de um grupo de estudantes da primeira série 

do Ensino Médio, sobre o ensino-aprendizado de inglês por meio de uma tarefa, 

mediada por um AVA. Isso levou-me a crer que há ainda uma escassez de 

pesquisas voltadas para essa questão. 

Para trazer contribuições para a área e compreender melhor a questão, 

resolvi elaborar uma tarefa de língua inglesa e mediá-la utilizando as tecnologias 

computacionais disponíveis, as ferramentas digitais da internet e a plataforma 

Edmodo, considerando que utilizar  recursos das TDIC na escola possa facilitar o 

ensino-aprendizagem da língua inglesa e ampliar os conhecimentos referentes aos 

estudos interculturais do grupo de estudantes de primeira série do Ensino-Médio, 

além de contribuir com o desenvolvimento de suas competências tecnológicas.  

Acredito que este trabalho seja socialmente relevante, uma vez que atinge a 

proposta educacional de ensino-aprendizagem da educação básica do segmento 

Ensino Médio. Por trazer benefícios adicionais, um material elaborado e aplicado ao 

ensino da língua inglesa por meio de uma tarefa utilizada em um AVA objetiva 

melhorar o conhecimento da língua inglesa e promover os letramentos. Esses 

fatores podem trazer a inclusão de letramento digital para o ambiente escolar e, 

dessa forma, contribuir com novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa na rede pública de ensino. 

Do prescrito nos documentos ao realizado em sala de aula, o professor 

também passa pelo processo de ensino-aprendizagem, aprendendo, na prática, as 

múltiplas estratégias didáticas, o que favorece o enriquecimento de seu 

conhecimento e o crescimento profissional, além do pessoal e acadêmico. 

Na área acadêmica, esta pesquisa pode favorecer  futuras pesquisas e trazer 

novos conhecimentos para a área à qual esta pesquisa pertence e a outras que esta 

pesquisa possa servir. 

A metodologia escolhida para este estudo situa-se no paradigma da pesquisa 

qualitativa do tipo interpretativista, mais especificamente um estudo de caso, cujo 

objetivo é investigar as percepções de estudantes de uma primeira série do Ensino 
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Médio de uma escola pública da cidade de São Paulo sobre como as tecnologias 

são utilizadas e vistas por eles para a construção de conhecimentos de inglês, e de 

que forma uma tarefa mediada pelas TDIC no AVA Edmodo traz contribuições para 

a aprendizagem desses estudantes.  

A fim de alcançar esses objetivos, este trabalho está orientado pelas 

seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Quais são as percepções iniciais de um do grupo de estudantes da 

primeira série do Ensino Médio de uma escola pública sobre o uso das TDIC na 

escola, para aprender inglês?  

2. Quais são as percepções de um do grupo de estudantes da primeira série 

do Ensino Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês durante 

a utilização das TDIC na escola?  

 

3. Quais são as percepções do grupo de estudantes da primeira série do 

Ensino Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês por meio da 

tarefa que utiliza as TDIC?  

 

O presente trabalho está estruturado em cinco seções. A presente seção, 

intitulada Introdução, apresenta o tema principal, a justificativa, o objetivo e as 

perguntas que guiarão a pesquisa. 

 Na seção 2, intitulada Fundamentação Teórica, serão apresentados os 

pressupostos teóricos dos documentos oficiais que foram considerados pertinentes 

para esta pesquisa, assim como as observações sobre o ensino a partir das 

transformações tecnológicas. Também são exploradas as concepções teóricas que 

sustentam a elaboração de Tarefa, proposta por Willis (1996) e, por último, o AVA 

Edmodo, utilizado como ferramenta mediadora para a realização da tarefa.  

Na seção 3, intitulada Metodologia da Pesquisa, são apresentadas a 

natureza da pesquisa, a escolha metodológica e o contexto da pesquisa, a escola e 

os participantes, bem como, os instrumentos de geração de dados. São também 

apresentados a tarefa, a descrição das interações no Edmodo, os instrumentos e 

procedimentos para a geração de dados e os procedimentos para a análise de 

dados. 

Na seção 4, intitulada Análise e Interpretação de Resultados, são 

apresentadas as evidências sobre as percepções dos estudantes sobre aprender 
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inglês utilizando as TDIC, o ensino-aprendizagem de inglês utilizando as TDIC na 

escola e as percepções dos estudantes sobre a tarefa realizada por meio de um 

AVA.  

Finalmente, são apresentadas, as Considerações Finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Nesta seção, apresento o aporte teórico deste estudo. Inicio com os 

documentos oficiais: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

(BRASIL, 2000; BRASIL, 2002), as Orientações Curriculares do Ensino Médio 

(BRASIL, 2006) e o Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), que 

norteiam teórica e metodologicamente o ensino-aprendizagem de língua inglesa 

desse segmento, escolhido como contexto da pesquisa. A partir dessas orientações 

e das concepções de ensino-aprendizagem, discuto os novos caminhos para o 

ensino-aprendizagem da língua inglesa, utilizando as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) como instrumento de apoio para as aulas. A 

seguir, apresento o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) escolhido para esta 

pesquisa - o Edmodo - e as possibilidades que esse ambiente oferece como 

ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. Para finalizar, 

apresento conceituações, características e descrição do processo de elaboração de 

tarefa comunicativa, juntamente com o aporte que a sustenta. 

 

 

2.1 Documentos Oficiais e Pressupostos Teóricos 
 

Esta seção tem por objetivo apresentar algumas mudanças que ocorreram na 

década de 1990, em decorrência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1998) a partir das deliberações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9394-96) (BRASIL, 1996), de 20 de dezembro de 1996, visando à 

educação para a vida cidadã.  

Os documentos oficiais atuais estão vinculados às reformas que ocorreram a 

partir da LDBEN, uma das leis complementares previstas na Constituição de 1988, 

cuja promulgação estabelece diretrizes e bases da educação nacional e marca a 

redemocratização do ensino e a garantia de formação básica para o exercício da 

cidadania.  

Para garantir a educação básica no Ensino Médio e adequá-la à sociedade 

em decorrência da LDBEN (BRASIL, 1996), foram elaborados os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), partes I e II, os 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio Mais (PCNEM+) (BRASIL, 2002) e, 
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mais recentemente, as Orientações Curriculares  para o Ensino Médio (OCEM) 

(BRASIL, 2006). Os documentos que focalizo são aqueles que norteiam o Currículo 

do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), doravante Currículo, organizado pelo 

Governo do Estado de São Paulo. 

O primeiro que focalizo são os PCNEM (BRASIL, 2000), elaborados pelo 

Ministério da Educação. A partir de um trabalho conjunto com educadores de todo o 

país, chegou-se a um novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas 

para a inserção de nossos jovens na vida adulta (BRASIL, 2000, p.4). 

Pensar um novo currículo para o Ensino Médio, segundo os PCNEM 

(BRASIL, 2000, p.5), coloca em presença dois fatores: as mudanças estruturais que 

decorrem da chamada “revolução do conhecimento”, alterando o modo de 

organização do trabalho e as relações sociais; e a expansão crescente da rede 

pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se coadunem com as 

exigências desta sociedade (BRASIL, 2000, p.6). Assim, os PCNEM cumprem o 

duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor na 

busca por novas abordagens e metodologias (BRASIL, 2000, p.4). 

O novo perfil para o currículo, conforme os PCNEM (BRASIL, 2000, p.4) 

busca dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização, a 

interdisciplinaridade e o incentivo ao raciocínio e à capacidade de aprender.  

Os PCNEM (BRASIL, 2000, p.5) salientam a denominada "revolução 

informática" como promotora de mudanças na área do conhecimento, no que se 

refere à produção e às relações sociais de modo geral. Essas mudanças 

impulsionaram as reformas na educação e propõem, no nível do Ensino Médio, a 

formação geral referente ao desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, selecioná-las e analisá-las; da capacidade de aprender, criar e 

formular, em oposição à memorização de exercícios (BRASIL, 2000, p.5). O papel 

da escola na sociedade tecnológica visa a priorizar a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do processo criativo.  

Para isso, a reformulação do Ensino Médio apresenta a organização das três 

áreas – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, criando condições 

para que a prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. 

O ensino de língua(s) estrangeira(s), doravante LE, que integra a área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, estabelece relações importantes sobre os 
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processos e procedimentos comunicativos, conforme explicam os PCNEM (BRASIL, 

2000, p.19): 

 
linguagem é a capacidade humana de articular significados coletivos 
em sistemas arbitrários de representação,  que são compartilhados e 
que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida 
em sociedade. Assim, a principal razão de linguagem é a produção 
de sentido. 

 

Nas práticas sociais, consumimos e produzimos a linguagem; 

consequentemente, um ensino calcado nessas práticas oferece aos alunos de LE 

uma forma de ampliar suas possibilidades de acesso a outras pessoas e a outras 

culturas e informações (BRASIL, 2000, p.19). 

Posteriormente, os PCNEM+ (BRASIL, 2002, p.7) foram publicados visando à 

ampliação das orientações dos PCNEM (BRASIL, 2000). Esse novo documento 

apresenta os objetivos centrais, voltados a facilitar a organização do trabalho escolar 

na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e ainda explicita a articulação 

das competências1 gerais que se deseja promover com os conhecimentos 

disciplinares e seus conceitos estruturantes. Apresenta também um conjunto de 

sugestões de práticas educativas e de organização dos currículos, coerentes com 

essa articulação (BRASIL, 2002, p.13). 

Ao discorrer sobre as competências, os PCNEM+ (BRASIL, 2002, p.32) as 

apresentam como gerais e amplas – analisar, interpretar, aplicar os recursos 

expressivos da linguagem –, podendo a escola trabalhar para aquisição e 

desenvolvimento dessas competências de forma sistemática, utilizando linguagem, 

texto e contexto.  

O último documento publicado até este momento são as Orientações 

Curriculares de Línguas Estrangeiras para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

referências para o segmento do Ensino Médio. Esse documento apresenta as 

considerações e as concepções de ensino-aprendizagem. 

Quanto ao ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas, que em 

São Paulo é a língua inglesa, este visa atender às necessidades de ensino 

condizentes com uma vida em cidadania, conforme explicam as OCEM (BRASIL, 

2006, p.91): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Os PCNEM (BRASIL, 2002, p.30) incorporam o conceito de competência formulado por Perrenoud: 

“Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 
capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”. 
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visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir 
outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, 
contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas 
preocupações educacionais. 

 

A questão didático-pedagógica deve atender ao processo de conscientização 

do estudante sobre a noção de cidadania, podendo, para isso, explorar os temas 

transversais (Ética - Saúde - Meio Ambiente - Orientação Sexual - Pluralidade 

Cultural) apresentados nos PCN (BRASIL, 1998), possibilitando ampliar a visão 

sobre as diversidades contextuais, sociais, culturais e históricas no ensino de LE, e 

explorar a prática de leitura (mas não só essa) e concepções como letramento, 

multiletramento, multimodalidade, aplicadas ao ensino (BRASIL, 2006 p.92). 

A aprendizagem pode representar um aliado para evitar a exclusão social, por 

isso, nos ambientes escolares, os programas pedagógicos visam atender às 

propostas de transversalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, 

viabilizando a compreensão da complexidade social em que vivem os cidadãos que 

fazem parte da comunidade escolar (BRASIL, 2006, p.94).  

A inclusão digital, ainda conforme esse mesmo documento, representa a 

oportunidade de participação ou mesmo de ascensão social, que, segundo os 

estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas para o órgão governamental 

responsável pelo desenvolvimento da educação, o Ministério da Educação e Cultura, 

consolidaram o reconhecimento sobre o valor social que representa a introdução das 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na escola pública, como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, fator que levou o 

Governo a projetar o Proinfo2 (BRASIL, 2006, p.95).  

As ações educacionais-pedagógicas voltadas à inclusão digital precisam 

garantir o acesso à linguagem tecnológica e aos seus suprimentos, como 

computador e banda larga para navegação na Internet, visando não excluir a 

oportunidade de ensino democrático na escola pública. 

Segundo as OCEM (BRASIL, 2006), ao focalizar o Ensino de Línguas 

Estrangeiras como projeto de inclusão e letramento, a disciplina pode colaborar e, 

além de atender aos objetivos linguísticos e instrumentais, trabalhar no âmbito da 

formação de indivíduos para a necessidade de "alfabetizar" (SOARES, 2004), isto é, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) é um programa educacional criado pela 

Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o uso pedagógico das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) na rede pública de Ensino Fundamental e Médio. 
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de ensinar a linguagem tecnológica e uma comunicação que se renova em face das 

variadas modalidades dessa linguagem (BRASIL, 2006, p.97). 

O ensino de LE, conforme as OCEM (BRASIL, 2006), visa a ensinar utilizando 

os conceitos de letramento e multiletramento, coadunando os objetivos da inclusão 

digital e social e atendendo ao propósito educacional, possibilitando o 

desenvolvimento do senso de cidadania. Para isso, é importante a conscientização 

sobre alguns aspectos:  

 
1) há outras formas de produção e circulação da informação e do 

conhecimento, diferentes das tradicionais aprendidas na escola; 
2) a multimodalidade requer outras habilidades de leitura, 

interpretação e comunicação, diferentes das tradicionais 
ensinadas na escola; 

3) a necessidade da capacidade crítica fortalece-se não apenas 
como ferramenta de seleção daquilo que é útil e de interesse do 
interlocutor em meio à massa de informação à qual passou a ser 
exposto, mas também como ferramenta para a interação na 
sociedade, para a participação na produção da linguagem dessa 
sociedade e para a construção de sentidos dessa linguagem 
(BRASIL, 2006, p.97). 

 

Para as OCEM (BRASIL, 2006), o projeto de letramento prevê trabalhar a 

linguagem (em língua materna e em línguas estrangeiras) desenvolvendo os modos 

culturais de ver, descrever, explicar. No que concerne à leitura, contempla 

pedagogicamente suas várias modalidades: a visual, a informática, a multicultural e 

a crítica. Procura desenvolver um leitor apto a ler e compreender o que representa o 

texto e a assumir uma posição sobre os conhecimentos advindos de valores, 

ideologias, discursos e visões de mundo (BRASIL, 2006, p.98). 

Os letramentos, conforme as OCEM (BRASIL, 2006, p.98), estão intimamente 

ligados aos modos culturais de utilizar a linguagem. Assim, há inúmeras 

possibilidades para promover o ensino-aprendizagem de um tema; por exemplo, por 

meio da interação entre as habilidades de ouvir, ler, falar e escrever. Dessa forma, a 

prática da linguagem que exercita essas habilidades é uma forma de preparar o 

estudante para as várias formas de linguagem, isto é, para o letramento. 

A visão de conceitos de letramento para o uso da linguagem na comunicação 

mediada por computador visa atender aos novos usos de linguagem e à urgente 

necessidade de modificar as tradicionais concepções de linguagem, cultura e 

conhecimento (BRASIL, 2006, p.105). 
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As OCEM (BRASIL, 2006) sugerem mudanças no modo de utilização da 

linguagem mediada pelo computador, como podemos perceber, por exemplo, nas 

novas práticas de linguagem empregadas em mensagem de interação verbal em 

tempo real, em que se utiliza a linguagem falada, informal na escrita, que antes só 

era utilizada em tempo real. Outro exemplo que pode ser verificado é o acréscimo de 

aspectos visuais, como o uso de cores, ícones (emoticons ou caretas), 

especialmente para comunicar aspectos que estariam presentes na fala, como a 

entonação, estados de humor e sentimentos, criando uma nova escrita com 

características da fala. Essa nova comunicação, própria do meio digital, modifica o 

modo pelo qual as pessoas se comunicam (BRASIL, 2006, p.104). 

A natureza da linguagem e a forma de comunicação, de acordo com as 

OCEM (BRASIL, 2006), foram alteradas devido ao novo contexto digital de 

comunicação. Nota-se, também, que os gêneros transformaram-se: o diário, que, no 

ambiente digital, é representado pelo blog, teve sua função original, de retratar, 

"para sempre", os eventos da vida diária, modificada, com atualizações constantes e 

com a inclusão de elementos visuais e sonoros, que parecem apenas 

complementar, e que podem ser tão loquazes quanto o texto escrito, o que torna o 

processo de comunicação ainda mais complexo (BRASIL, 2006, p.104). 

No ambiente digital, conforme descrito pelas OCEM (BRASIL, 2006, p.106), 

nesse novo contexto multimodal, mensagens e significados são produzidos pelo 

processo de construção de significação - o que antes chamávamos simplesmente de 

"leitura" se transforma; "leitura" passa a ser algo seletivo, parcial, dependendo do 

interesse ou do objetivo do leitor. Dessa forma, o leitor passa a ser o autor do texto 

lido, adquirindo percepções diferentes, tornando a experiência de ler complexa e 

multifacetada. Portanto, o uso adequado desses recursos da web ajuda o usuário da 

internet a conseguir, de forma mais rápid,a a informação desejada. 

Para as OCEM (BRASIL, 2006), o novo conceito de letramento permite a 

compreensão desses complexos usos, os quais requerem diversas habilidades da 

linguagem, como o letramento visual e o letramento digital. O conceito de 

multiletramento (COPE e KALANTZIS, 2000) abrange a extrema complexidade 

desses novos e complexos usos da linguagem por novas comunidades de prática 

(BRASIL, 2006, p.106). 

Diante desse contexto, torna-se necessário refletir criticamente sobre os 

conceitos de linguagem e de ensino, que fazem parte da nossa educação, diante da 

premente necessidade de pensar e agir perante a exclusão sociocultural e linguística 
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(BRASIL, 2006, p.107). Assim, é importante refletir sobre a nova concepção da 

heterogeneidade da linguagem:  

 
[...] a nova concepção de heterogeneidade da linguagem e da 
cultura, que promove os conceitos de "letramento" e de 
"comunidades de prática", também prevê a heterogeneidade de 
saberes e conhecimentos diferentes existentes em cada comunidade 
de prática (BRASIL, 2006, p.108). 
 

Diante dessa proposta de letramento, conforme as OCEM (BRASIL, 2006), no 

ensino de Língua Estrangeira no nível médio adota-se a concepção de linguagem 

como prática social e cultural que visa a formar um aprendiz capaz de compartilhar, 

recriar, recontextualizar e transformar o conhecimento. Portanto, o ensino de 

letramento heterogêneo e múltiplo visa a preparar o aprendiz para um futuro 

desconhecido para agir em novas situações (BRASIL, 2006, p.109). 

Para as práticas novas de linguagem, segundo as OCEM (BRASIL, 2006, 

p.110), como as que ocorrem na comunicação mediada pelo computador, o 

educador idealmente tem de analisar as regras que estruturam essa nova linguagem 

nesse contexto. O professor, idealmente, tem de levar em conta não somente as 

regras gramaticais, mas a intenção entre as várias modalidades de linguagem 

presentes nessa prática nova. Para ensinar a sistematicidade da linguagem dessa 

nova prática, as OCEM (BRASIL, 2006) recomendam que ela seja ensinada de 

forma que o estudante aprenda, na prática, a utilizá-la, de forma integrada ao 

ensino, conforme esclarecem: 

 
[...] um dos importantes aspectos da contribuição educacional do 
ensino de Línguas Estrangeiras está em capacitar o aprendiz a 
vivenciar e a lidar com áreas da experiência humana nas quais 
atuam dinâmicas semelhantes entre uma sistematicidade parcial e 
uma mutabilidade social e historicamente determinada (VAN EK; 
TRIM, 1984, apud BRASIL, 2006, p.111). 
 

As OCEM (BRASIL, 2006) propõem utilizar temas de interesse dos 

estudantes, que possibilitem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da visão de 

mundo, conforme a proposta educativa focalizada no documento (BRASIL, 2006, 

p.114). O documento é um instrumento para apoiar a reflexão do professor sobre 

teorias e metodogias de ensino-aprendizagem, no que refere a preparar o estudante 

para participar de uma sociedade complexa como a atual, que requer aprendizagem 

autônoma e contínua ao longo da vida. 
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A partir do diálogo com os documentos oficiais publicados, a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo implantou um processo de elaboração dos 

subsídios para o estabelecimento de uma base educacional comum nas escolas do 

Estado de São Paulo. Consequintemente, elaborou o Curriculo, que será 

apresentado a seguir. 

 

 

2.1.1   O Currículo do Estado de São Paulo 
 

O Currículo do Estado de São Paulo, um currículo básico proposto às escolas 

da rede estadual, nos níveis do Ensino Fundamental (Ciclo II) e do Ensino Médio, foi 

elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em 2008, para 

apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir para a melhoria da 

qualidade das aprendizagens dos alunos (SÂO PAULO, 2010). Esse documento 

apresenta os princípios orientadores para uma escola capaz de promover as 

competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais culturais e 

profissionais do mundo contemporâneo. 

Para a gestão do Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.7), há um material com 

orientações para beneficiar seu desenvolvimento na escola, nomeado Caderno do 

Gestor. Este se dirige especialmente às unidades escolares, aos professores 

coordenadores, diretores, professores coordenadores das oficinas pedagógicas e 

supervisores. Esse material tem a finalidade específica de apoiar, estimular e 

orientar a implementação do Currículo nas escolas públicas estaduais de São Paulo. 

 A disciplina de LE faz parte da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias. Para a prática educacional-pedagógica, são oferecidos, como material 

didático, os Cadernos do Professor e os Cadernos do Aluno. Conforme explicitado 

no Currículo (SÃO PAULO, 2010), o objetivo desse conjunto de documentos é 

garantir que, juntamente com a proposta pedagógica que organiza o trabalho nas 

condições singulares de cada escola, seja um recurso efetivo e dinâmico para 

assegurar aos alunos a aprendizagem dos conteúdos e a construção das 

competências previstas no Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.8).   

O Currículo (SÃO PAULO, 2010) destaca que vivemos em uma sociedade 

que é o produto da revolução tecnológica e dos processos políticos que 

redesenharam as relações mundiais, gerando um novo tipo de desigualdade ou 

exclusão, ligada ao uso das tecnologias de comunicação que hoje medeiam o 
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acesso ao conhecimento e aos bens culturais. Na sociedade atual, é indesejável a 

exclusão pela falta de acesso, tanto aos bens materiais quanto ao conhecimento, 

(SÃO PAULO, 2010, p.8), 

Ao reconhecer a necessidade de uma educação a altura dos desafios 

contemporâneos, o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.8) considera que o acesso ao 

conhecimento deve atingir não somente a conquista de um diploma de nível 

superior, mas outras capacidades, como as de resolver problemas, trabalhar em 

grupo, continuar aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinentes em situações 

complexas.  

 Para a democratização do acesso à educação com função inclusiva, é 

necessário o conhecimento universal da relevância da aprendizagem em nossa 

sociedade. A educação tem de caminhar de acordo com os avanços sociais e 

aproximar o uso das tecnologias, que beneficiam a comunicação, o acesso à 

informação e ao conhecimento, de modo a evitar acentuadas diferenças culturais, 

sociais e econômicas (SÃO PAULO, 2010, p.9). 

De acordo com o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.9), um dos desafios 

contemporâneos para garantir a qualidade é o acesso não somente ao uso das 

tecnologias, mas ao ensino da linguagem, pois a falta desse ensino pode causar 

uma barreira na comunicação e distanciar as possibilidades para a sociabilização do 

conhecimento, quer no convívio escolar, no ambiente de trabalho ou da vida 

pessoal. 

A educação tecnológica básica, de acordo com o Currículo (SÃO PAULO, 

2010), é uma das diretrizes da LDBEN (BRASIL, 1996), e  estabelece que a 

alfabetização tecnológica está entre as competências que o aluno deve demonstrar 

ao final da educação básica, o que demanda prepara-lo para viver e conviver com as 

tecnologias e, ainda, para a compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos da produção. Assim, o documento esclarece o propósito a ser 

alcançado: 

 
[...] inclui aprender a lidar com computadores, mas vai além. 
Alfabetizar-se tecnologicamente é entender as tecnologias da história 
humana como elementos da cultura, como parte das práticas sociais, 
culturais e produtivas, que, por sua vez, são inseparáveis dos 
conhecimentos científicos, artísticos e linguísticos que as 
fundamentam A educação tecnológica básica tem o sentido de 
preparar os alunos para viver e conviver em um mundo no qual a 
tecnologia está cada vez mais presente, no qual a tarja magnética, o 
celular, o código de barras e outros tantos recursos digitais se 
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incorporam velozmente à vida das pessoas, qualquer que seja sua 
condição socioeconômica (SÃO PAULO, 2010, p.22). 

 

O conjunto de recomendações dispostas no Currículo (SÃO PAULO, 2010) 

ainda apresenta, entre outras, a prioridade para o contexto do trabalho enquanto 

produção de bens e serviços; revela-se como a prática humana mais importante 

para conectar os conteúdos do currículo à realidade. 

Assim, segundo o Currículo (SÃO PAULO, 2010), visa-se à articulação entre 

a educação básica e profissional. Entre as finalidades do Ensino Médio, está a 

preparação para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo 

de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores (SÃO PAULO, 2010, p.23). 

De acordo com o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.23), a LDBEN faz 

referência ao trabalho como prática social, como elemento que vincula a educação 

básica à realidade, desde a educação infantil até a conclusão do Ensino Médio. 

 

 

2.2.1.1   Currículo de Língua Estrangeira Moderna (LEM) Inglês 
 

O Currículo  (SÃO PAULO, 2010) traz um histórico sobre o ensino de Línguas 

Estrangeiras (LE) que já faz parte do currículo brasileiro há mais de dois séculos. 

Tanto a presença quanto o papel das línguas estrangeiras passaram por alterações 

relacionadas às concepções de língua e de aprendizagem de línguas (SÃO PAULO, 

2010, p.105). 

Quanto ao tratamento metodológico, o Currículo (SÃO PAULO, 2010) explica 

as alterações sofridas no ensino entre as abordagens estrutural, comunicativa e 

esclarece a abordagem desta proposta de ensino, segundo as orientações para a 

implementação do currículo. 

A ênfase estrutural, conforme descrita no Currículo (SÃO PAULO, 2010, 

p.105), era dada ao sistema de regras gramaticais, fazendo referência ao SABER. 

Já o estudo do léxico objetivava apenas o preenchimento de lacunas das estruturas 

estudadas e os textos eram utilizados para ensinar a gramática de forma 

descontextualizada. 

A ênfase comunicativa, conforme descrita no Currículo (SÃO PAULO, 2010, 

p.105), utilizava as funções comunicativas, a língua em uso, de forma previsível e 
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imutável de significações em contextos diversos. Na abordagem comunicativa, as 

quatro habilidades eram trabalhadas. A prática oral e o desenvolvimento da fluência 

eram centrais, porém pouco se efetivaram nas escolas; quando muito, o trabalho 

ficou reduzido, sob forte influência da orientação estrutural (SÃO PAULO, 2010, 

p.105). 

A partir dos avanços tecnológicos em nossa sociedade, conforme indicado no 

Currículo (SÃO PAULO, 2010), ampliam-se as possibilidades de intercâmbios - 

pessoais, comerciais e culturais -, contribuindo para a compreensão e a criação de 

formas e canais de comunicação que diluíram os limites entre a oralidade e a escrita. 

Consequentemente, essas mudanças comunicativas demandam um estudo da 

linguagem, para se compreender a relação entre oralidade e escrita, consolidada 

nas práticas de uso da linguagem em sociedades letradas (SÃO PAULO, 2010, 

p.106). 

Conforme o Currículo (SÃO PAULO, 2010), os estudos da linguagem levaram 

à proposição de uma terceira ênfase, que destaca os letramentos múltiplos e 

subsidia as orientações metodológicas atuais. A orientação baseada no letramento, 

segundo o documento, sustenta-se nas relações existentes entre princípios 

anteriores polarizados, propondo a articulação entre o saber e o fazer, entre o 

sistema linguístico e a língua em uso, entre a oralidade e a escrita, entre o aprender 

e a reflexão sobre a própria aprendizagem (SÃO PAULO, 2010, p.106). 

Ainda nesse documento, o conceito de ensino baseado no letramento busca, 

na performance do professor e no uso de estratégias de ensino, favorecer o diálogo 

entre as habilidades que, por meio da articulação entre texto e contexto de 

recepção, propiciem a construção de uma visão de ensino de línguas capaz de 

promover autonomia intelectual e maior capacidade de reflexão dos aprendizes, 

contribuindo, decisivamente, para a formação cidadã dos educandos (SÃO PAULO, 

2010, p.106). 

O estudo de LE, segundo o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.108), busca 

promover o engajamento discursivo por meio de textos e práticas sociais autênticas, 

que possibilitem ao estudante obter o conhecimento e o reconhecimento de si e do 

outro em diferentes formas de interpretação do mundo. 

Para o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.106), o ensino de LE é fundamental  

para contribuir para a formação mais ampla dos estudantes e, a partir das 

interações, contribuir para a competência discursiva. Propõe que se utilize uma 

perspectiva pluricêntrica que consiste da diversidade linguística dos falantes do 
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idioma de LE, assim como dos conhecimentos e experiências do educando em 

língua materna. Dessa forma, a reflexão sobre essas experiências em língua 

materna e estrangeira, que definem a identidade linguística e cultural do educando, 

promovida no ambiente escolar, pode constituir-se como um fecundo instrumento 

para sua formação humana e cidadã (SÃO PAULO, 2010, p.108-9). 

Em se tratando do Ensino Médio, o Currículo estabelece que os estudantes 

devem ter a oportunidade de utilizar e aprofundar conhecimentos construídos em 

situações que propiciem o exercício da reflexão crítica. Além disso, as escolhas 

metodológicas adotadas devem privilegiar temas e conteúdo que viabilizem o 

diálogo entre o conhecimento escolar, a formação para a cidadania e o mundo do 

trabalho (SÃO PAULO, 2010, p.107). 

Para atender às recomendações do Currículo (SÃO PAULO, 2010) e utilizar 

metodologias de ensino-aprendizagem compatíveis com as concepções teóricas 

recomendadas, apresentadas no documento, utilizei uma situação de aprendizagem 

para complementar o conteúdo proposto no Currículo, a fim de aproximar as teorias 

das ações práticas de ensino. 

O encaminhamento da organização dos conteúdos para o Ensino Médio, 

conforme proposta no Currículo, também se coaduna com a situação de 

aprendizagem que organizei baseada no ensino por tarefa proposta neste trabalho, 

cujos conteúdos são constituídos seguindo o princípio de relevância para o mundo 

dos jovens e para a sociedade contemporânea. Para isso,  o conteúdo da tarefa 

parte do  tema geral, os estudos interculturais, que busca aproximar os estudantes 

de informações no mundo globalizado. A tarefa visa ao aumento de conhecimentos 

culturais de países de língua inglesa.  

Em especial, na 1ª série do Ensino Médio, são apresentados temas gerais, 

informações sobre o mundo globalizado e sobre as possibilidades de acesso à 

informações e sobre sua circulação, por meio do estudo de alguns dos gêneros 

textuais presentes em um jornal (SÃO PAULO, 2010, p.108). 

As outras séries, 2ª e 3ª,  ao final deste ciclo da educação básica, espera-se 

que os estudantes tenham vivenciado diferentes aproximações com a língua inglesa 

em contextos significativos de aprendizagem que possam contribuir para sua 

formação profissional, acadêmica e cidadã. 

Sobre a Metodologia de ensino-aprendizagem, o Currículo (SÃO PAULO, 

2010) destaca três princípios: 

 



37	  

	  
	  

• Ênfase à compreensão e à interpretação de significados dos textos, 
interações nas atividades e na resolução de problemas de modo 
colaborativo e, principalmente, da ampliação dos esquemas 
interpretação do repertório lexical dos estudantes. Nesse contexto o 
estudo do sistema de regras e estruturas da língua serve para dar 
subsídio à construção e negociação de sentido. 

• O estudo das características e da organização de diversos textos 
adquire relevância no desenvolvimento dos conteúdos, já que o 
trabalho de compreensão e interpretação baseia-se na análise do 
contexto histórico, social e cultural em que textos são produzidos e 
lidos. 

• O ensino ocorre de forma espiralada, isto é, o estudante tem 
contato com o objeto de estudo diversas vezes, em momentos e 
contextos diferentes para, gradualmente, ampliar e relembrar seu 
conhecimento (SÃO PAULO, 2010, p.109). 

 

A metodologia de ensino traz como conteúdo os temas que são explorados 

em várias situações de aprendizagem. Cada situação de aprendizagem favorece o 

desenvolvimento de habilidades, que serão utilizadas pelos estudantes para a 

realização de uma tarefa, ao final de cada bimestre.  

O papel do professor, de acordo com o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p.109), 

é algumas vezes central, como parceiro de aprendizagem, como orientador que 

auxilia o educando a usar diferentes recursos para aprender, para auxiliá-lo em seus 

percursos de aprendizagem, para lidar com as incertezas, enfim, para aprender a 

aprender com seus erros e acertos (SÃO PAULO, 2010, p.109). 

Com relação aos subsídios para implementação do Currículo (SÃO PAULO, 

2010), professores e estudantes contam com dois recursos principais: Caderno do 

Professor (CP) e Caderno do Aluno (CA), conforme já apresentados na Introdução. 

O primeiro apresenta, além das Situações de Aprendizagem, sugestões e 

orientações para apoiar o professor no desenvolvimento do currículo, propondo, 

também, recursos para avaliação e autoavaliação, atividades de recuperação e 

indicação de material adicional (principalmente filmes, sites e músicas) para 

completar os temas e os conteúdos propostos (SÃO PAULO, 2008, p.109). 

Já o Caderno do Aluno traz as Situações de Aprendizagem (com espaços 

para que os alunos escrevam e façam anotações), além de atividades 

complementares na seção chamada Homework: Focus on Language. O objetivo 

dessas atividades é propiciar momentos de estudo individual, com a consolidação 

e/ou complementação dos conteúdos trabalhados nas situações de aprendizagem. 

Ainda, o documento esclarece que, com o Caderno, os alunos têm acesso facilitado 

às características dos gêneros textuais a serem trabalhados, tais como diagramação 
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do texto, uso de cores e figuras, estilo e tamanho de fontes, evitando longos 

momentos de cópias e traduções. As outras seções que completam o Caderno do 

Aluno são: Learning targets, que apresenta os objetivos de aprendizagem de cada 

volume; Learning more, destacando conceitos de aprendizagem que estimulam o 

aluno a aprender a aprender; Vocabulary log, para registro personalizado do 

vocabulário aprendido; Learn more, apresentando sugestões de filmes, sites e 

músicas, relacionadas ao tema de cada Caderno; Instant language, com tabelas-

síntese dos principais conteúdos linguísticos estudados (SÃO PAULO, 2010, p.110). 

A grade curricular do Ensino Médio, conforme informa o Currículo, está 

organizada em três partes: tema, textos para leitura e escrita e produção.  Essa 

organização evidencia a centralidade dos textos e a relação entre os aspectos 

sistêmicos da língua inglesa, os temas a serem tratados em cada bimestre e as 

habilidades de compreensão e de produção. Os conteúdos apresentados nas 

grades, por sua vez, manifestam-se em habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos na interação com e por meio da língua, articulando o saber, o saber fazer e 

os contextos em que esses saberes são construídos (SÃO PAULO, 2010, p.110). 

Por último, o documento esclarece que o foco nas competências de leitura e 

de escrita não significa a negação da oralidade. Pelo contrário, é por meio da 

oralidade que se instauram a interação e o diálogo, que se possibilita o 

desenvolvimento não só de habilidades linguísticas, mas, principalmente, de 

habilidades de pensamento e de reflexão (SÃO PAULO, 2010, p.110). 

Os documentos oficiais apresentados e os direcionamentos apontados pelo 

Currículo (SÃO PAULO, 2010) trazem o reconhecimento da necessidade de novas 

formas para o desenvolvimento da aprendizagem e orientam as metas para o saber. 

Ao professor cabe a articulação dos conceitos apresentados nesses documentos e a 

organização de ações para essa premente educação.  

Para utilizar essas novas propostas, decidi elaborar uma situação de 

aprendizagem que pudesse promover o ensino de inglês a partir desses novos 

olhares para o ensino-aprendizagem de LE. Nesse sentido, escolhi fazer uso do 

componente tecnológico AVA Edmodo, juntamente com práticas que pudessem se 

relacionar ao uso da linguagem com própositos comunicativos, articulados 

pedagogicamente por meio de uma tarefa comunicativa, como explicada adiante. 

Além disso, também considerei importante trazer a voz dos estudantes sobre 

a aprendizagem a partir de um material elaborado para atender às necessidades 
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educacionais atuais. Para isso, esta pesquisa visa investigar as percepções dos 

estudantes sobre a aprendizagem de inglês por meio de uma tarefa no AVA 
Para um melhor entendimento sobre as escolhas feitas para elaborar o 

material didático usado neste estudo, faz-se necessário considerar aspectos teóricos 

relacionados ao uso das TDIC no ensino-aprendizagem, focalizando a tecnologia 

escolhida para ser usada neste pesquisa, ou seja, um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e, em especial, o AVA utilizado – o Edmodo. É o que passo a 

apresentar, a seguir.  

 

 

2.2 Ensino-Aprendizagem com a Utilização das TDIC 
 

O ensino-aprendizagem da língua inglesa que privilegia a utilização das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação propicia aos participantes 

ampliar os conhecimentos, tanto linguísticos quanto digitais, assim como entender 

textos e informações próprias do ambiente digital. 

Creio que o uso da Internet para a realização de uma tarefa facilita as ações 

dos estudantes e dinamiza o processo de aprendizagem, enquanto favorece a 

apropriação de novas formas de aprender. Ao utilizar as TDIC na aprendizagem, o 

estudante encontra meios criativos para buscar formas de resolver problemas para 

aprender, realizando as tarefas escolares (MORAES, 2002). 

A apropriação de conhecimentos por meio de novos instrumentos de 

comunicação e a interpretação da linguagem que se produz a partir de contextos 

multimidiáticos trazem a oportunidade de o estudante utilizar a língua em situações 

significativas para a aprendizagem de inglês, além da oportunidade de integrar o 

letramento digital na formação básica. 

Segundo as OCEM (BRASIL, 2006), as TDIC fazem parte do nosso processo 

de informação e comunicação, interferindo na produção de conhecimentos, o que 

evidencia a necessidade de trazer os conhecimentos de linguagem da informática e 

os letramentos digitais para a escola, com a finalidade de apoiar o ensino da Língua 

Inglesa, conforme Buzato (2007) esclarece: 

 
As mudanças nos modos de interagir com e através da linguagem 
trazidas pela escrita cibernética implicam uma mudança no tipo de 
conhecimento que possibilita ao leitor/escritor cibernético a prática 
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social da leitura e da escrita mediadas eletronicamente, ou seja, um 
novo tipo de letramento (BUZATO, 2007, p.83). 
 

Há um novo tipo de demanda educacional devido às mudanças sociais 

referentes às novas práticas de uso das TDIC nos meios sociais, o que exige a 

aquisição de novas habilidades de uso da língua própria do ambiente digital. Dessa 

forma, creio que a utilização de um material didático complementar para o ensino de 

LE no ambiente digital, como o proposto neste trabalho, pode auxiliar a potencializar 

o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa.  

Os instrumentos tecnológicos e digitais surgiram para facilitar a vida, encurtar 

as distâncias e aproximar as pessoas das informações, permitindo o acesso a 

serviços diversos. Assim, segundo orientações dos PCNEM (BRASIL, 2002), 

 
A aplicação de tecnologias da informação amplia as possibilidades 
de busca de informações em outro idioma. No caso do Inglês, é 
importante considerar também que conhecimentos da língua são 
instrumentos de acesso ao ciberespaço, uma vez que grande parte 
do vocabulário usual da informática emprega a língua inglesa, idioma 
que também predomina nos sites da Internet (BRASIL, 2002, p.100). 
 

Só a integração das tecnologias, no entanto, não garante uma mudança de 

paradigma educacional. Segundo Nóvoa (1996, p.17), “a inovação só tem sentido se 

passar por dentro de cada um, se for objeto de reflexão e de apropriação pessoal”. 

O grande desafio é instrumentalizar os estudantes para o uso das TDIC no 

ensino-aprendizagem de inglês, o que envolve utilizar mudanças estratégicas no 

ensino-aprendizagem, tanto para assegurar as expectativas curriculares de ensino, 

quanto as sociais. 

A integração das TDIC no ensino-aprendizagem de LE, segundo Braga (2013, 

p.59), deve envolver reflexões sobre a metodologia vinculada ao uso das TDIC; as 

teorias para o uso devem contribuir para a prática do trabalho pedagógico. Para a 

utilização de um material elaborado para fomentar novas aprendizagens apoiadas 

em recursos das TDIC, concordo com as palavras de Ramos (2009, p.95), que, ao 

referir-se à produção de material didático, considera ser preciso ter princípios 

teóricos de ensino-aprendizagem, de linguagem e de procedimentos que norteiem 

essa produção.  

O conjunto estratégico apresentado pelas autoras Braga (2013) e Ramos 

(2009) implica em refletir sobre a necessidade de aquisição de novas habilidades 

para o ensino-aprendizagem no meio digital, para a educação formal de LE. 
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Assim, o trabalho docente envolve saberes que não estão ancorados somente 

no desenvolvimento técnico. Os saberes profissionais dos professores, diz Tardif 

(2012, p.266), “são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados”.  

Esses saberes configuram, portanto, as práticas de ensino dos professores e estas 

precisam ser conhecidas e compartilhadas no processo de ensino-aprendizagem de 

inglês. 

 

 

2.2.1   O Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

A utilização de um AVA visa a oportunizar uma experiência de aprendizagem 

que pode contribuir para o desenvolvimento de práticas sociais específicas desse 

ambiente. 

Para organizar o ensino de LE por meio de um AVA, apoio-me no estudo 

apresentado por Almeida (2003b), para explicar que o ambiente virtual de 

aprendizagem é uma plataforma encontrada na rede mundial de computadores, cujo 

objetivo é promover o ensino no ambiente digital por meio da integração de 

diferentes mídias, linguagens e recursos, apresentação de informações, 

desenvolvimento de interações, produção e socialização de produções, 

independentemente do tempo e do espaço de cada participante. Almeida (2003b) 

afirma que: 

 
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais 
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades 
mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem 
integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre 
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções 
tendo em vista atingir determinados objetivos (ALMEIDA, 2003b, 
p.331). 
 

O AVA é um espaço social para aprendizagem e visa à construção de 

conhecimento de tal modo que professor e estudantes utilizam a linguagem mediada 

pelas TDIC, o que se constitui em novos conhecimentos digitais explorados pela 

utilização de ferramentas que são comuns na internet. Desse modo, aprender a 

utilizar um AVA significa saber utilizar a rede de comunicação e informação 

disponibilizada no meio social, pois fazer uso de linguagem favorecida pelo ambiente 
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digital traz ao estudante a autonomia social que o constitui como co-construtor desse 

ambiente, conforme explica Almeida: 

 
[...] por meio do uso de ambientes virtuais de aprendizado na 
educação rompe-se assim com a limitação espaço-temporal da 
aula, o que possibilita a abertura da sala de aula e dos espaços 
pedagógicos para o mundo, bem como a integração das 
organizações educacionais com os demais setores da atividade 
humana que também constituem espaços produtores de 
conhecimento [...] (ALMEIDA, 2003a, p.210). 

  

Assim, utilizar um AVA no segmento do Ensino Médio favorece novas 

experiências de diálogos entre a escola e as práticas sociais, ou seja, deixa que a 

curiosidade e a familiaridade dos jovens com as TDIC, agregadas ao objetivo 

educacional, constitua-se em instrumento para atingir novos conhecimentos e 

engajamento social para uma vida cidadã. Conforme os autores Cope e Kalantzis 

(2009) explicam, 

 
O tipo de pessoa que pode viver bem neste mundo é aquele que 
adquiriu a capacidade de navegar de um domínio de atividade social 
para outro, que está flexível em sua capacidade de articular e 
ordenar suas próprias identidades e que pode encontrar maneiras de 
estabelecer diálogo e aprender novas e desconhecidas linguagens 
sociais (COPE e  KALANTZIS, 2009, p.9). 

 

Dentre algumas possibilidades de uso de um AVA, pode-se mencionar 

plataformas para o ensino-aprendizagem, como MOODLE, PROINFO, Edmodo, 

entre outras. O ambiente virtual de aprendizagem utilizado, que será descrito aqui, é 

o Edmodo, um dos instrumentos de aprendizagem possibilitados pela tecnologia.  

 

 

2.2.1.1   O AVA - Edmodo 
 

Entre as várias opções de AVA, a plataforma Edmodo3, conforme 

apresentado na Figura 1, foi utilizada para a realização desta pesquisa. 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Todas as traduções para o português dos trechos e termos citados neste trabalho são de autoria da 

pesquisadora. 
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Figura 1: Apresentação da página inicial do Edmodo. 

 
Fonte: Disponível em: <www.edmodo.com>. Acesso em: 27 ago. 2015  

 

 O Edmodo, uma plataforma social educativa, fundada em 2008, a partir de 

uma parceria entre Nic Borg e Jeff O'hara, é acessível por um navegador de internet 

no endereço www.edmodo.com, que permite a comunicação entre alunos e 

professores por meio de um sistema fechado, privado e gratuito.   

Jeff O'Hara, um dos fundadores da plataforma, esclarece como surgiu a ideia 

da criação desse espaço para a educação. 

 
A ideia surgiu enquanto eu trabalhava na área de TI de uma 
secretaria de educação. Vi que muitas redes sociais e sites de vídeo 
eram bloqueados, e comecei a pensar em alternativas. Percebi que a 
educação precisava de um espaço só seu4. 

 

Com o objetivo de alavancar melhorias para a área educacional, foram 

utilizados os conhecimentos da área de informática e a criatividade, possibilitando o 

desenvolvimento de uma ferramenta que aproximasse os estudantes, através do 

compartilhamento de informações e interações em um ambiente similar a uma rede 

social: “Decidiram construir uma ponte entre como os alunos viviam suas vidas e 

como eles aprendiam na escola, o Edmodo foi criado para trazer a educação para 

um ambiente do século XXI”5.  

 O Edmodo é uma plataforma que permite a publicação de textos, arquivos e 

conteúdos que podem ser incorporados e compartilhados entre os alunos e o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Disponível em: <https://www.edmodo.com/about?language>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
5 Disponível em: <https://www.edmodo.com/about?language>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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professor, sendo, portanto, similar a uma rede social, mas, no caso desta plataforma, 

com ambientes privados nos quais apenas as pessoas convidadas podem participar. 

Dentre as diversas funcionalidades oferecidas pela ferramenta, estão incluídos: 

microblogging, utilizados para a publicação de textos curtos; armazenamento e 

compartilhamento de arquivos, com controles de privacidade e segmentação entre 

as diversas salas de aula virtuais; notificações de atividade via SMS; e o calendário 

das turmas. 

Assim como nas redes sociais atuais, como o facebook, é possível ter, no 

Edmodo, uma linha de tempo pública, garantindo que as informações estejam 

disponíveis para todos os usuários a qualquer momento, ou seja, a informação 

permanece presente para ser utilizada pelos alunos a qualquer momento. 

Por meio das tarefas, que são criadas pelo professor, é possível compartilhar 

links e documentos, incorporar vídeos e criar avaliações para serem realizadas pelos 

alunos, que podem ser corrigidas automaticamente, no caso de questões de múltipla 

escolha e verdadeiro ou falso, ou pelo professor, no caso de questões dissertativas. 

O Edmodo é compatível com diversos tipos de arquivo, como documentos do 

Microsoft Word (doc e docx), apresentações do Microsoft PowerPoint (ppt, pptx e 

pps), documentos do Microsoft Excel (xls e xlsx), arquivos Adobe (pdf e ps), 

documentos do Openoffice (odt, odp, sxw, sxi) e arquivos de texto (txt e rtf). 

O serviço oferecido pelo Edmodo é gratuito e de livre acesso, fornecendo um 

ambiente seguro, fechado, com interface intuitiva, não sendo necessários 

conhecimentos prévios por parte do professor e dos alunos para ser utilizado. 

O sistema de mensagens oferecido aos participantes possibilita uma 

comunicação segura e aberta entre os alunos e privada entre o professor e os 

alunos, garantindo o monitoramento e o controle do professor sobre as publicações 

dos alunos. Existe também a comunidade de pais; estes podem ter uma conta de 

controle paternal, facilitando a interação com o professor. 

Além de compartilhar os arquivos, o professor tem a possibilidade de manter 

uma biblioteca de conteúdos, através de cloud computing, podendo reutilizar e 

compartilhar os trabalhos entre as diversas turmas de alunos. Primeiramente, o 

professor realiza sua inscrição na plataforma, informando ao sistema qual sua 

instituição de ensino, local, público alvo e disciplina oferecida; o sistema gera um 

código para a sala inscrita. Esse código será utilizado pelo estudante para ter 

acesso ao ambiente virtual e só iniciará as atividades quando o professor 

reconhecer a inscrição do estudante e liberar o uso do ambiente. Além disso, há um 
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código de acesso fornecido aos pais, por meio do qual poderão acompanhar o 

progresso do estudante. O professor utilizará o ambiente de forma segura e privada, 

segundo a explicação provinda da equipe do Edmodo, representada por Nic Borg, 

co-fundador e oficial chefe de produto, que confirma: 

 
Estamos caminhando em direção a um mundo onde você poderá ter 
contato com experiências e alunos específicos e entender o que está 
funcionando para determinados tipos de alunos. Dar poderes aos 
professores é a única forma de obter melhores resultados6. 
  

O Edmodo é uma plataforma para o gerenciamento da aprendizagem 

(Learning Management System - LMS), desenvolvido por meio de computação na 

nuvem, que pode ser acessado por meio de diversos dispositivos, tais como 

computadores, tablets e celulares.  

O professor cria um espaço na plataforma, ou seja, uma sala de aula virtual, 

na qual os alunos irão interagir, devendo dar um título ao ambiente. Também pode 

criar minigrupos, que são divisões da turma em grupos menores, para trabalhos em 

equipe, conforme indicado na Figura 2. 

 
Figura 2: Sala de aula Navegantes e minigrupos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora7. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Disponível em: <https://www.edmodo.com/about>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
7 Todas as telas apresentadas nesta pesquisa foram selecionadas do ambiente Edmodo, no endereço 

<www.edmodo.com> e fazem parte do acervo da pesquisadora para a pesquisa. 
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Para gerenciar a sala de aula, o professor pode disponibilizar e compartilhar 

as mensagens, as informações e os conhecimentos construídos. Portanto, o 

professor pode elaborar a aula de acordo com seu objetivo, pois dispõe de 

ferramentas de compartilhamento de arquivos externos, endereços eletrônicos e 

arquivos da biblioteca disponibilizados na plataforma, conforme Figura 3. O recurso 

biblioteca também está disponível para o uso do estudante, facilitando o 

gerenciamento de sua aprendizagem, armazenando e compartilhando os arquivos 

organizados em sua própria biblioteca de estudos.  

 
Figura 3: Recursos da biblioteca do Edmodo. 

 
       Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Como pode ser observado na Figura 4 o professor pode utilizar diversas 

ferramentas de comunicação no AVA: Note (mensagem), Assigment (tarefa), Quiz 

(teste) e Poll (enquete).  

 
Figura 4: Ambiente aula online e apresentação de ferramentas. 

 
  Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Por sua vez, o estudante interage respondendo ao que foi solicitado, 

utilizando como respostas: Like (Curtir); Reply (Responder); Share (Compartilhar) e 

Follow (Seguir), conforme é demonstrado na figura explicativa 5, abaixo. 

 
Figura 5: Interações realizadas no ambiente. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
Os recursos de comunicação do AVA facilitam o trabalho do professor, que 

pode organizar o conteúdo em um tempo menor, graças à utilização de diversas 

estratégias para compartilhar conteúdos assim como para gerenciar as interações. 

Devido às ferramentas de edição, o professor pode inserir marcações, comentários e 

correções nas/das atividades, fato esse que favorece o feedback ao estudante. 

Uma vez descrito o AVA Edmodo, passo a apresentar o aporte teórico que 

norteou a elaboração da tarefa comunicativa utilizada nesta pesquisa.  

 

 

2.3 A Tarefa 
 

Nesta pesquisa, foi explorado o uso real da linguagem no ensino-

aprendizagem de LE para um propósito determinado, com base na visão de 

linguagem que norteia os documentos oficiais, visando favorecer a aprendizagem a 

partir de articulações de ações para a resolução de um problema de interesse do 
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grupo de estudantes participantes desta pesquisa. Para isso, os procedimentos 

seguiram o conceito de tarefa comunicativa, aqui nomeada como Tarefa8.  

 Para melhor compreender a Tarefa elaborada e aplicada nesta pesquisa, 

apoio-me em Willis (1996), Ellis (2003) e Nunan (2004) para sustentar conceituações 

que adoto para elaborar aquela deste estudo, lembrando que, na área de 

aprendizagem, a utilização do conceito de tarefa serve de base para o que se 

denomina na literatura de Aprendizagem Baseada em Tarefa (Task Based-

Learning), ou como a define Willis (1996, p.1), uma aprendizagem na qual “as 

tarefas são usadas como o foco central de apoio de um modelo metodológico” e as 

quais por sua vez, “têm como objetivo criar um propósito real para o uso da 

linguagem e para fornecer um contexto natural para o estudo da linguagem”. Em 

outras palavras, a utilização de tarefas na aprendizagem envolve sempre o uso 

comunicativo da linguagem. 

Ellis (2003), ao tratar da pedagogia envolvida no ensino de línguas, faz uma 

distinção entre termos correntemente usados para procedimentos voltados ao 

trabalho com língua/linguagem. Para esse autor, tarefa é uma atividade que, ao 

fazer uso da língua/linguagem, prioriza o significado, enquanto exercício tem como 

foco a forma. Embora reconheça que ambos – tarefa e exercício – tenham como 

propósito o ensino da língua/linguagem, o autor assevera que a diferença reside em 

como esse propósito é alcançado.  Nas palavras de Ellis (2003, p.3), “Tarefas são 

atividades que exigem principalmente o foco no significado do uso da língua. Os 

exercícios são atividades que exigem principalmente a forma de uso da língua”9. 

 A definição de Nunan (2004) também dá ênfase a essa característica e 

evidencia a tarefa como parte central do trabalho pedagógico, que envolve os 

estudantes em compreender, manipular e produzir ou interagir na língua-alvo, a fim 

de conclui-la. Para Nunan (2004, p.4), 

 
Tarefa pedagógica é um pedaço do trabalho de sala de aula que 
envolve os aprendizes em compreender, manipular, produzir, ou 
interagir em  língua-alvo enquanto a atenção está no foco do 
significado e não na forma. A Tarefa deveria ter senso de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Para melhor entendimento, escreverei tarefa com a inicial minúscula quando se tratar de uma das 

ferramentas do AVA e escreverei Tarefa com a letra inicial maiúscula para referir-me à Tarefa 
proposta por Willis (1996). 

9 "Tasks” are activities that call for primarily meaning-focused language use. In contrast, exercises are 
activities that call for primarily form-focused language use. 
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completude, sendo capaz de se sustentar sozinha como um ato de 
comunicação a que se propõe com um começo, um meio e um fim10. 
 

Observe-se que, para esse autor, a tarefa já é definida como pedagógica, pois 

seu argumento é que uma tarefa, ao ser retirada do mundo real para o da sala de 

aula, passa a ser uma tarefa pedagógica por natureza, porquanto essas tarefas, 

embora envolvam o uso comunicativo da língua, são atividades ou ações que os 

alunos devem executar em sala de aula e não exatamente no mundo fora da sala de 

aula.   

Willis (1996), por sua vez, define tarefa como uma atividade em que a língua 

alvo é usada pelos estudantes com um propósito comunicativo para alcançar um 

resultado. Nas palavras da autora, “uma tarefa é uma atividade onde a língua-alvo é 

usada pelo aprendiz para um propósito comunicativo (objetivo), a fim de alcançar um 

resultado”11 (WILLIS, 1996, p.36). 

 Willis (1996, p.11), ao apresentar sua proposta de Aprendizagem Baseada em 

Tarefas (TBL), oferece como princípios que norteiam qualquer aprendizagem de 

língua três condições essenciais: a exposição à língua, a oportunidade para usar a 

língua-alvo e a motivação (agir para realizar a tarefa), incluindo uma quarta 

condição, não essencial, mas desejável: a instrução como um dos elementos que 

compreende a chance para aprender a forma. O autor, porém, enfatiza que o foco 

da aprendizagem deve estar no significado, conforme reafirma em uma outra parte 

de sua obra: “Uma atividade comunicativa orientada por um objetivo para um 

resultado específico, onde a ênfase está na troca de significados e não em produzir 

formas específicas de linguagem”12 (WILLIS, 1996, p.36). 

 Para Willis (1996, p.25), usar tarefas no ensino de línguas requer, em 

especial, atender a três requisitos básicos:  

 

• o significado deve ser mais importante que a forma (meaning-
based); 

• o objetivo comunicativo deve ser atingido (goal);  
• um resultado deve ser produzido (outcome).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 A pedagogical task is a piece of classroom work that involve learners in comprehending, 

manipulating, producing, or interacting in the  target language while attention is focus on meaning 
rather than form. The task should also have a sense of completeness, being able to stand alone as a 
communicative act in its own right with a beginning, a middle and an end (NUNAN, 2004, p.4). 

11 A task is an activity where the target language is used by the learner for a communicative purpose 
(goal) in order to achieve an outcome  

12A goal-oriented communicative activity with a specific outcome, where the emphasis is on 
exchanging meanings not producing specific language forms (WILLIS, 1996, p. 36). 
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Nunan (2004) também aponta princípios e práticas pedagógicas que são 

enfatizadas na Aprendizagem Baseada em Tarefas (TBL) e que se coadunam, ou 

complementam os princípios mencionados acima, a saber: 

 

• Abordagem baseada nas necessidades para a seleção do 
conteúdo.  

• Ênfase na  aprendizagem para  a comunicação através da 
interação na língua-alvo.  

• A introdução de textos autênticos para a situação de aprendizagem. 
• A criação de oportunidades para os alunos  concentrarem-se não 

só na língua, mas também no próprio processo de aprendizagem. 
• O aperfeiçoamento da própria experiência pessoal dos alunos 

como.um importante contributo para a sua aprendizagem na sala 
de aula. 

• A ligação da linguagem aprendida em sala de aula com o  uso da 
língua fora da sala de aula13 (NUNAN, 2004, p.1). 

 

Esses princípios e práticas ressaltam características das quais a tarefa 

partilha e é parte integrante do trabalho na sala de aula, ou seja, uma atividade 

pedagógica que envolve os aprendizes em compreender, manipular, processar ou 

interagir na língua alvo, com o propósito de alcançar um objetivo ou resultado em 

uma situação de comunicação particular, enquanto a atenção está principalmente 

focada naquilo que se quer dizer (significado).  

Nunan (2004, p.40-73) apresenta os componentes comuns às tarefas:  

 

• Insumo de informação - refere-se aos dados falados, escritos e/ou 
visuais com que os estudantes trabalham para completar a tarefa; 

• Objetivos- são os propósitos gerais do professor para a tarefa; 
• Procedimentos - especificam o que o estudante precisa fazer com o 

insumo; 
•  Papéis do professor e estudantes - refere-se ao desempenho que 

é esperado desses participantes durante a tarefa e as relações 
sociais e interpessoais entre eles;   

• Configurações na sala de aula (settings) - refere-se a arranjos na 
sala de aula especificados para a realização da tarefa (por 
exemplo, individual, pares, grupos, etc.)14. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 A needs-based approach to content selection. / An emphasis on learning to communicate through 

interaction in the target language. / The introduction of authentic texts into the learning situation. / 
The provision of opportunities for learners to focus not only on language but also on the learning 
process itself / An enhancement of the learner’s own personal experiences as important contributing 
elements to classroom learning. / The linking of classroom language learning with language use 
outside the classroom. 

14 A needs-based approach to content selection. / An emphasis on learning to communicate through 
interaction in the target language. / The introduction of authentic texts into the learning situation. / 
The provision of opportunities for learners to focus not only on language but also on the learning 
process itself. / An enhancement of the learner’s own personal experiences as important contributing 
elements to classroom learning. / The linking of classroom language learning with language use 
outside the classroom 
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Nunan (2004) também aponta tipos de tarefas e oferece a descrição e a 

ilustração de alguns deles, justificando que seria muito difícil apresentar todas as 

tarefas, pois “há tantos tipos diferentes de tarefa quanto as pessoas que têm escrito 

sobre ensino de línguas baseado em tarefas” e, portanto, “não haveria espaço 

suficiente para apresentar todas elas” (p.56).  

Willis (1996, p.26-7), diferentemente de Nunan (2004), apresenta seis 

principais tipos de tarefa, os quais, argumenta, podem ser adaptados para serem 

utilizados com quase todos os tópicos que se deseje explorar. São eles:  

1) Listagem - envolve a elaboração de listas ou de mapas mentais, a partir da troca 

de informações entre os estudantes, que podem ser obtidas por brainstorming a 

partir das experiências ou conhecimentos dos próprios alunos, ou por coletas de 

informações feitas pelos estudantes para serem compartilhadas entre o grupo, 

sobre as descobertas.  

2) Ordenação e Classificação - são tarefas que envolvem utilizar uma sequência 

cronológica ou lógica, ou ainda, elencar itens a partir de valores ou critérios 

especiais ou classificar e categorizar itens em diferentes maneiras. 

3) Comparação - são tarefas que envolvem comparação de informação sobre algo 

de natureza similar, mas de fontes ou versão diferentes. Esse processo envolve 

relacionar pontos em comum, entre as similaridades ou diferenças. 

4) Solução de Problemas - são tarefas que exigem mais dos alunos em termos de 

raciocínio. É nesse tipo de tarefa, que podemos enquadrar aquelas tarefas 

relacionadas a uma situação de vida real, na qual os estudantes são desafiados 

a decidirem a melhor solução para um problema como, por exemplo: o grupo 

tem de decidir onde se hospedar, tendo de escolher entre o mais barato e o mais 

seguro. Essa pode ser comparada a uma situação de vida real. 

5) Compartilhar Experiências Pessoais - são tarefas que motivam os aprendizes a 

falar mais livremente sobre si mesmos e a compartilhar suas experiências com 

os outros. Nesse tipo de tarefa, produzem-se situações mais próximas da 

conversa casual, que não é tão diretamente orientada para um objetivo, se 

comparada aos outros tipos de tarefas. 

 6) Tarefas Criativas - são frequentemente chamadas de projetos, e envolvem 

grupos em trabalhos livres e criativos. Esse tipo de tarefa geralmente tende a se 

constituir de mais etapas e atender a combinações de diferentes tipos de tarefas 

(ordenação, resolução de problema). Em acréscimo, a autora ressalta que esse 
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tipo de tarefa requer, muitas vezes, pesquisa fora de sala de aula, e que o 

resultado pode ser apreciado também por outros membros da comunidade. 

 

Willis (1996) reitera que, durante a tarefa, a língua-alvo deve ser utilizada com 

propósito comunicativo para que o objetivo seja alcançado; acrescenta ainda que os 

estudantes são livres para escolher qualquer forma de língua que desejarem, a fim 

de alcançar os objetivos da tarefa (Willis, 1996, p.24).  

Considerando os pressupostos teóricos apresentados sobre tarefa e o ensino 

de línguas baseado em tarefas, foram escolhidos para teoricamente sustentar a 

tarefa utilizada nesta pesquisa os componentes do modelo para a Aprendizagem 

Baseada em Tarefas oferecido por Willis (1996), descrito a seguir.  

O modelo proposto por Willis (1996) é composto por três etapas: pré-tarefa 

(introdução ao tópico), ciclo da tarefa (tarefa - planejamento - relatório) e foco na 

língua (análise e prática), conforme apresentado resumidamente na Figura 6, a 

seguir:  

 
Figura 6: Modelo de Tarefa TBL 

 
Fonte: Willis (1996, p.38) 
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A pré-tarefa, segundo Willis (1996, p.42), em geral será a fase mais curta no 

modelo apresentado acima. Essa etapa visa apresentar o tópico da tarefa,  

aproximar os estudantes do foco da aprendizagem, promover a exposição na língua-

alvo, ativar ou relembrar os conhecimentos linguísticos e o vocabulário do tópico, 

para aumentar a consciência dos estudantes a respeito das características 

particulares ou importantes para realizar a tarefa. 

Nessa fase, Willis (1996) explica que não há  necessidade de introduzir 

grandes quantidades de língua, mas propiciar a motivação para a realização da 

tarefa por meio de exemplos que possam colaborar com a aprendizagem e, ao 

mesmo tempo, possam dar apoio por meio desse material, no momento de realizar a 

tarefa. Para essa fase, a autora sugere a utilização de várias fontes e materiais para 

alcançar os objetivos da tarefa. A pré-tarefa contribui como fonte de insumo para 

aumentar os conhecimentos linguísticos, e também para suscitar o esclarecimento 

de como realizar a Tarefa. Essa aproximação de conhecimentos, segundo a autora, 

explica qual é a tarefa que será realizada, funcionando como um instrumento 

motivador para o desempenho dos estudantes na fase denominada ciclo da tarefa. 

A fase seguinte, ciclo de tarefa (tarefa, planejamento e relato), visa à 

apresentação e à organização da tarefa. Nessa fase, os estudantes, em grupos, 

interagem e planejam como realizar a tarefa. Tomando como exemplo uma 

elaboração escrita, o grupo interage e prepara o primeiro rascunho. Para a 

organização da tarefa, as habilidades de leitura e escrita são utilizadas, acontecendo 

de forma espontânea no grupo, a partir das trocas de experiências durante o 

processo da tarefa. Dessa forma, os estudantes tornam-se mais habilidosos para 

participarem de outros momentos de interação e aprendizagem (WILLIS, 1996, p.57-

8). 

A última fase do modelo proposto por Willis (1996) incentiva os estudantes a 

perceberem e refletirem sobre a adequação de uma forma de língua particular para 

aquilo que desejam comunicar:  

 
Fazendo uma tarefa em pares ou em grupos, o aprendiz se engaja 
em usar a linguagem propositadamente e cooperativamente, 
concentrando-se na construção de significado, não apenas usando a 
linguagem para fins de exibição15 (WILLIS, 1996, p.35). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Doing a task in pairs or groups, engages learners in using language purposefully and cooperatively, 

concentrating on building meaning, not just using  language for display purposes (WILLIS, 1996, 
p.35). 
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Essa fase, intitulada foco na língua, tem por objetivo oportunizar um momento 

para instrução sobre o uso da forma da língua. Nessa última etapa, o uso da forma 

no ensino pode beneficiar a sensibilização da aprendizagem referente ao sistema da 

língua. Nessa etapa do modelo, os estudantes têm a chance de analisar as formas 

linguísticas utilizadas, ou as que poderiam ter sido usadas por eles para a execução 

da tarefa, a fim de torná-las compreensíveis. Isso não significa que em etapas 

anteriores dos ciclos, os estudantes não tenham se apropriado da forma da língua, 

mas estavam preocupados, naqueles momentos, em alcançar os objetivos 

comunicativos da tarefa, cujo foco recaía no significado, para a aprendizagem da 

língua. 

 Expostas as bases teóricas que norteiam o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa no contexto nacional e estadual da educação básica, e aspectos do ensino-

aprendizagem focalizados na tecnologia escolhida para este trabalho, isto é, o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), seguida da descrição do AVA escolhido 

para esta pesquisa - o Edmodo, apresento conceitos, princípios e procedimentos 

que norteiam a tarefa comunicativa, bem como a proposta de Willis (1996) para 

implementar o uso de tarefas em sala de aula, tomada como conceito central para 

este estudo. Passo, na seção seguinte, a descrever a metodologia de pesquisa e os 

procedimentos de análise de dados utilizados neste estudo.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

Esta seção apresenta a natureza da metodologia adotada nesta pesquisa. 

Serão apresentados a justificativa da escolha da metodologia, as descrições do 

estudo de caso, o contexto da pesquisa, os participantes, a descrição das aulas de 

Inglês na sala de Informática, a utilização do AVA Edmodo e a a tarefa, os 

procedimentos para a aplicação da Tarefa, a apresentação dos instrumentos e 

procedimentos da geração de dados, os procedimentos para a coleta de dados e, 

finalmente, os procedimentos da análise de dados. 

 

 

3.1 Escolha Metodológica 
 

Este trabalho constitui-se como uma pesquisa qualitativa realizada no 

ambiente de sala de aula, na qual a geração de dados  forneceu informações das 

percepções dos participantes sobre o problema de pesquisa. Para isso, os dados 

subjetivos identificaram valores, experiências e percepções apresentadas pelos 

estudantes de primeira série do Ensino Médio. 

Segundo esclarece Chizzotti (2006), 

 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 
convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível (CHIZZOTTI, 2006, p.1). 

 

Creswell (2010, p.209) define a pesquisa qualitativa como uma forma de 

investigação interpretativa e explica que os pesquisadores, ao adotá-la, fazem a 

interpretação do que enxergam, ouvem e entendem sobre o problema de pesquisa. 

Moita Lopes (1994, p.331) defende essa linha de pesquisa, afirmando que “no 

mundo social os significados são construídos pelo homem que interpreta e 

reinterpreta o mundo à sua volta e isto faz com que não haja uma realidade única, 

mas várias realidades”. Assim, a pesquisa qualitativa demanda interpretações 

linguísticas sobre o mundo social construído pelo homem, para descrever os fatos 

que estão inseridos em uma determinada realidade.  
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O foco desta pesquisa é investigar as percepções de um grupo de estudantes 

sobre o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, utilizando as TDIC por meio de 

uma tarefa no AVA. Optei por utilizar o estudo de caso como estratégia de 

investigação de pesquisa, um meio bastante prático e de grande potencial para se 

desenvolver pesquisas no campo da Linguística Aplicada, segundo Stake (1998, 

p.88). Nessa mesma direção, Chizzotti (2006, p.136) também afirma que os estudos 

de caso são utilizados para investigações em contextos escolares, empresariais e 

comunidades que formam um grupo relativamente homogêneo de pessoas, sempre 

se considerando um aspecto contemporâneo e do cotidiano dessas organizações. 

Para Yin (2001, p.32), o estudo de caso caracteriza-se pelo fator empírico, 

analisando o fenômeno dentro de seu contexto de vida real. O autor ainda advoga 

que se trata de um método que abrange tudo, desde a "lógica de planejamento, das 

técnicas de coleta de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos". 

Para Yin, a investigação do tipo estudo de caso: 

 
[...] enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito 
mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e como 
resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados 
precisando convergir em um formato de triângulo, e como outro 
resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 
teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (YIN, 2001, 
p.33).  
 

Como defende Yin (2001, p.42), para os estudos de caso, há cinco 

importantes componentes em um projeto de pesquisa: 

 
1. As questões de um estudo.  
2. Suas proposições, se houver. 
3. Sua(s) unidade(s) de análise. 
4. A lógica que une os dados às proposições.  
5. Os critérios para se interpretar as descobertas. 

 

Com relação às questões de um estudo, segundo o autor, a forma da 

questão, em termos de “quem”, “o quê”, “onde”, “como” e “por quê”, fornece uma 

importante pista para o estabelecimento de uma estratégia de pesquisa mais 

relevante a ser utilizada. 

Quanto às proposições de estudo, a fim de obter respostas em termos de 

"como" e "por quê", busca-se a essência daquilo que se está interessado em 

responder. Cada proposição destina a atenção a alguma coisa que deveria ser 
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examinada dentro do escopo do trabalho. Isso não quer dizer que todas as 

proposições podem ser efetivas, mas o exame das proposições, juntamente com a 

unidade de análise, podem levar ao estudo de caso apropriado. 

A respeito da(s) unidade(s) de análise, o autor afirma que é importante definir 

o quê será o “caso”, podendo ser um indivíduo, um evento, uma entidade, um 

programa, estudantes exemplares, etc. Para Yin (2001, p.43), a definição da unidade 

de análise está relacionada à maneira como foram definidas as questões iniciais de 

pesquisa dentro do projeto de pesquisa. 

A partir dos conceitos teóricos abordados anteriormente, o enquadramento 

desta pesquisa nos pressupostos do estudo de caso é pertinente, devido ao fato de 

considerar um caso único a ser investigado e visar investigar os vários aspectos 

apresentados pelos participantes em um contexto escolar sobre o ensino 

aprendizagem de inglês com a utilização das TDIC. 

Para tanto, os dados gerados foram analisados e interpretados, visando a 

compreender as percepções do grupo de estudantes do Ensino Médio de uma 

escola pública sobre o ensino-aprendizagem de inglês, utilizando as TDIC para 

complementar as aulas de Inglês. 

O conhecimento sobre o objetivo proposto traz para a área de ensino-

aprendizagem de inglês a possibilidade de novas reflexões sobre os aspectos 

abordados, o que poderá facilitar e melhorar o ensino-aprendizagem dessa língua 

estrangeira. 

Assim, esta pesquisa visa a contemplar a características metodológicas para 

analisar um caso em específico, as percepções do grupo de estudantes do Ensino 

Médio de uma escola pública sobre o ensino-aprendizagem de inglês por meio de 

uma tarefa, utilizando as TDIC em um AVA. 

Para esclarecer sobre o contexto em que se situa esta pesquisa, apresento, a 

seguir, a próxima seção.  

 

 

3.2 Contexto de Pesquisa 
 

Esta pesquisa foi realizada na escola onde sou professora; os participantes 

da pesquisa são estudantes das turmas para as quais leciono a disciplina Inglês. As 

aulas foram realizadas presencialmente, na sala de informática. Por meio de 

computadores conectados à internet, utilizei o AVA Edmodo no ensino de inglês por 
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meio de uma tarefa. A seguir, apresento a descrição do contexto da pesquisa em 

suas especificidades. 

 

 

3.2.1 A escola 
 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual, localizada na 

cidade de São Paulo. Segundo informações coletadas na própria unidade escolar, 

parte dos estudantes reside nas proximidades da escola e outra parcela vem de 

outros bairros, seguindo as determinações de matrícula da Diretoria de Ensino dessa 

região. 

A unidade escolar atende 1582 estudantes, distribuídos em três períodos. No 

período da manhã, das 7h às 12h20’, funcionam dezenove turmas de estudantes do 

Ensino Médio; no período da tarde, das 13h às 18h20’, são dezoito turmas de 

estudantes do Ensino Fundamental II; no terceiro período, das 19h às 22h40’, 

funcionam doze turmas de estudantes do Ensino Médio e quatro da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

O prédio da unidade escolar é pouco conservado, devido às inapropriadas 

atitudes de alguns dos estudantes, que picham e depredam o patrimônio público. 

Semestralmente, a escola passa por processos de reparos de vidros e pintura, para 

garantir um ambiente saudável aos estudantes.  

As dependências da escola recebem cuidado de limpeza diariamente, porém 

há indícios de lixo nas dependências dos estudantes, durante o período da 

permanência dos mesmos.  

O prédio está dividido em três pisos, sendo dois acessíveis por escadas. No 

piso térreo estão localizadas a secretaria, a sala da direção, a sala dos vice-

diretores, dois banheiros destinados ao quadro funcional e aos visitantes, a sala dos 

professores e uma sala conjugada, para reuniões e, também, para a coordenação. 

Para o acesso dos estudantes, há a Sala de Leitura e a Sala de Informática. 

A cozinha, a despensa e o refeitório localizam-se junto ao pátio coberto, onde 

há, também, a cantina e dois banheiros destinados aos alunos.  

Há três quadras poliesportivas, uma delas coberta, e uma sala onde ficam 

guardados os equipamentos destinados às atividades de Educação Física. 

No primeiro andar há dezesseis salas de aula, uma sala de vídeo e dois laboratórios 

de Ciências. No andar abaixo do térreo há quatro salas de aula.  
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O ambiente escolar conta com a diretora da unidade escolar, efetiva no cargo 

há dois anos. Há também dois vice-diretores, duas coordenadoras, uma para o 

Ensino Fundamental e outra para o Ensino Médio. A equipe gestora ainda conta com 

dois professores mediadores, conselheiros da comunidade escolar. 

O quadro funcional é formado por sessenta e sete professores titulares de 

Ensino de Educação Básica II, sendo cinco deles readaptados. Conta ainda com 

quinze professores categoria estável. Na secretaria há doze funcionários. Há, ainda, 

quinze funcionários do quadro de apoio: os agentes escolares e os profissionais da 

cozinha. 

A escola conta com seis professoras efetivas de LEM - Inglês, porém uma 

delas afastada por motivo de doença; nesse caso, quem assume as aulas é um 

professor contratado.  

Com relação ao material didático, utilizamos o sugerido pelo Currículo (SÃO 

PAULO, 2010) como instrumento de trabalho. Cada professor é orientado a seguir o 

conteúdo proposto pelo material; a equipe gestora da escola determina que a 

elaboração do planejamento anual seja pautado no material didático, constituído dos 

Cadernos do Professor e do Aluno. 

  O material didático, conforme minha experiência, favorece a dinâmica das 

aulas, como um recurso para a aprendizagem, mas requer a utilização de forma 

sequenciada, desde o Ensino Fundamental II até o Ensino Médio, para não incidir 

em um ensino fragmentado e pouco significativo ao estudante.  

 

 

3.2.2 As turmas 
 

As turmas para as quais lecionei as duas aulas semanais de cinquenta 

minutos, ocorridas às quintas e sextas-feiras, no período da manhã, foram a F, a G, 

e a I, do Ensino Médio, compostas por alunos provindos de outras unidades 

escolares, de muitos reprovados na série, ou seja, refazendo a 1a série do EM, e 

poucos que haviam cursado a escola no 9º ano e, no momento da pesquisa, 

frequentavam o 1o ano do EM. 

Em geral, durante o processo de aprendizagem de LE, há estudantes que 

gostam das aulas e demonstram interesse pela aprendizagem de inglês, e esse foi 

um dos fatores que contribuiu para motivar os estudantes a participarem das aulas 

complementares na sala de Informática. 
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Considerando o interesse dos estudantes para a aprendizagem de inglês, 

apresentei à equipe gestora e pedagógica meu projeto; expus como iria realizar a 

pesquisa e propus trabalhar em um período extra, com o grupo de estudantes, a fim 

de inserir as TDIC nas aulas de Inglês.  A equipe apoiou a proposta e concordou em 

colaborar com o meu projeto de pesquisa. 

O passo seguinte foi convidar os estudantes a participarem das aulas 

complementares para a aprendizagem de inglês, utilizando computadores. Durante o 

período de informações sobre as aulas complementares, houve um grande número 

de estudantes interessados em participar dos encontros. Isso poderia prejudicar o 

processo, caso houvesse mais de dezesseis estudantes, devido ao número de 

computadores em operação. Contudo, no dia marcado para o primeiro encontro, 

quinze estudantes compareceram.  

Dos quinze participantes que responderam ao questionário inicial, treze 

participaram dos encontros, realizados na sala de Informática, entre os meses de 

setembro e dezembro de 2015. Os dois participantes desistentes explicaram que 

tiveram problemas particulares que os impediram de estarem presentes às aulas.  

Os encontros realizados na sala de informática caracterizaram-se como aulas 

complementares à disciplina de Língua Inglesa e ocorreram fora do período de aula 

dessa disciplina.  

Para realizar esta pesquisa, utilizei um período adicional de trabalho, 

totalizando dezessete horas/aula, e contei com a colaboração da equipe gestora e 

dos demais professores, que permitiram que os treze estudantes se ausentassem 

dessas dezessete aulas para participar da pesquisa. 

 

 

3.2.3 Os participantes da pesquisa 
 

Nesta seção descrevo os participantes da pesquisa, estudantes das três  

primeiras séries do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de São Paulo, 

para os quais eu, como a pesquisadora, fui também a professora da disciplina 

Língua Estrangeira.  

Durante as aulas, tive oportunidade de conversar com os estudantes das três 

salas e informei que gostaria de convidá-los para participar de uma pesquisa. Eles 

deveriam contribuir com a presença, em horários cedidos pelos professores das 

outras disciplinas, desde que não se sentissem prejudicados nas respectivas 
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disciplinas. Informei também que eles iriam realizar uma tarefa de inglês, utilizando 

recursos tecnológicos e deveriam responder a questionários e entrevistas.  

Pedi aos estudantes que aceitaram o convite para encaminharem aos pais um 

documento autorizando-os a participarem da pesquisa. Assim, antes do inídio das 

atividades, os treze participantes entregaram o documento de consentimento de 

seus pais, que autorizava sua participação na pesquisa. 

Os treze estudantes participantes têm idade entre quinze e dezessete anos; 

apresentaram interesse pela aprendizagem de língua inglesa e ainda gostariam de 

melhorar ou aprender a utilizar os recursos tecnológicos digitais no ensino-

aprendizagem de inglês, segundo relatos à professora. 

Para o levantamento do perfil, utilizei o questionário 1 (Q1), em anexo; 

analisei as questões 1* , 2* e 3*, para saber, respectivamente, o nome, a idade e a 

série dos estudantes, enquanto as questões 11, 9 e 18 procuraram investigar o uso 

das TDIC para aprender inglês na 1ª série, as experiências dos estudantes de 

cursos de inglês através da internet e das preferências para realizar as atividades, 

individual ou em grupos.  

A seguir, apresento o quadro síntese do perfil dos participantes. 

 

Quadro 1: Perfil dos Participantes. 

Estudante16 Idade Série 

Utilização da 
internet para 

aprender inglês na 
1ª série 

Participação de 
cursos de inglês 

através da 
internet 

Preferência para 
realizar atividades 

em  grupo 

E1 15 G x  x 
E2 15 F x x  
E3 15 F x  x 
E4 16 G x x x 
E5 15 F x   
E6 15 G   x 
E7 15 F x  x 
E8 17 I  x x 
E9 15 I   x 

E10 15 G x  x 
E11 15 I x  x 
E12 16 I   x 
E13 15 I x  x 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Para preservar a identidade dos participantes, optei por identifica-los apenas por E, seguido dos 

algarismos 1 a 13. 
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3.2.4   As aulas de Inglês na sala de Informática 
 

O ensino-aprendizagem de inglês por meio de uma Tarefa foi realizado na 

sala de Informática, onde os estudantes puderam aprender inglês utilizando os 

recursos das TDIC (internet, AVA Edmodo, PowerPoint) como apoio ao processo de 

realização das atividades.  

Logo no início, notei que os estudantes não estavam familiarizados com o 

ambiente da sala de Informática, pois não sabiam sua localização. Considerei que 

eles nunca haviam utilizado o ambiente até aquele momento, talvez por falta de 

iniciativa dos próprios estudantes em utilizar os recursos dessa sala no contraturno, 

conforme permitido pelo regulamento da escola.  

Na sala de Informática há vinte computadores, distribuídos em cinco fileiras 

compostas por quatro mesas; em cada uma delas há um computador, mas há quatro 

deles indisponíveis por falta de manutenção, ou seja, há somente dezesseis 

computadores em operação. 

Para ministrar as aulas nesse ambiente, o professor não tem acesso ao 

computador servidor, que lhe facilitaria observar as ações dos estudantes e 

acompanhar o trabalho. O professor tem de auxiliar os estudantes face a face e não 

virtualmente. 

A proposta da aplicação da Tarefa nesta pesquisa visou ampliar os 

conhecimentos dos estudantes, referentes ao primeiro bimestre, cuja temática era o 

estudo intercultural. Com o objetivo de alcançar esse propósito, a Tarefa foi 

elaborada e disponibilizada no Edmodo. Nesse ambiente, aconteceram as 

interações que propiciaram a familiarização com o ambiente, para a realização da 

Tarefa. 

A realização da Tarefa propiciou o contato com as TDIC. Primeiramente, os 

computadores conectados à internet foram utilizados para o preenchimento de um 

formulário eletrônico; depois, para realizar pesquisas, e ainda para o acesso ao 

ambiente virtual de aprendizagem. Contou, ainda, com a utilização do aplicativo 

PowerPoint, além das interações para realizar a Tarefa.  

O início da geração de dados foi no dia 30 de setembro de 2015 e o término, 

no dia 4 de dezembro, totalizando dezessete aulas de 50 minutos cada. 
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3.3 A Tarefa 
 

A elaboração da tarefa, conforme já apresentada na Introdução deste 

trabalho, foi motivada pelo interesse em complementar uma situação de 

aprendizagem proposta para o primeiro bimestre da primeira série do Ensino Médio, 

que objetivava o aumento de conhecimentos relacionados a estudos interculturais, e, 

ainda, por considerar que a utilização das TDIC, no ensino da disciplina Língua 

Estrangeira Moderna - Inglês pode favorecer a aproximação dos letramentos digitais, 

segundo as OCEM (BRASIL, 2006). 

Para utilizar as TDIC na disciplina de Língua Inglesa contei com 

conhecimentos provindos de minha participação na disciplina Design e 

desenvolvimento de cursos e materiais para contextos digitais, ministrada no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem, pela Professora Doutora Rosinda de Castro Guerra Ramos, em 2014, 

como parte de meu mestrado. Além disso, e, também, a partir das instruções da 

professora em aulas presenciais, pude adquirir conhecimentos sobre como organizar 

uma situação de aprendizagem em ambientes digitais e conhecer os critérios 

apresentados por Ramos (2009) sobre design de materiais digitais.  

Quanto à escolha da Tarefa, a motivação principal deveu-se ao fato dela estar 

intrinsecamente relacionada à concepção comunicativa de ensino e por privilegiar as 

atividades colaborativas, segundo a organização esquematizada e explicada por 

Willis (1996), conforme já apresentada na seção da Fundamentação Teórica. Além 

disso, essa proposta compartilha a mesma concepção comunicativa de ensino  

apresentada no Currículo (BRASIL, 2010). 

Considerei o fato de que, ao utilizar essa Tarefa no ensino, os estudantes 

teriam uma oportunidade a mais de usar a língua inglesa ao participar de uma 

situação de aprendizagem adicional para a ampliação dos conhecimentos de inglês 

ministrados no bimestre. Além disso, a utilização das TDIC e, em específico, o uso 

do Edmodo poderiam favorecer os letramentos, inclusive os digitais. 

A seguir, apresento a tarefa utilizada neste estudo, baseada na proposta de 

Willis (1996) e organizada em três fases, conforme demonstra o Quadro 2. 
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Quadro 2: A Tarefa utilizada na Pesquisa. 

 
Pré-tarefa 

 
Introdução do tema e tarefa  
A escolha de um país de língua inglesa para realizar um intercâmbio.   
Levantamento de aspectos geográficos, culturais, entre outros que tenham curiosidade em 
conhecer. 
• Verificar o que os estudantes sabem sobre os países de língua inglesa e o que 

gostariam de aprender sobre os mesmos para realizarem um intercâmbio. 
• Modelos exemplares de tarefa para serem analisados aspectos que farão parte da 

Tarefa. 
Objetivo: Apresentar a Tarefa e mostrar exemplos da organização de apresentações 
sobre a descrição de um país, em PowerPoint. 

 
Ciclo da Tarefa 

 
Tarefa 

 
Os estudantes, em 

grupos, apresentam as 
características de um 
país de língua inglesa. 

A pesquisa é organizada 
a partir de sugestões de 
questões e endereços, 
apresentados em um 

modelo. 
Esse modelo servirá para 
direcionar a pesquisa na 

internet a partir das 
respostas às questões 

apresentadas 

Planejamento 
 

Estudantes, em grupos, 
escolhem os tópicos que 
gostariam de apresentar. 

Cada estudante informa os 
tópicos que pesquisará 

para organizar a 
elaboração escrita. 

Realizam a pesquisa na 
internet, a fim de 

responder questões a 
respeito dos aspectos 

geográficos e culturais, 
entre outros, sobre o país. 

Informar 
 

O grupo realiza a pesquisa e 
socializa o progresso de seu 

trabalho. 
O grupo organiza a produção 
escrita, a partir dos itens que 
cada participante pesquisou, 

incluindo figuras, mapas, 
gráficos, etc., distribuídos em 

telas de PowerPoint. 
O grupo discute e realiza as 

correções da linguagem escrita. 
A professora os auxilia nas 

reflexões sobre as adequações 
linguísticas para a apresentação 

oral. 
 

Foco na língua 
 

Análise 
A partir das apresentações expostas, os 
estudantes fazem perguntas sobre as 
característica do país apresentado. 
 

Prática 
Os grupos respondem às questões a partir 
da apresentação. 

 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Essa é uma tarefa de produção escrita e oral, cujo tema relaciona-se ao 

estudo intercultural, com foco em intercâmbio, com a finalidade de propiciar aos 

estudantes a aprendizagem de inglês, por meio da realização de uma apresentação 

em PowerPoint sobre os aspectos culturais, a localização geográfica e outros tópicos 

que os estudantes considerassem relevantes para saber sobre um país de língua 

inglesa. Foi proposto aos estudantes que se organizassem em quatro grupos e cada 

grupo descreveria um dos  países: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália.  
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Os objetivos que norteiam essa tarefa são:  

• Reconhecer a temática e a organização textual (apresentação em ppt); 

• Localizar informações específicas em um texto, por meio da leitura de 

textos digitais; 

• Selecionar informações específicas de um texto; 

• Compreender os tópicos (vocabulário) referentes à descrição de países; 

• Elaborar frases descrevendo países; 

• Organizar textos (mapa/bandeira/fotos de lugares) em um slide, no 

PowerPoint; 

• Elaborar frases que representam as falas para realizar a apresentação 

oral; 

• Apresentar, oralmente, a descrição de um país utilizando algumas frases 

em inglês, elaboradas previamente. 

 

Em relação à utilização das TDIC no ambiente escolar, a tarefa foi norteada 

pelos seguintes objetivos: 

• Utilizar o computador na escola; 

• Responder questionário eletrônico; 

• Fazer uso das TDIC foto e celular; 

• Participar em um AVA; 

• Seguir as instruções; 

• Realizar pesquisas na internet, na escola; 

• Realizar leituras de textos escritos e icônicos; 

• Ampliar os conhecimentos sobre a utilização de recursos digitais na 

aprendizagem de inglês; 

• Utilizar a plataforma educacional AVA Edmodo, na aprendizagem de 

inglês; 

• Organizar-se para o trabalho em grupo; 

• Utilizar o PowerPoint na elaboração da tarefa. 

 

Os recursos tecnológicos utilizados para a realização da tarefa foram: 

computadores, internet, PowerPoint, celular e AVA Edmodo, entre outras 

ferramentas, disponíveis na internet, também capazes de apoiar a realização da 

tarefa. 
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Inicialmente, apresentei o AVA Edmodo, que foi utilizado para a organização 

da tarefa. Ao descobrir que os estudantes não conheciam o AVA Edmodo, decidi 

organizar uma atividade para ambientação da plataforma. Assim, os estudantes 

participaram de duas aulas iniciais para ambientação do AVA Edmodo, cujos 

objetivos foram o preenchimento do perfil no ambiente, a participação em um teste, 

uma enquete e comentários por meio de mensagens. 

A atividade denominada Ambientação para a utilização do AVA Edmodo 

propiciou a cada estudante participar das seguintes ações: 

• Fazer a inscrição no Edmodo; 

• Ler os ícones (símbolos) e compreender o que representavam; 

• Indicar um perfil que representasse seu modo de aprendizagem 

preferido; 

• Ler textos descritivos de algumas profissões; 

• Indicar perfil referente aos objetivos profissionais de interesse; 

• Ler anotação de boas vindas; 

• Participar de um teste sobre as percepções iniciais a respeito do AVA 

Edmodo; 

• Comentar as postagens de boas vindas, por meio da ferramenta 

mensagem. 

 

 

3.3.1    Os procecimentos para aplicação da Tarefa 
 

Antes de os estudantes iniciarem a tarefa, apresentei as características do 

AVA Edmodo por meio de uma apresentação em PowerPoint. Para elucidar o 

conteúdo apresentado aos estudantes sobre a utilização inicial da plataforma, 

descrevo, a seguir, as etapas referentes à ambientação e ao uso da plataforma. 

A figura 7 foi utilizada para esclarecer a plataforma, o endereço para acesso e 

as características. 
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Figura 7: Apresentação da Plataforma Edmodo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Após essa apresentação, os estudantes fizeram a inscrição para participarem 

da plataforma Edmodo. Isso é feito em uma página inicial apresentada na 

plataforma, conforme figura 8, abaixo: 

 
Figura 8: Página de apresentação do Edmodo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Para utilizar o AVA Edmodo, é necessário realizar a inscrição, clicando em 

Create your free account (crie sua conta de graça) na página, conforme ilustrado a 

seguir. 
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Figura 9: Formulário para criar uma conta no Edmodo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Os estudantes foram orientados, de forma detalhada, a preencherem os 

espaços, incluindo o código do grupo, fornecido pela professora. Após esse 

processo de autenticação, cada estudante teve acesso ao ambiente, por meio da 

visualização de seu nome na parte superior da página. 

No Edmodo, o grupo foi chamado Navegantes e nesse ambiente aconteceram 

as interações. 

Para a ambientação no AVA, propus uma atividade para o reconhecimento e 

o uso de algumas ferramentas disponíveis no Edmodo: postagem de mensagem, 

teste, enquete e mensagens, que foram as ferramentas utilizadas para auxiliar a 

realização da Tarefa. 

A figura 10 mostra uma tarefa17 que, no AVA, representa uma proposta de 

tarefa, isto é instruções de atividade. 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Como já apontado anteriormente, para melhor entendimento, escreverei tarefa com a inicial 

minúscula quando se tratar de uma das ferramentas do AVA e Tarefa com a letra inicial maiúscula 
para referir-me à Tarefa proposta por Willis (1996). 
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Figura 10: AVA tarefa Apresentação da Plataforma Edmodo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Para a realização dessa ambientação da plataforma, expliquei ao grupo, 

presencialmente, como realizar o preenchimento do perfil. Para isso, deveriam 

escolher entre as opções apresentadas sobre como aprender melhor: a) realizando 

atividades desafiadoras; b) ouvindo histórias; e c) visualmente, ao utilizar-se de 

figuras, imagens. Deveriam, também, informar a área profissional de seu interesse e, 

ainda, escolher um avatar (foto ilustrativa) ou postar uma foto, se não se 

importassem de torná-la pública no ambiente. 

 

Figura 11: Profile (Preencher o perfil). 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Para o preenchimento do perfil, o estudante deveria clicar em How I like to 

Learn, para indicar como considera que aprende, e em Career Goal, para indicar a 

área de profissão de seu interesse. Clicando em uma figura de um lápis, abre-se um 

quadro com as figuras representativas de hands-on, listening e visually; ao clicar em 

uma dessas figuras, abre-se uma aba que dá acesso a um texto que define as 

características de cada um dos três tipos de aprendizagem.  

 
Figura 12: Tipos de aprendizagem (How I Like to Learn). 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Orientei os estudantes a escolherem uma das áreas da profissões 

apresentadas a partir dos títulos, conforme figura 13: 

 
Figura 13: Escolha de área e profissão. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Clicando em uma das expressões, por exemplo, reading, entre outras áreas 

apresentadas, abre-se uma aba na qual é possível verificar uma lista de sugestões 

de algumas áreas profissionais, como mostra a figura 14, abaixo.  

 
Figura 14: Área e profissões. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Ao selecionar a área de interesse profissional, esta fará parte do perfil do 

estudante. Por exemplo: ao selecionar a área Reading (Leitura), o estudante poderá 

escolher uma das possibilidades relacionadas à área e, escolhendo, por exemplo, 

Writer (Escritor), a plataforma disponibiliza, para leitura, a definição do título da 

profissão, conforme figura 15, abaixo: 

 

Figura 15: Definição de uma profissão. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 O processo de criar um perfil propicia ao grupo de estudantes a oportunidade 

de participar de uma prática social própria de um AVA e garante a convivência em 

uma comunidade, cujo interesse comum é a aprendizagem.  

As atividades que permitem aos estudantes completarem o perfil são: seguir 

instruções; realizar leituras de textos escritos e icônicos, e escolher, entre os textos, 

aquele que melhor define suas características para aprender; escolher uma área 

para uma futura profissão. Isso propicia novos conhecimentos, principalmente, para 

aqueles que nunca participaram de um AVA.  

A criação do perfil autorizou os estudantes a participarem do AVA. Um 

exemplo de perfil é apresentado na figura 16, a seguir. 
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Figura 16: Perfil criado no Edmodo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Outra ferramenta do AVA utilizada foi a mensagem para estabelecer a 

comunicação com o grupo. Ela serve para dar instruções e orientações sobre as 

atividades, conforme mostra a figura 17. 
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Figura 17: Postagem anotação boas-vindas. 

 
    Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Para os estudantes realizarem a atividade relacionada à ambientação do 

Edmodo, orientei-os a seguirem os procedimentos seguintes da aula, e a 

participarem de um teste, ferramenta do AVA. Utilizei um teste de múltipla escolha e 

outro de respostas curtas, constituindo-se nas seis perguntas que fizeram parte do 

questionário 2 (Q2), que será apresentado como um dos instrumentos de geração 

de dados da pesquisa.  

A seguir, apresento um exemplo que mostra a informação que o usuário 

recebe para ter acesso ao teste. 

 
Figura 18: Conhecimento da plataforma. 

 
          Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Após a ambientação do Edmodo, iniciei as orientações para a realização da 

Tarefa; os estudantes leram a instrução da Tarefa proposta. Solicitei que, oralmente, 
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explicassem o que haviam entendido da tarefa e explicitassem a compreensão da 

leitura.  

No momento de explicação, os estudantes participaram de forma 

colaborativa, isto é, um auxiliava o outro na interpretação, a fim de o grupo 

compreender o que deveria realizar. 

 

Figura 19: Apresentação da Tarefa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Como resultado de aprendizagem, os estudantes demonstraram que 

desenvolveram habilidades de ler e compreender as instruções para participar de 

uma tarefa. 

Depois da apresentação da Tarefa, os estudantes tiveram acesso a outra 

anotação, conforme a figura 20, e, novamente, os estudantes interpretaram o texto 

escrito em conjunto e seguiram as instruções ali propostas: organizarem-se em 

grupos, escolherem um dos quatro envelopes que guardavam os nomes dos quatro 

países para serem descritos por eles e tirarem uma foto do grupo, indicando o país a 

ser pesquisado. 

 
  



75	  

	  
	  

Figura 20: Instruções para organização dos grupos. 

 
      Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Cada grupo escolheu um envelope cujo conteúdo indicavava o país a ser 

descrito. Além das instruções para formação de grupos, havia também instruções 

para o uso de outra tecnologia, ou seja, tirar uma foto do grupo18 utilizando o celular 

e postá-la no AVA, como parte integrante da elaboração da Tarefa, na tela inicial de 

cada apresentação. 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18As fotos foram omitidas para preservar a imagem dos estudantes; utilizei símbolos representativos 

em substituição às fotos.  
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Figura 21: Foto da apresentação de cada grupo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Participar de prática de organização de grupos, fazer uso das TDIC (uso do 

celular para tirar foto) e utilizar esse meio para a elaboração de novas atividades são 

ações que demonstram que os estudantes participam e constroem novos 

conhecimentos,  são os protagonistas da aprendizagem. 

Depois da organização do grupo, do sorteio dos quatro países e das 

postagens das fotos, os estudantes foram orientados a realizarem um teste 

(resposta curta) contendo quatro questões, cujo objetivo foi descobrir o 

conhecimento prévio dos componentes dos grupos a respeito do país que seria 

pesquisado, além das expectativas de aprendizagem em relação ao tema da Tarefa. 

Apliquei um teste no AVA, contendo quatro perguntas abertas, visando saber 

o que os estudantes sabiam sobre programas de intercâmbio. Para aproximar os 

estudantes do tópico da Tarefa, não utilizei perguntas sobre a linguagem, mas sim 

sobre a compreensão de sua visão de mundo sobre o tópico. 

Para isso, iniciei com a primeira pergunta (What country will your group 

describe?), visando verificar se os estudantes já estavam engajados com o grupo. 

As respostas indicaram que os grupos já estavam organizados por país a ser 

pesquisado. Cada participante respondeu o nome do país que o grupo pesquisaria. 

A segunda pergunta (Would you like to go on an exchange program to an 

English country? Why?) visava saber se os estudantes tinham interesse em 

participar de um programa de intercâmbio e por que o fariam.  
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As respostas dos 13 participantes esclareceram que a maioria indicou ter 

interesse em realizar um intercâmbio; apenas 1 deles indicou não ter interesse em 

participar de um intercâmbio. Oito deles indicaram, como objetivo para realizar um 

intercâmbio, aprender a língua de forma rápida e fácil; três indicaram interesse em 

saber mais sobre a cultura de outro país e quatro mencionaram interesse em 

vivenciar novas experiências, em conhecer pessoas, lugares e ambientes diferentes. 

A terceira pergunta (What do you know about the country that your group will 

describe?) visou saber os conhecimentos dos estudantes sobre o país que o grupo 

pesquisaria e a quarta pergunta (What would you like to know about this country?) 

referia-se ao levantamento das perspectivas de aprendizagem dos estudantes sobre 

o país que iriam pesquisar.  

Para demonstrar os resultados da terceira e quarta perguntas, optei pela 

análise de cada um dos grupos, para revelar os relatos apontados pelos estudantes.  

O grupo Australia era composto por três estudantes; dois relataram não 

conhecer nada sobre o país e um deles indicou conhecer a capital (Camberra) e 

características do país, como a presença de cangurus e de uma fauna exótica. As 

respostas sobre o que gostariam de aprender apontaram a cultura, a língua falada, o 

estilo musical, a tradição e a natureza. 

O grupo USA, composto por três participantes, declarou conhecer a música, a 

cultura e os ambientes; os estudantes indicaram como perspectivas de 

aprendizagem conhecer a cultura, a história, a música, os lugares mais visitados e 

as faculdades. 

O grupo England, composto por dois participantes, indicaram não conhecer 

nada. As respostas dos participantes indicaram interesse em conhecer os costumes, 

a cultura e os lugares famosos. 

O grupo Canada era composto por seis participantes; dois responderam não 

conhecer nada, três dos componentes mencionaram conhecer o básico e um deles 

indicou conhecer a bandeira do país, a moeda e o continente. As respostas 

indicaram interesse em conhecer a cultura e a comida do país. 

É possível inferir, a partir das respostas, que os estudantes possuem 

conhecimentos básicos sobre os países e têm interesse em saber mais sobre a 

cultura, os costumes, os lugares marcantes, as cidades, a língua, os recursos 

naturais, a localização, as universidades, a comida, a história e a música. 
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Sobre a realização de um intercâmbio, apresentei uma enquete contendo 

quatro alternativas, a fim de saber qual dos enunciados seria considerado o mais 

motivador para um estudante realizar um intercâmbio.  

 
Figura 22: Enquete pré-tarefa “para que realizar um intercâmbio?”. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Esse tipo de ferramenta (enquete) no AVA facilita o trabalho do professor, 

pois torna o resultado visível de forma rápida, a partir de cada votação. Ainda é 

possível inferir que os estudantes apreciaram essa ferramenta, pois gostaram de 

compartilhar as ideias apresentadas pelo grupo; a representação gráfica facilitou a 

compreensão, segundo relataram à professora, enquanto realizavam a pré-tarefa. 

Os treze participantes deveriam responder a enquete, porém três desses não 

o fizeram. Assim, dos dez estudantes que responderam a respeito da finalidade da 

realização de um intercâmbio, quatro consideraram que um intercâmbio torna 

possível "fazer novas amizades ao redor do mundo" e, ainda, que permite "aprender 

com o compartilhamento e as trocas de ideias". Outros três estudantes 

demonstraram interesses relacionados à "aprendizagem da língua", enquanto dois 

apontaram interesse em realizar um intercâmbio para "melhorar o currículo" e, por 

último, um deles indicou interesse em ter "a experiência em um sistema educacional 

diferente".  
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Essas questões visaram à introdução do tópico, da linguagem utilizada e a 

possibilitar aos estudantes adquirirem mais confiança no processo da tarefa, 

conforme (WILLIS, 1996, p.43). 

 Na aula seguinte, ainda na pré-tarefa, escolhi dois exemplos de 

apresentações em PowerPoint, relacionados à descrição de um país, a fim de 

apresentar o modelo da Tarefa que deveria ser realizada pelos estudantes. Assim, 

apresentei uma tarefa que possibilitou-lhes acesso a duas apresentações sobre o 

Brasil, conforme mostra a figura 23, a seguir. 

 
Figura 23: Exemplos de duas apresentações. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
 Para a realização dessa atividade, os estudantes receberam instruções para 

acessar o PowerPoint no AVA e baixar os arquivos referentes às apresentações. Os 

estudantes compartilharam as informações para solucionar suas dúvidas a respeito 

do acesso aos arquivos e também sobre a compreensão da leitura digital. 

Os estudantes observaram as apresentações sobre o Brasil e buscaram apoio 

em diversos tipos de textos para a interpretação do conteúdo, a descrição do Brasil. 

A prática de leitura em que os estudantes utilizaram as várias modalidades de 

linguagem capacita-os para os novos letramentos visuais e digitais e para novas 

experiências de uso da linguagem de forma contextualizada.   

Considerei, para a seleção dos textos, as instruções apresentadas nas OCEM 

(BRASIL, 2006, p.114) que indicam:  
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A escolha dos textos de leitura deve, por exemplo, partir de temas de 
interesse dos alunos e que possibilitem reflexão sobre sua sociedade 
e ampliação da visão de mundo, conforme a proposta educativa 
focalizada neste documento 

 

A escolha das duas apresentações foi motivada por tratar de descrição do 

Brasil, o que considerei positivo para aproximar os estudantes de conhecimentos 

que já possuíam sobre o país, para facilitar o reconhecimento das características em 

inglês. Imaginei que a utilização de recursos visuais, símbolos, figuras, fotos, mapas, 

gráficos, facilitaria a compreensão e a interpretação desses textos. 

Ainda, ponderei a possibilidade de aquisição de novos conhecimentos 

(dimensões geográficas, população, divisão regional, estados, cidades, fauna, flora, 

etc.) sobre o próprio país, o que possibilitaria compará-lo a outros países e, dessa 

forma, propiciar novas descobertas em benefício dos conhecimentos gerais dos 

estudantes.  

Assim, a pré tarefa visou à exploração do tópico, do vocabulário e do tipo de 

texto, de modo a criar interesse nos estudantes para a realização da Tarefa, 

conforme explica Willis (1996, p.43). 

Para averiguar a compreensão sobre o tipo de texto, o tema da apresentação 

e as informações geográficas sobre o país, apresentei-lhes três questões de múltipla 

escolha, para que fosse assinalada apenas uma das alternativas. 

 
Figura 24: Teste múltipla escolha pré-tarefa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Para saber sobre as percepções dos estudantes quanto à aprendizagem, 

utilizei um questionário no AVA, conforme apresentado na figura 25, que também 

serviu de instrumento de geração de dados, o questionário 3 (Q3) e que será 

descrito na seção de instrumentos e procedimentos de geração de dados. 

 
Figura 25: Teste resposta curta pré-tarefa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Para finalizar a pré-tarefa, foi proposto aos estudantes a utilização da 

ferramenta mensagem do AVA, para expressarem as considerações sobre a 

atividade realizada. As interações podem ser observadas na figura 26, a seguir. 
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Figura 26: Interações utilizando a ferramenta miniblog. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 A outra fase da Tarefa, o ciclo da Tarefa, foi realizada em grupos, no AVA. 

Foram criados quatro minigrupos para facilitar as interações entre os componentes 

de cada grupo. Os quatro minigrupos são: Canada, Australia England e USA, 

conforme mostra a figura 27. 
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Figura 27: Formação dos grupos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 No ciclo da tarefa, os estudantes receberam instruções de procedimentos 

para a realização da Tarefa, conforme a sua descrição na figura 28. 
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Figura 28: Postagem das instruções para realização da Tarefa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Os estudantes contaram com a explicação e a exemplificação de um modelo 

para auxiliá-los a organizar a apresentação da Tarefa utilizando o PowerPoint. 

Nesse modelo, havia a organização de slides; em cada um deles o estudante 

verificava uma orientação, que lhe serviria de suporte para a realização da pesquisa. 

Para orientar os estudantes, havia perguntas sobre as características de países e 

indicações de endereços de páginas da internet para cada tópico a ser pesquisado. 

Cada grupo foi orientado a utilizar o ambiente AVA referente ao nome do 

grupo, a fim de organizar o planejamento e a elaboração da tarefa.  

Apesar das explicações por meio do AVA e das recomendações presenciais, 

os estudantes não informaram via AVA Edmodo os itens que cada um pesquisaria. 

Os estudantes fizeram essa organização oralmente, conforme observei durante as 

aulas. Cada membro do grupo ficou responsável pelos tópicos escolhidos para 

realizar a pesquisa. 
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O grupo foi orientado, também presencialmente, a publicar, ao final de cada 

aula, os achados, o resultado da pesquisa, isto é, a elaboração escrita de tópicos em 

slides do PowerPoint.  

Um exemplo, na figura 29, mostra a comunicação no AVA e a entrega da 

atividade realizada por um estudante, para informar o grupo sobre o material de 

pesquisa. 

 
Figura 29: Comunicação do grupo e entrega de atividade de pesquisa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Outro exemplo mostra a utilização de linguagens, a inserção de figuras, 

símbolos e textos escritos, representando uma parte da pesquisa do estudante que 

contribuiu para a produção escrita do grupo, conforme a postagem apresentada na 

figura 30. 

 

Figura 30: Inserção de figura, símbolo e texto. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Pode-se observar, nessa figura apresentada, o tipo de linguagem produzida 

pelo estudante através de leituras de páginas da Web. Notamos que o estudante 

desenvolveu habilidades de selecionar e utilizar as informação pertinentes à sua 

aprendizagem. Conforme as OCEM (BRASIL, 2006), 

	  
A linguagem na comunicação  mediada pelo computador oferece 
muitos exemplos de uso da linguagem e da premente necessidade 
de modificar as concepções anteriores de linguagem cultura e 
desenvolvimento OCEM (BRASIL, 2006, p.105). 

 

Durante a pesquisa, cada grupo organizou-se para compor a apresentação do 

país sorteado. Essa organização resultou na produção escrita de cada componente, 

a cada final de aula, possibilitando orientar os colegas sobre o progresso da Tarefa.  

 
Figura 31: Interação sobre o progresso da pesquisa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Após a elaboração escrita, realizada pelos componentes do grupo, cada 

grupo foi orientado a eleger um dos membros para compilar os trabalhos, isto é, 

organizar as produções escritas de cada membro em um único trabalho, conforme a 

orientação da tarefa, apresentada na figura 32. 
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Figura 32: Elaboração de escrita preliminar (first draft). 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Os grupos foram orientados, pelas instruções na postagem, a organizar, 

ordenar os slides do PowerPoint e a fazer as adequações de textos para o formato 

de apresentação. A apresentação de cada grupo foi compartilhada por mim, no 

ambiente geral (Navegantes), para serem apreciadas pelo estudantes. 

Os estudantes tiveram acesso às apresentações de todos os grupos, para 

leitura e análise de cada uma delas. Para isso, os estudantes deveriam considerar a 

estrutura do texto no arquivo PowerPoint, o uso da linguagem, o formato dos slides e 

a criatividade.  

A figura 33 mostra um exemplo de convite de uma das apresentações, 

compartilhado pelos estudantes. 
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Figura 33: Convite para compartilhar as apresentações. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Nessa parte do ciclo da tarefa, os estudantes interagiram sobre as produções 

escritas apresentadas. Eles trabalharam de forma colaborativa, analisaram as 

adequações das apresentações e postaram comentários, tais como, sugestões, 

correções e acréscimos de tópicos, figuras, mapas, entre outros aspectos que 

pudessem melhorar a compreensão de cada uma das descrições dos países.  

Os estudantes assistiram às apresentações postadas pelos quatro grupos e 

analisaram cada uma delas. A figura 34 exemplifica algumas das interações que o 

grupo realizou após ter assistido à apresentação do grupo USA. 
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Figura 34: Interações sobre a apresentação do grupo USA. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Para conhecer as percepções dos estudantes sobre o trabalho em grupo, que 

resultou na produção escrita, propus-lhes uma enquete, e as respostas 

demonstraram que os estudantes apreciaram trabalhar em grupos, conforme é 

possível observar na figura 35. 
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Figura 35: Enquete trabalho em grupos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Outra estratégia que utilizei para saber as percepções sobre o trabalho em 

grupo foi a interação escrita, por meio da ferramenta mensagem, na qual, 

diferentemente da enquete, o estudante, interage por meio de mensagem. Conforme 

mostra a figura 36, foi possível verificar que um dos estudantes considerou fácil e 

explicou o que fez para colaborar com o grupo. 

 
Figura 36: Percepção sobre a organização do trabalho em grupos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Outra parte da Tarefa teve como foco a realização das adequações das 

produções escritas sobre as descrições dos países, para a apresentação final. Para 

realizá-la, os grupos contaram com as sugestões oferecidas pelos colegas para as 

correções. A figura 37 apresenta alguns exemplos de comentários sobre a primeira 

versão das apresentações sobre os países. 
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Figura 37: Exemplos de interações sobre as apresentações. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Após os comentários dos estudantes sobre a elaboração da Tarefa, 

apresentei o retorno de minhas observações referentes às correções, em cada slide 

do PowerPoint. Utilizei a ferramenta revisão/comentário e indiquei as correções que 

deveriam ser realizadas pelo grupo para melhorar as apresentações. 

Para alertá-los a realizar as correções, informei-os de que poderiam realizar a 

versão final. A figura 38 apresenta uma das mensagens para exemplificar os 

procedimentos que adotei para cada um dos grupos. 

 
Figura 38: Alerta ao grupo para realizar as adequações. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Após as adequações das produções escritas para as apresentações, o grupo 

realizou a edição final e postou no grupo geral, Navegantes. A figura 39 mostra as 

mensagens dos quatro grupos e, também, informa a entrega da versão final, assim 

como a inclusão do arquivo em PowerPoint, referente à descrição do país.  

 
Figura 39: Entrega das produções escritas. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Para conhecer as considerações do grupo sobre as correções dos trabalhos, 

propus uma enquete para verificar o que facilitou a realização das correções da 

produção escrita.  

Conformea figura 40, é possível observar que a maioria considerou fácil 

realizar as correções das apresentações, devido ao trabalho colaborativo realizado 

entre os participantes do grupo Navegantes. 

Outras considerações, como pouco difícil e difícil, foram justificadas, devido à 

falta da participação de alguns dos estudantes e por considerarem essa Tarefa o 

primeiro trabalho dessa natureza – com características digitais – que realizaram, 

assim como a pesquisa na internet e a utilização do PowerPoint.  
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Figura 40: Percepções sobre realizar as correções das apresentações. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Para a apresentação oral, orientei os estudantes sobre os procedimentos. 

Enviei um modelo contendo algumas sugestões de falas em inglês para uma 

apresentação; por exemplo, como se apresentar ou apresentar os participantes do 

grupo e como discorrer sobre o tema e o conteúdo de cada slide. 

Para facilitar a apresentação oral em inglês, solicitei que cada grupo 

elaborasse as frases correspondentes a cada slide; também os orientei como utilizar 

a ferramenta do Google para verificar ou aprender a adequação do vocabulário e da 

pronúncia das palavras para a organização das apresentações. 

O grupo foi orientado a escrever as falas em inglês, na parte anotações de 

cada slide do PowerPoint, utilizando o modo de apresentação de slides. 

Os grupos Canada, Australia e England realizaram as apresentações para o 

grupo. O quarto grupo (USA) concluiu apenas a apresentação escrita. As 

componentes desse grupo apenas iniciaram os procedimentos para realização da 

produção oral; orientei-as a utilizarem a ferramenta do Google tradutor para ouvir 

palavras cuja pronúncia desconheciam, contudo as alunas concluíram apenas parte 

dos procedimentos para realização da produção oral. 

Na fase referente ao foco na língua, no contexto de uma apresentação da 

descrição de um país, considerei que a retomada às questões que direcionaram as 

pesquisas serviriam para os estudantes se conscientizarem da estrutura da língua 

utilizada para descrever um país. Assim, propus a cada grupo que escolhesse as 



94	  

	  
	  

perguntas referentes aos tópicos que gostaria de esclarecer sobre os países 

apresentados. Por fim, os estudantes fizeram as perguntas em inglês, oralmente, a 

cada grupo, para serem respondidas pelos grupos que apresentaram os respectivos 

países.  

A seguir, apresento o quadro representativo do cronograma das atividades 

realizadas19. 

 
Quadro 3: Cronograma das atividades nas aulas complementares. 

Cronograma das atividades complementares 

Data Atividades apresentadas aos 
estudantes Objetivo 

30/09/2015 
 

Preenchimento de um 
questionário eletrônico (Q1) 

Aprender a preencher e enviar 
um formulário  eletrônico  

18/10/2015 Utilização do Edmodo Aprender a utilizar o Edmodo 

19/10/2015 Questionamento sobre o AVA 
(Q2) 

Aprender a responder questões 
utilizando as ferramentas do 
Edmodo 

20/10/2015 Apresentação Pré-tarefa Ler e Interpretar as instruções 

21/10/2015 Questionamento sobre o tema da 
tarefa  

Ler, interpretar e responder 
questões 

23/10/2015 Exemplos de presentações em 
PowerPoint 
Questionamento no AVA (Q3) 

Assistir, compreender e 
responder questões sobre as 
apresentações  

26/10/2015 Apresentação da Tarefa 
em PowerPoint 

Aprender a entender as instruções 
e realizar pesquisas sobre os 
tópicos em endereços da internet 

28/10/2015 Instruções para a produção 
escrita (first draft) 

Elaborar a produção escrita em 
telas de PPT sobre os itens 
escolhidos 

29/10/215 Instruções para a organização do 
conteúdo pesquisado 

Reunir as produções escritas e 
organizá-las para uma 
apresentação  

06/11/2015 Exposição das produções 
escritas sobre os quatro países 

Ler e analisar as produções 
escritas 

11/11/2015 Orientação para a efetuação das 
correções das produções escritas 

Aprender a adequar a produção 
escrita 

13/11/2015 Participação em uma 
Entrevista 

Aprender a participar de uma 
entrevista 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Os itens negritados correspondem aos dados utilizados para discussão. 
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18/11/2015 Orientação  para a apresentação 
oral 
Instruções para a produção 
escrita de um texto para apoiar a 
apresentação 

Organizar a apresentação oral do 
grupo 
 
Aprender a utilizar o campo de 
anotações no PowerPoint 

23/11/2015 Instruções para o 
desenvolvimento da pesquisa de 
tópicos e organização das telas 

Localizar, selecionar e organizar 
as telas 

27/11/2015 
 

• Instruções para o término da 
pesquisa e da reescrita após as 
correções e para a preparação 
para apresentação oral 

Concluir a produção escrita e 
preparar a produção oral 

02/12/2015 Organização das apresentações  Produzir oralmente a apresentação 
dos países  

04/12/2015 Questionário eletrônico (Q4) Responder e enviar um 
questionário eletrônico 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 Após a descrição de como a tarefa foi organizada e realizada através do AVA, 

passo para a próxima seção, a apresentação dos instrumentos e geração de dados. 

 

 

3.4 Instrumentos e Procedimentos de Geração de Dados 
 

A escolha dos instrumentos de pesquisa visou investigar as percepções de 

um grupo de estudantes da primeira série do Ensino Médio de uma Escola Pública 

Estadual sobre o ensino-aprendizagem de inglês por meio de uma Tarefa no 

Edmodo. Os instrumentos que forneceram os dados para esta pesquisa foram: a) 

Questionário 1 (Q1, Anexo1); Questionário 2 (Q2, Anexo 2); Questionário 3 (Q3, 

Anexo3); Questionário 4 (Q4, Anexo 4). b), uma Entrevista (Anexo 5). 

Para melhor compreender as características dos instrumentos utilizados nesta 

pesquisa e informar as características desses instrumentos, apoio-me na descrição 

feita por Nunan (1992, p.143). Os questionários são instrumentos muito utilizados 

para a coleta de dados, especialmente pela facilidade que apresentam no momento 

de análise. Nas questões fechadas de um questionário, o pesquisador determina ou 

delimita as respostas, por intermédio de opções ao respondente. Já nas questões 

abertas o respondente pode decidir o que quer dizer com mais liberdade. O autor 

acrescenta que um mesmo questionário pode conter questões abertas e fechadas, 

sendo que as perguntas fechadas são mais fáceis de serem analisadas e as abertas 
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podem fornecer respostas mais úteis a uma pesquisa, uma vez que podem refletir 

com maior precisão o que o participante quer informar.  

Quanto às características do outro instrumento de pesquisa, a entrevista, para 

Nunan (1992) é uma ferramenta amplamente utilizada. O autor cita duas vantagens 

para a utilização da entrevista semiestruturada, usada neste trabalho: o controle do 

entrevistador e a flexibilidade. Nunan (1992, p.149) salienta ainda que, devido à sua 

flexibilidade, a entrevista tem sido a preferida por muitos pesquisadores, 

principalmente nas pesquisas de tradição interpretativista. Por isso, ao utilizar a 

entrevista semiestruturada, o entrevistador tem uma ideia geral do que ele espera da 

entrevista, porém não segue uma lista pré-determinada de perguntas e o processo 

da entrevista é determinado pelos tópicos ou pelos pontos relevantes. 

Esclarecidas as características e a natureza dos instrumentos, iniciarei a 

descrição dos procedimentos para a coleta de dados, assim como a descrição de 

cada um dos questionários e, a seguir, descreverei a entrevista. 

A coleta de dados foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da PUC-SP20.  

Inicialmente, encaminhei aos pais dos estudantes o Consentimento Livre e 

Esclarecido, solicitando a devida autorização firmada com a assinatura de pais ou 

responsáveis, caso concordassem que os estudantes, menores, participassem da 

pesquisa, bem como, foi esclarecido nesse documento, que participariam de aulas 

complementares ao ensino-aprendizagem de inglês por meio de um ambiente 

virtual, o Edmodo, cujo objetivo era o de ampliar os conhecimentos de língua 

inglesa. 

Depois de obter essas autorizações dos responsáveis, adotei os 

procedimentos norteadores da geração de dados desta pesquisa, a partir das etapas 

descritas a seguir. 

Primeiramente, informei minhas turmas que gostaria de realizar minha 

pesquisa com um grupo. Informei também que participariam de aulas 

complementares e elas seriam realizadas na sala de Informática. Nas três turmas, 

passei uma lista para que os interessados anotassem o nome e o endereço 

eletrônico.  Com essa lista dos interessados em mãos, informei-os de que enviaria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 A participação dos estudantes está expressa e autorizada por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, aprovado, junto com os demais documentos necessários, pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob o protocolo de número 
53646516.7.0000.5482. 
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uma correspondência eletrônica e solicitei a confirmação do recebimento. Notei que 

muitos estudantes não retornaram a confirmação e, a partir desse primeiro contato, 

via ambiente virtual, foi possível verificar que muitos deles não tinham acesso à 

internet, o que os impossibilitava de responderem à mensagem.  

Para aqueles que deram o retorno após o recebimento da mensagem, o 

questionário 1 (Q1) foi enviado ao endereço eletrônico, mas nenhum dos estudantes 

soube como proceder para responder o questionário, segundo informações dadas 

pelos estudantes à professora.  

Dessa forma, a aplicação do Q1 foi presencial, na sala de Informática, no dia 

30 de setembro de 2015, durante cinquenta minutos.  

Após conseguirem acessar o ambiente digital, a internet, pedi para acessarem 

seus endereços eletrônicos e verificarem o recebimento de uma mensagem que eu 

havia enviado. Nessa mensagem havia uma solicitação para eles responderem a um 

questionário, o Q1, que foi enviado pelo Google Drive. 

Nesse momento, tiveram uma aula prática para utilizarem o computador, para 

um propósito determinado – responder a um questionário digital – e enviá-lo por 

meio do ambiente virtual Google Drive. 

Para os estudantes responderem às questões, esclareci cada uma delas, 

inclusive expliquei o formato das questões (aberta, fechada, múltipla escolha, 

enumerar por ordem de preferência), pois esse tipo de questionário não fazia parte 

dos conhecimentos anteriores desse estudantes. Percebi isso devido ao tipo de 

questionamento feitos pelos estudantes, referentes à interpretação das perguntas.  

Para os estudantes responderem ao Q1, foram necessárias explicações 

detalhadas, tanto para a utilização dos recursos digitais como para a interpretação 

das questões, a fim de cumprirem o propósito e enviarem o Q1. 

Dos treze participantes, onze deles conseguiram responder e enviar os 

questionários, mas para duas estudantes, essa ação não foi tão simples, e mesmo 

com a ajuda do grupo, não conseguiram enviar o questionário. Foi necessário 

ensiná-las a criar um endereço eletrônico, guardar a senha, acessar o arquivo 

referente ao questionário e enviar o arquivo.  

O Q1 no formato digital, usando o formulário eletrônico do Google Drive, 

composto por vinte questões, onze fechadas e nove abertas, foi elaborado com o 

objetivo de conseguir informações sobre as perspectivas iniciais dos estudantes 

quanto à utilização das TDIC para o ensino-aprendizagem de inglês.  
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 Para alcançar o propósito desse instrumento, iniciou-se o questionário com 

algumas questões que tinham como propósito obter dados sobre os conhecimentos 

dos estudantes a respeito da utilização das TDIC, na escola e, em séries anteriores, 

isto é, no Ensino Fundamental II. Outras questões buscaram esclarecer o uso das 

TDIC em ações cotidianas para aprender inglês, informalmente, e, por último, 

questões visando a esclarecer quais as perspectivas dos estudantes quanto ao 

ensino-aprendizagem de inglês  utilizando as TDIC. Esse questionário foi aplicado 

em 30 de setembro de 2015, na sala de Informática. 

 O questionário 2 (Q2) foi gerado após a ambientação dos estudantes no AVA 

Edmodo. Primeiramente, cada estudante fez sua inscrição no ambiente, tornando-se 

membro do grupo intitulado Navegantes. Após o preenchimento do perfil, todos 

responderam a um questionário (ferramenta teste), cujo objetivo foi o de familiarizá-

los com a utilização da ferramenta. O Q2 foi aplicado em 19 de outubro de 2015, 

durante a tarefa, contendo uma pergunta fechada e quatro perguntas abertas.  

Utilizei o recurso do AVA Edmodo, o teste, visando a investigar as percepções dos 

estudantes sobre o conhecimento da plataforma e o processo de ambientação no 

AVA Edmodo, bem como sobre a importância da utilização do AVA Edmodo para 

ensino-aprendizagem de inglês por meio da organização da atividade proposta. 

O questionário 3 (Q3), contendo 6 questões abertas, foi aplicado no AVA 

Edmodo, após a pré-tarefa. Também utilizei a ferramenta teste e foi aplicado em 26 

de outubro de 2015. Esse questionário contendo seis questões abertas visou a 

examinar as percepções dos estudantes quanto à utilização do AVA Edmodo para 

realizar a pré-tarefa, sobre a aprendizagem de inglês referente ao tema da aula, 

sobre a importância de participar da Tarefa por meio do AVA Edmodo, sobre os 

pontos positivos e negativos que os estudantes perceberam sobre a atividade que 

realizaram. Esse questionário foi importante para esclarecer também como os 

estudantes perceberam a aprendizagem, na fase da pré-tarefa. 

 O questionário 4 (Q4) foi aplicado para o grupo de treze estudantes no dia 4 

de dezembro de 2015. O questionário também foi aplicado no formulário Google, na 

sala de Informática, e cada estudante enviou-o, eletronicamente. Três estudantes 

tiveram dificuldades de enviá-lo e, como não havia mais tempo para utilizar a sala de 

Informática, enviaram as respostas pelo celular à professora. Esse questionário foi 

composto por dezenove questões: sete questões abertas e doze fechadas, visou a 

esclarecer as percepções dos estudantes sobre o ensino-aprendizagem de inglês 

por meio da realização da tarefa mediada pelas TDIC no AVA Edmodo.  
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A entrevista semiestruturada (Anexo 5) foi realizada em 13 de novembro de 

2015 com o grupo de treze estudantes e ocorreu após o ciclo da tarefa, com 

perguntas direcionadas ao grupo como um todo. Esse instrumento visou investigar 

as percepções dos estudantes sobre o processo de desenvolvimento da Tarefa, em 

específico, o ciclo da Tarefa e a utilização do AVA Edmodo e, por último, saber as 

percepções sobre a colaboração do grupo durante o processo da primeira versão da 

produção escrita da Tarefa. O objetivo desse procedimento foi o de descobrir como 

os estudantes perceberam sua aprendizagem, no ensino de Inglês, com a utilização 

TDIC e como eles perceberam o trabalho em grupos para a elaboração da primeira 

versão da produção escrita da Tarefa. 

A entrevista foi gravada em áudio e, posteriormente, transcrita para a análise. 

De modo a trazer as vozes dos participantes, espontaneamente, como as que 

acontecem em sala de aula, as discussões nos grupos eram iniciadas por perguntas, 

resultando nas percepções dos estudantes sobre a organização adotada pelo grupo 

para realização da primeira versão da produção escrita com a utilização do AVA e, 

ainda, a participação e a colaboração dos participantes no grupo. 

Por fim, o quadro 4 apresenta os instrumentos de geração dos dados. 

 

Quadro 4: Apresentação da ocorrência da geração dos dados. 

Instrumentos 
de Geração de 

dados 

Momento em que ocorreu a geração dos dados 

Antes da 
Tarefa 

Durante a 
Tarefa (TBL) 

Após a primeira 
produção escrita da 

Tarefa 

Após a 
realização da 
Tarefa (TBL) 

Questionário 1 X    

Questionário 2 X    

Questionário 3  X   

Entrevista   X  

Questionário 4    X 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

3.5 Procedimentos para Análise dos Dados 
 

Conforme já especificado nas subseções desta seção, a análise dos dados 

adotou procedimentos da pesquisa qualitativa.   
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Nesse contexto, escolhi cinco instrumentos de geração de dados de dados, 

quatro questionários e uma entrevista. Por meio das respostas dadas pelos 

participantes a esses instrumentos, procurei responder às perguntas de pesquisa. 

Para isso, adotei a técnica de análise de conteúdo apresentado por Bardin (2011, 

p.147) e, mais especificamente, dentro desse método, a técnica de análise 

categorial. 

Segundo a autora, a análise de conteúdo visa a trabalhar com as falas e as 

significações, isto é, visa conhecer o que está por trás da palavra analisada. Assim, 

Bardin (2011) define análise de conteúdo: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de 
conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
2011, p.48). 

 

A análise de conteúdo visa buscar o conhecimento de variáveis por meio de 

um mecanismo de dedução. Segundo a autora, “o interessante não está na 

descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem 

tratados” (BARDIN, 2011, p.44). 

Para Bardin (2011, p.49), a análise de conteúdo trabalha a fala, a prática da 

língua realizada por emissores identificáveis, e ainda leva em consideração as 

significações (conteúdo). Assim, as palavras ou frases são separadas por ocorrência 

sprovindas desse conteúdo. Desse modo os dados são categorizados, tendo a 

inferência como uma operação lógica, por meio da qual se admite uma proposição 

em virtude de sua ligação com outras proposições, já aceitas como verdadeiras 

(BARDIN, 2011, p.166). 

A análise de conteúdo trabalha a fala e as significações, busca outras 

realidades, é uma análise de significados, por meio da mensagem. Para definir as 

unidades de registro que Bardin (2011, p.134) define como uma unidade de 

significado codificada e corresponde ao resultado de critérios adotados visando à 

categorização e à contagem por frequência, a categorização pode ser constituída de 

palavras, conjunto de palavras, tema (uma informação acerca de um assunto) 

(BERELSON, 1971), este último entendido como a unidade de significação que 

provem de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve 

de guia à leitura (BARDIN, 2011).  
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Ao concluir-se a fase descritiva dos enunciados analisados inicia-se a etapa 

da inferência, como sendo um procedimento intermediário, que permite a passagem, 

explícita e controlada, dessa primeira etapa para a fase final, a da interpretação 

(BARDIN, 2011, p.45).  

Para a autora, fazer uma análise temática implica em descobrir, a partir dos 

enunciados, os núcleos de sentido que o compõem, cuja presença ou frequência 

pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. O tema é 

geralmente utilizado como unidade de registro para estudar os fenômenos a que se 

quer atribuir um significado.  

Segundo Bardin (2011, p.201), as categorias são rubricas; consistem em 

agrupar, sob um título genérico, elementos com características comuns, de acordo 

com critérios previamente definidos, constituindo-se um grupo daquilo que se 

procura ou se pretende encontrar. Para isso, utilizei as perguntas de pesquisa para 

estabelecer as categorias: 

 

1. Quais são as percepções iniciais de um do grupo de estudante da primeira série 

do Ensino Médio de uma escola pública sobre o uso das TDIC na escola, para 

aprender inglês?  

 

2. Quais são as percepções de um do grupo de estudante da primeira série do 

Ensino Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês durante a 

utilização das TDIC na escola?  

 

3. Quais são as percepções do grupo de estudante da primeira série do Ensino 

Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês por meio da tarefa 

que utiliza as TDIC?  

 

Tomando como base a técnica de categorização, dentro do método de análise 

de conteúdo na visão de Bardin (2011), organizei os procedimentos de análise dos 

dados obtidos para o desenvolvimento deste trabalho. 

Após definidas as unidades de análise temáticas, busquei, entre os dados coletados, 

os núcleos de sentido presentes nos enunciados dos participantes; entre eles, 

aqueles pertencentes aos temas subjacentes a cada uma das categorias. Dessa 

forma, os procedimentos de análise utilizados para o desenvolvimento desta 
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pesquisa são apresentados no Error!	   Reference	   source	   not	   found., indicando a 

organização sistematizada adotada. 
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Quadro 5: Organização dos procedimentos de análise dos dados, conforme técnica de 
análise categorial 

 
Categorias 

O uso das TDIC para 
aprender inglês na 
escola 

A aprendizagem de Inglês 
apoiada pelas TDIC 

A aprendizagem ensino 
de inglês por meio da 
tarefa no Edmodo 

Temas 

O uso das TDIC 
 
Perspectivas de 
aprendizagem de inglês 
utilizando as TDIC 

Percepções sobre o uso 
do AVA 
 
Aprendizagem de inglês 
com a Tarefa 

A aprendizagem de 
inglês com a tarefa 
utilizando as TDIC 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, baseado em Bardin (2011). 

 

Após esse procedimento, busquei recortes que tratavam de cada uma das 

categorias desses enunciados, que fornecessem unidades de registro 

pormenorizadas, capazes de permitir inferências que aproximassem as percepções 

dos participantes de pesquisa. Estipulei, nessa etapa, para comporem as unidades 

de registro, as escolhas lexicais utilizadas pelos participantes ao apresentarem suas 

considerações. 

Para a exploração do material, apliquei procedimentos sistemáticos sobre as 

respostas apresentadas nos questionários e na entrevista, a fim de buscar 

significações para alcançar o objetivo da pesquisa.  

Tendo por finalidade alcançar o objetivo desta pesquisa, busquei, em cada 

um dos questionários, agrupar as perguntas que tratassem do mesmo tema. Na 

sequência, reuni todas as respostas dadas a uma mesma pergunta feita em cada 

um dos instrumentos.  

Após esse procedimento, observei as respostas apresentadas pelos 

participantes e, por meio das palavras e das escolhas lexicais, distribuídas entre os 

temas e as categorias definidas, foi possível inferir sobre as percepções emitidas 

pelos participantes, referentes à utilização das TDIC para aprender inglês.  

Por fim, reveladas as percepções finais dos participantes sobre o ensino-

aprendizagem de inglês por meio de uma tarefa utilizando as TDIC via Edmodo, foi 

possível responder a terceira pergunta de pesquisa.  .  

Nesta subseção, apresentei a sequência de procedimentos que adotei para a 

análise dos dados coletados para realização da pesquisa presentada neste trabalho, 

orientada pelo método de análise de conteúdo, segundo a visão de Bardin (2011).  
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Foram apresentados, também, a natureza da pesquisa, o método de estudo 

de caso, a tarefa, as interações no AVA, os instrumentos e procedimentos para a 

geração de dados e os procedimentos para análise de dados. Assim, encerro esta 

seção, que tratou da metodologia da pesquisa. 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados obtidos por essa 

sistematização, que permitiram esclarecer e responder as perguntas de pesquisa.  
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4   APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Esta seção apresenta e discute os resultados da análise de dados, baseada 

na fundamentação teórica e realizada conforme os procedimentos de análise 

apresentados na metodologia, visando a responder as perguntas de pesquisa:  

 

1. Quais são as percepções iniciais de um do grupo de estudantes da primeira série 

do Ensino Médio de uma escola pública sobre o uso das TDIC na escola, para 

aprender inglês?  

 

2. Quais são as percepções de um do grupo de estudantes da primeira série do 

Ensino Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês durante a 

utilização das TDIC na escola?  

 

3. Quais são as percepções do grupo de estudantes da primeira série do Ensino 

Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês por meio da tarefa 

que utiliza as TDIC?  

 

A seção está dividida em três partes. A primeira trata da análise das 

percepções dos estudantes sobre o uso das TDIC para a aprender inglês; a segunda 

trata das percepções dos estudantes sobre sua aprendizagem de inglês apoiada 

pelas TDIC; e a terceira trata das percepções dos estudantes sobre sua 

aprendizagem de inglês por meio da Tarefa que utiliza as TDIC. 

 

 

4.1 O Uso das TDIC para Aprender Inglês 
 

A partir da análise de dados provinda da interpretação do Questionário 1, foi 

possível responder a primeira pergunta de pesquisa: 

 

1) Quais são as percepções de um grupo de estudantes a respeito da utilização das 

TDIC para aprender inglês na escola? 
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As percepções dos participantes revelam suas experiências sobre a utilização 

das TDIC para aprender inglês e suas perspectivas de aprendizagem de inglês por 

meio das TDIC. 

 

 

4.1.1   O uso das TDIC para aprender inglês na escola  
 

Para contextualizar as experiências dos estudantes quanto à utilização das 

TDIC nas atividades realizadas durante o Ensino Fundamental II, procurei saber as 

atividades utilizadas nas aulas de Inglês durante esse ciclo de ensino. Os alunos, 

por meio das respostas para essa pergunta, indicaram que tiveram contato maior 

com atividades apresentadas no Caderno do Aluno (12), seguida de pesquisas na 

internet (9), recursos do computador (7), música (7), filmes (4) e Outros (1) – 

conversa com pessoas de outros lugares pela webcam, conforme mostra a tabela 1, 

a seguir:  

 
   Tabela 1: Atividades de Língua Inglesa no Ensino Fundamental. 

Atividade Indicações 

Música 07 

Filmes 04 

Pesquisa na internet 09 

Recursos do computador 07 

Caderno do Aluno 12 

Outros 01 

Número de alunos                                                     13 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Note-se que mais da metade dos participantes já tiveram contato com meios 

digitais para realização de atividades em língua inglesa. Quanto ao acesso da 

internet, os participantes indicaram que o meio de acesso mais utilizado é o celular 

(12), seguido do acesso feito em casa (10), e muito pouco na escola (3), como 

mostra a tabela 2. 
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Tabela 2: Local de acesso à internet. 

Local Acesso 

Casa 10 

Escola 03 

Celular 12 

Outros 03 

Número de alunos                                                   13 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

É possível verificar que, na escola, as TDIC são pouco exploradas, porém os 

estudantes utilizam as tecnologias por meio de celulares e em suas casas. Com 

isso, podemos perceber que as TDIC já fazem parte das práticas sociais dos 

estudantes. 

Para saber como os estudante utilizam as TDIC para aprender inglês, busquei 

saber inicialmente a respeito do acesso a páginas da internet em inglês. Onze  

participantes responderam tê-lo feito e apenas dois informaram nunca terem feito 

acesso às páginas em inglês. A tabela 3 mostra isso: 

 

   Tabela 3: Página da internet em inglês. 

Resposta Participantes 

Sim  11 

Não  02 

Número de alunos                                                      13 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 
Complementando essa informação, os participantes também indicaram as 

razões de acesso a essas páginas. Ao organizar os dados ofertados pelos 

estudantes, foi possível agrupá-los nas categorias: lazer, quando responderam 

facebook (1), filme (2), música (2), jogos (2) e vídeos (1);  informação, no caso de 

notícia sobre famosos (1), sites de notícias (1), saber o significado (1), arquivos de 

músicas e de jogos (1) e Google tradutor (1);  comunicação, ao responderem Gmail 

(1); e estudos, no caso de realizar projeto em inglês (1) e pesquisa (2).   

As informações mostram que a maioria dos estudantes acessa páginas em 

inglês para lazer, e uma pequena parcela para obter informações, para comunicação 

e também para estudos, conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 4: Experiências sobre o acesso a páginas em inglês TDIC. 

Categorias Respostas 

Informação 5 

Comunicação 1 

Estudos 2 

Lazer 9 

Número de alunos                                                           13 

        Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Ainda para saber sobre a experiência de aprendizagem de inglês via internet, 

apenas quatro dos participantes responderam já terem participado de um curso no 

ambiente virtual. Além disso, indicaram que suas experiências haviam sido em 

cursos livres, tais como:  Duolingo21 e Babel22. 

Dado o fato de que a maioria dos estudantes nunca havia participado de um 

curso utilizando a internet, busquei saber sobre a realização de pesquisas para a 

disciplina de Inglês, na série atual. Dentre os treze participantes, nove responderam 

que realizaram pesquisas para a disciplina de Inglês e quatro responderam não 

terem realizado pesquisas para a disciplina de Inglês, conforme mostra a tabela, a 

seguir: 

 
Tabela 5: Pesquisa para a disciplina Inglês, utilizando a internet. 
Resposta Participantes 

Sim  09 

Não 04 

Número de alunos                                                        13 
        Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Duolingo: utilizando uma metodologia de ensino baseada em games, o Duolingo possui versões 

para Androide e iOS. O aplicativo possui uma incubadora de idiomas, em que os usuários podem 
sugerir e criar cursos com novas línguas. A plataforma é totalmente gratuita para os usuários. Além 
do inglês, é possível também aprender francês, espanhol, português, alemão e italiano.A plataforma 
funciona como um grande jogo, em que o usuário acumula pontos e sobe no ranking a medida que 
vai completando suas tarefas. Disponível em: <www.duolingo.com>. Acesso em: 10 out. 2015. 

22 Gratuito, o aplicativo disponibiliza ao usuário a consulta ao vocabulário em diversas situações 
cotidianas. Além do inglês, o Babbel abrange os idiomas alemão, francês, italiano, espanhol, turco, 
polonês, holandês, indonésio, sueco, dinamarquês e norueguês. O aplicativo, com 17 milhões de 
usuários, só possui versão disponível para iOS (para iPhones). O Babbel disponibiliza lições sobre 
gramática, exercícios de redação e compreensão oral, vocabulário, além de cursos temáticos. O site 
também possui um sistema de reconhecimento de voz, no qual você poderá treinar a sua pronúncia. 
Disponível em: <www.babbel.com>. Acesso em: 10 out. 2015. 
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As respostas dos nove participantes indicam terem feito pesquisas na 

internet. Os cinco que afirmaram a realização de pesquisas também informaram a 

temática da pesquisa.  

Para esclarecer sobre o que eles pesquisaram, os exemplos abaixo mostram 

que os temas mencionados fizeram parte do conteúdo dos bimestres (2º e 3º) que 

antecederam às investigações desta pesquisa: o conteúdo temático Seções de 

Jornal Online, nos bimestres referidos. Por isso, o excerto apresenta itens referentes 

às temáticas da seção de entretenimento, conforme mostram os exemplos, a seguir: 

 
Excerto 1 
E-7 Uma pesquisa do Puzzle. E uma outra que trata para pesquisar 

sobre três eventos que acontecem em São Paulo (exemplos: 
Restaurante, Shows, Teatro, etc.). 

E-11 Sim foi sobre uma atividade de horóscopo 
E-4 
 

Pesquisei texto sobre horóscopo, e outros como letra de música 
para fazer trabalho  de palavras cruzadas. 

E-1 Jornais 
E-5 Para trabalhos que a professora passou 

 

É possível inferir, também, que dois dos participantes utilizaram ferramenta de 

tradução para elucidar o vocabulário, referente ao conteúdo apresentado no material 

didático (Caderno do Aluno), conforme os exemplos, no excerto abaixo: 
 

Excerto 2 
E-9 Traduzir textos, traduzir palavras da apostila. 

E-12 Sim, algumas vezes para responder a apostila. 

E-13 Sim já fiz. 

E-8 Sim, extracurriculares 

 

Ainda a respeito da familiaridade dos estudantes quanto à utilização das TDIC 

na aprendizagem de inglês, posso afirmar que no primeiro bimestre, focalizado nesta 

pesquisa, os estudantes não realizavam as pesquisas sobre o conteúdo temático 

proposto, estudos  interculturais. Utilizaram as informações a partir de minhas 

anotações de lousa e do material impresso que utilizei como recurso para apoiar a 

aprendizagem no respectivo bimestre.  

Os trabalhos apresentados, conforme minha experiência em sala de aula,  

não trouxeram conhecimentos adicionais, ou seja, percebi que os estudantes não 
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pesquisavam os conteúdos explorados em sala de aula, para ampliar os 

conhecimentos propostos no bimestre, apesar de minhas sugestões e orientações 

para o uso das TDIC. Eles utilizavam, apenas, os recursos explorados em aula para 

a apresentação das produções escritas da tarefa solicitada. 

Nos bimestres subsequentes – segundo, terceiro e quarto –, no entanto, 

diante de minhas instruções e insistência, durante as aulas, os estudantes 

apresentaram algumas pesquisas, cujo conteúdo tratava das Seções de Jornais On-

line, da Seção de Entretenimento, conforme eles mesmos indicaram em suas 

respostas descritas acima. 

O desenvolvimento da tarefa, contudo, e a apresentação das produções 

escritas provenientes das tarefas solicitadas não atingiram os objetivos propostos, 

conforme acompanhamento realizado em sala de aula. Avaliei e conclui que se 

tratava de falta de habilidade para realizar pesquisas, pois apresentaram trabalhos 

com informações descontextualizadas, muitas vezes cópias de outras produções. Ou 

seja, a realização da tarefa sem um ensino prévio não atendia aos objetivos 

propostos: aprender a realizar uma tarefa utilizando os recursos das TDIC.  

Pensando em otimizar a construção de situações de aprendizagem 

significativa e utilizar os recursos das TDIC para ensinar inglês, busquei saber se os 

estudantes já haviam utilizado recursos da internet para aprender inglês na escola. 

As respostas apontaram que a maioria utiliza esse recurso.  

 
 Tabela 6: Recursos da internet para aprender inglês. 

Resposta Participantes 

Sim 09 

Não  04 

Número de alunos                                                        13 

        Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Outra pergunta buscou saber se os estudantes consideravam que o uso da 

internet poderia facilitar a aprendizagem de inglês na escola. As respostas foram 

unânimes; todos os participantes responderam afirmativamente. 

 

 

 

 



111	  

	  
	  

Tabela 7: Uso da internet para facilitar estudos de inglês. 

Resposta Participantes 

Sim 13 

Não 0 

Número de alunos                                                        13 
        Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Para acrescentar informações sobre como o uso da internet poderia facilitar 

os estudos de inglês, utilizei a técnica de análise de conteúdo. Para isso, extrai das 

respostas dos estudantes as quatro categorias expressas nos dados fornecidos, 

conforme apresentadas na tabela 8. 

Dos treze participantes, seis indicaram que o uso da internet facilitaria a 

pesquisa, cinco indicaram a utilização de ferramentas de tradução, seis indicaram o 

aumento do conhecimento da língua e dois indicaram a realização de atividade ou 

trabalho solicitado durante a aula.  

 
Tabela 8: Justificativa para o uso da internet na escola. 

Uso da internet Participantes 

Pesquisa 6 

Ferramentas de Tradução 5 

Aumento do conhecimento da língua 6 

Realização de atividade/trabalho 2 

Número de alunos                                                                 13 
        Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 É possível verificar que os participantes percebem que a internet funciona 

como um recurso facilitador para o estudo de inglês, contribuindo com o aumento de 

conhecimentos, uma vez que, por meio dela, é possível utilizar ferramentas de 

busca para pesquisas e recursos de dicionários eletrônicos para saber o significado 

de palavras, facilitando, assim,  o acesso ao conhecimento proposto nas atividades 

e trabalhos de inglês. 

Para saber sobre as experiências de uso das TDIC na aprendizagem de 

inglês, propus aos estudantes que indicassem os recursos das TDIC já inseridos em 

suas práticas habituais. A tabela 9, a seguir, mostra isso. 
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Tabela 9: Recursos da internet, utilizados para facilitar o aprendizado 
de inglês. 

Resposta Participantes 

Internet para pesquisar sobre os temas de aulas 7 

Áudio para pronúncia 8 

Dicionários Eletrônicos 8 

Nenhum 0 

Outros "Leituras de Legendas de filmes, clipes, 

jogos e  aplicativos" 
4 

Número de alunos                                                                   13 
        Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Na alternativa Outros, na tabela acima, opção aberta da pergunta, os 

participantes incluíram o acesso a filmes, vídeos, jogos e aplicativos em inglês, vindo 

a completar com as formas de aprender inglês que consideram contribuir para a 

aprendizagem. As respostas indicam que, no meio social, as TDIC favorecem o 

acesso à língua inglesa. Dessa forma, os estudantes percebem a contribuição das 

TDIC para a aprendizagem de inglês. Considero  que inserir essas TDIC no ensino 

de inglês possa motivar os estudantes a melhorar as habilidades linguísticas. 

Também busquei as percepções dos estudantes a respeito de experiências e 

frequência sobre o uso das TDIC. Para isso, cada participante deveria, em cada um 

dos itens apresentados de (a) a (i), referentes ao uso das TDIC, assinalar a 

frequência de uso, optando por: (1) Frequentemente, (2) Ocasionalmente, (3) 

Raramente e (4) Nunca. 

As categorias representadas pelos números (1) e (2) foram agrupadas e 

indicadas por experiência de uso das tecnologias no meio digital. Já as categorias 

representadas pelos números (3) e (4) foram agrupadas e indicadas por  

inexperiência de uso das tecnologias no meio digital. A tabela 10 mostra esses 

agrupamentos. 

 

 

 
  



113	  

	  
	  

Tabela 10: Experiência com a utilização de recursos do meio digital. 

Atividades que demonstram a frequência e a 
experiência referente ao uso de tecnologia no meio 

digital 

Frequência 

Experiência  Inexperiência  

1 2 3 4 

a) Site de buscas 04 07 02 00 

b) Baixar arquivos 05 02 03 03 

c) Enviar arquivos 00 06 03 04 

d) Site relacionamento facebook 05 02 03 03 

e) Hipertexto para pesquisa de Inglês 01 04 03 05 

f) Informação em inglês para elaborar textos em 
Português  04 05 01 03 

g) Informação em inglês para elaborar textos em inglês 02 05 05 01 

h) Construir páginas digitais em inglês 01 01 02 09 

i) PowerPoint  00 02 05 06 

Número de alunos                                                                                                   13 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Analisando a tabela 10, acima, é possível dizer que os estudantes possuem 

mais experiências nas atividade representadas pelos itens: (a) sites de busca, com 

onze indicações; em seguida, (f) Informação em inglês para elaborar textos em 

português, com nove indicações. Já os itens (b) Baixar arquivos, (d) Site 

relacionamento facebook, (g) Informação em inglês para elaborar textos em inglês 

apresentam sete indicações cada um. 

A inexperiência é apontada nos itens (h) construir páginas digitais em inglês e 

(i) utilizar o PowerPoint, com onze indicações cada; o item (e) Hipertexto para 

pesquisa de Inglês recebeu oito indicações;  o item (c) Enviar arquivos, sete 

indicações. 

Como mostra a tabela 10, sobre a experiência de uso das TDIC, é possível 

observar a familiaridade dos estudantes com o uso das TDIC, mas poderiam, ainda, 

agregar novos conhecimentos por meio das TDIC, de modo a favorecer a 

aprendizagem de inglês.  
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Essa descoberta sobre a experiência e a inexperiência, provindas das 

respostas dos estudantes, favoreceu o levantamento das necessidades de 

aprendizagem para utilizar as TDIC na realização da Tarefa, no ambiente digital. 

Os dados sobre as percepções dos estudantes a respeito da experiência e do 

uso das TDIC para aprender inglês na escola revelaram que tiveram contato com as 

TDIC no Ensino Fundamental. Já no Ensino Médio, os estudantes informaram o uso 

das TDIC para aprender inglês e declararam ter realizado pesquisas na internet, 

consultas a dicionários eletrônicos, recursos de áudio para aprender pronúncia, 

entre outros.  

É possível inferir que, ao estabelecerem as experiências de uso das TDIC 

para aprender inglês na escola – ainda que essas experiências fossem provenientes 

de aprendizagem no meio social informal –, a maioria dos estudantes respondeu que 

o acesso acontecia em sua residência ou por meio de celulares, e, portanto, fora da 

escola, mas, para auxiliar a aprendizagem de inglês. 

 

 

4.1.2   Perspectivas de aprendizagem de inglês utilizando as TDIC  
 

Esclarecidas as percepções sobre o uso das TDIC para aprender inglês, 

busquei as perspectivas dos estudantes sobre a aprendizagem de inglês utilizando 

as TDIC. Esse levantamento visou contribuir para direcionar a elaboração da tarefa, 

referente à escolha de estratégias de ensino-aprendizagem e de ferramentas 

tecnológicas, a fim de favorecer a aprendizagem de inglês. 

As respostas obtidas nessa fase indicam perspectivas de ampliar a 

aprendizagem de inglês, conforme mostram os exemplos, no excerto abaixo. 

 

Excerto 3 
E-12 Eu espero que me ajude a desenvolver mais o inglês. 

E-3 Várias coisas, pois isso ajuda no aprendizado do inglês na 
minha opinião. 

E-7 O máximo de conhecimento possível. 

E-2 bastante coisas ;) 

 

A maioria dos estudantes conta com a possibilidade de aprender inglês 

utilizando as TDIC, uma vez que citam as habilidades comunicativas referentes a 

escrita, fala, escuta. Isso pode ser constatado nos exemplos do excerto, a seguir. 
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Excerto 4 
E-6  Ouvir palavras em inglês, pois tenho dificuldade em decifrar o 

ouvir. 

E-10 Técnicas de fala e escrita. 

E-1  Falar, ouvir, escrever. 

E-5  Pronunciar as palavras corretas e ouvir e saber o que está sendo 
falado. 

 

Um do s estudantes aponta interesse em aprender o léxico utilizando as TDIC, 

conforme o excerto seguinte.  

 
Excerto 5 

E-4  Aprender novos significados de palavras, verbos e etc. 

 

Ainda, dois estudantes fazem referência ao uso das TDIC, em específico o 

uso da internet, como fonte de recurso para aprendizagem, conforme o excerto 

seguinte. 

 
Excerto 6 
E-9 Espero aprender mais, acho q a internet vai ajudar demais, e ter 

mais vontade de estudar inglês. 

E-10 Que com o uso da internet podemos procurar mais recursos 

 

As respostas demonstram as perspectivas de aprendizagem dos estudantes  

e esclarecem as possibilidades para a utilização das TDIC no ensino-aprendizagem 

de inglês. 

Pode-se dizer que a utilização das TDIC é vista como uma alternativa 

favorável para ampliar as possibilidades de aprendizagem de língua inglesa. 

Os dados revelaram as perspectivas de aprendizagem dos estudantes para 

aprender inglês utilizando as TDIC na escola. Os estudantes citaram: o aumento de 

conhecimentos; a prática para o desenvolvimento das habilidades linguísticas; a 

utilização de ferramentas de busca para realizar pesquisas e para elucidar o 

vocabulário e, ainda, consideraram que a utilização das TDIC pode contribuir para   

motivar o estudo da língua inglesa.  
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4.2 Aprendizagem de Inglês Apoiada pelas TDIC 
 

Para utilizar recursos das TDIC, visando a favorecer o ensino-aprendizagem 

de inglês e também a favorecer a aprendizagem das TDIC, conforme as 

experiências e as perspectivas de aprendizagem que foram elencadas pelos 

estudantes, considerei importante apresentar-lhes uma situação prática de 

aprendizagem, que visou a ensiná-los a utilizar a plataforma Edmodo. 

Utilizei a atividade para não prejudicar o desempenho do estudante na 

aprendizagem da língua, prevendo que o fato de não estar familiarizado com o AVA 

pudesse interferir em seu desempenho. 

 

 

4.2.1   Perspectivas sobre o AVA para sua utilização 
 

Após a experiência da utilização do AVA Edmodo, busquei as percepções dos 

estudantes, referentes ao uso do AVA. Primeiramente, procurei saber se os 

estudantes já conheciam a plataforma Edmodo e as respostas dadas pelos treze 

participantes esclarecem que a maioria não conhecia e apenas um conhecia o 

Edmodo. 

 
Tabela 11: Familiaridade com o Edmodo. 

Resposta Participantes 

Já conhecia 1 

Não conhecia 12 

Número de alunos                                                      13 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Para obter outra informação sobre a facilidade ou a dificuldade na utilização 

do AVA, a maioria das respostas dos participantes informa que a utilização do AVA 

foi considerada fácil. Dos treze participantes, onze indicaram que foi fácil e o 

qualificaram como "tranquilo" (E-2), "calmo" (E-13) e "apropriado" (E-13). Em 

algumas justificativas, nos exemplos a seguir, esclarecem o porquê de suas 

considerações. 
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Excerto 7 
E-2  Tranquilo, pois eu já conhecia o  

E-6  Não,pois o formatação do navegador é semelhante a da rede 
social facebook. 

E-4  Fácil, porque é semelhante ao facebook. 

E-5  Fácil porque eu já sabia mexer no computador. 

E-11    Sim,porque a gente tem a interação entre os colegas. 

E-12 Sim,porque a gente tem os colegas para ajudar. 

E-9 Fácil,com orientação fica melhor. 

 

Os participantes E-1 e E-8 indicaram que utilizar o ambiente foi “um pouco 

difícil”; um deles mencionou que "a prática pode favorecer a utilização do AVA" (E-

8), o que demonstra que as experiências podem impulsionar a aprendizagem. 

Portanto, a familiarização com a novidade por meio da prática é vista como uma 

oportunidade para aprender e não como um empecilho para a utilização de um AVA. 

Quanto à experiência de preenchimento do perfil no AVA, os treze 

participantes responderam que foi fácil criar o perfil e justificaram, conforme excerto 

abaixo. 

 
Excerto 8 
E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, 
E-9, E-10, E-12, E-13 Fácil  

E-1 Meio bom  

E-8 Simples e Rápido  

E-4 Linguagem simplificada ou básica  

E-6, E-11 A semelhança a outras 
plataformas  

E-2 Facilidade por conhecer a área 
(tecnologia)  

E-12 Com a ajuda de colegas facilitou 
concluir a atividade  

 

Para saber sobre as percepções dos participantes, quanto à motivação para 

aprender inglês por meio de um AVA, os treze participantes indicaram sentirem-se 

motivados para participar de aulas complementares para o ensino-aprendizagem de 

inglês utilizando um AVA. 

Quanto às justificativas sobre como percebem a utilização do AVA Edmodo, 

os treze participantes o qualificaram, primeiramente, como um recurso "interessante" 
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(E-4), "inovador" (E-4), "bacana" (E-6), "prático" (E-10), "rápido" (E-10), "fácil", 

"empolgante", ainda consideraram a funcionalidade do AVA, a "facilidade para 

aprender" (E-12), "fácil de interagir" (E-11), "fácil e prático responder os 

questionários" (E-7) e, por último, o uso do AVA como um meio alternativo de mudar 

os instrumentos tecnológicos empregados em sala de aula como, por exemplo, o 

uso de "caderno e caneta" (E-13), além de considerar o AVA como um recurso 

"motivador" (E-2 e E-7) para a aprendizagem. 

A respeito das considerações dos participantes sobre a importância da 

utilização do AVA Edmodo para aprender inglês, dos treze participantes dez 

consideraram importante. É possível inferir que os estudantes são favoráveis ao uso 

do AVA para a aprendizagem e as justificativas apontam os motivos, conforme 

mostra o excerto seguinte. 

 
Excerto 9 
E-4 Sim pois com novas formas de aprendizagem facilita e deixa os 

estudantes   bem interessados 

E-6 Sim, é mais interessante e fácil 

E-10 Sim ela pode ajudar muito de um jeito mais moderno e prático 

E-9 Sim, ajuda na comunicação da turma. 

E-11 Sim, porque vamos poder aprender mais coisas. 

E-1 Sim porque e um site bom para aprender o inglês 

E-13 Sim porque é uma coisa nova q eu estou vendo agora 

E-12 Sim, porque fica mais fácil e aprendemos mais. 

E-8 Sim, Sempre é Bom Ter Contato Com Um Ambiente Para 
aprendizado. 

E-7 Sim, pois um ambiente online nos motiva bastante para 
aprendermos cada vez mais. 

 

Já dos três participantes que não responderam afirmativamente a pergunta, 

um deles apresentou dúvida quanto à importância do uso da plataforma, por não 

conhecê-la: "não sei, pois nunca usei e nunca ouvi falar" (E-5); outro participante 

apresenta relutância: "pode acabar sendo legal" (E-3); e um terceiro, que, ao 

argumentar, não considera que possa ser importante utilizar um AVA para aprender 

inglês, explica que a aprendizagem on-line não atende ao seu estilo de 

aprendizagem e esclarece: "não é o meu forte de aprendizagem" (E-2). 

Sintetizando o que foi apresentado, vimos que a maioria dos participantes 

não conhecia o AVA Edmodo. Quanto à navegação no ambiente, a maioria 
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considerou fácil a utilização, devido às semelhanças com outras redes sociais, como 

o facebook. Isso indica que os estudantes já possuem conhecimentos a respeito da 

utilização de alguns dos recursos das TDIC, provindas de práticas sociais, ainda que 

seja para o lazer, conforme as informações já exploradas nesta seção. 

Quanto à situação de aprendizagem, ambientação do AVA Edmodo, no que 

diz respeito à criação do perfil, a maioria indicou que o ambiente facilitou a 

compreensão, ou seja, as leituras icônicas e o uso de palavras-chave para 

interpretar o conteúdo facilitaram as ações no ambiente, e, ainda, pode ser 

considerado o fato de os estudantes possuírem experiências em situações 

anteriores, conforme as informações já exploradas nesta seção. 

Quanto à motivação para a utilização do AVA, a maioria apresenta 

argumentos afirmativos, portanto os participantes sentem-se motivados para 

utilizarem esse instrumento no ensino-aprendizagem de inglês. Isso mostra que o 

recurso pode favorecer a aprendizagem. 

A respeito das percepções sobre a importância de usar o AVA Edmodo no 

ensino-aprendizagem de inglês, há poucos estudantes que preferem aulas 

tradicionais. Contrariamente, outros apresentam argumentos favoráveis à essa 

escolha metodológica – a utilização de um AVA como recurso para o ensino 

aprendizagem de inglês devido às possibilidades de utilizar tecnologias diferentes 

das tradicionais –, ponderando, ainda, sobre a possibilidade de ampliar os 

conhecimentos nas aulas, devido às interações no AVA.  

 

 

4.2.2   Percepções sobre a aprendizagem de inglês com a Tarefa 
 

Como já foi explicado na seção de Metodologia, utilizarei uma tarefa (WILLIS 

1996) nas aulas de Inglês complementares e, para responder a segunda pergunta 

de pesquisa, apresento os resultados referentes às percepções dos estudantes 

sobre a aprendizagem de inglês por meio de uma Tarefa no AVA. 

Após o término da pré-tarefa, os estudantes responderam às questões que 

visam a esclarecer as percepções sobre essa fase da Tarefa por meio do AVA. 

Os participantes foram questionados quanto à apreciação da aula de Inglês 

por meio do AVA; os treze participantes mostraram-se favoráveis à utilização do 

ambiente digital. Foi possível constatar, pelas respostas apresentadas, o porquê de 
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os estudantes terem apreciado esse tipo de metodologia para ensinar inglês, 

segundo os fragmentos das respostas, abaixo:  

 
Excerto 10 
E4  muito interessante 

E10 muito boa" "boa 

E5 bem satisfatória 

E3   legal 

E5 empolgante, gostei 

E6 nos sentimos mais à vontade 

 

Há, em outros exemplos, a referência à interação do grupo e da utilização da 

internet como instrumentos de apoio à aprendizagem. 

 
Excerto 11 
E-11 achei muito divertido, pois nós interagimos mais com os colegas 

E-11 podemos utilizar os meios da web para produção de atividades 

E-8 Legal quase inovadora, devemos fazer isso com maior frequência 

 
Outra pergunta visou a esclarecer o que os participantes acharam do tema da 

aula referente à apresentação de aspectos culturais, geográficos, entre outros, sobre 

o Brasil. Os treze participantes apresentaram argumentos apreciativos sobre o 

conteúdo. Esses argumentos trazem as palavras: "ótimo, bom, interessante, legal" 

(E-1, E-11, E-5, E-3 e E-9); outros apresentaram argumentos referentes às 

percepções sobre o conhecimento, como mostram alguns  exemplos no excerto a 

seguir: 

 

Excerto 12 
E-4 Muito bom, por que há informações que podemos formar 

conhecimento do nosso país e em especifico quanto a cultura 
Brasileira 

E-6 Gostei do trabalho q vamos fazer 

E-9 Achei que foi legal o tema, pois aprendi algumas coisas. 

E-13 Muito bom, pra mim foi uma coisa nova nuca tinha visto nada 
antes. 

E-12 Aprender sobre nosso país 
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Diante dessa constatação das percepções dos estudantes, a Pré-tarefa, tendo 

como insumos duas apresentações em PowerPoint, sobre a descrição do Brasil, 

ajudou os estudantes a perceberem e se apropriarem de novos conhecimentos, quer 

sobre o conteúdo temático, expressões, itens, figuras, mapas, o formato de uma 

apresentação ou outros elementos que pudessem despertar maior atenção sobre a 

Tarefa proposta. 

Outra pergunta visou saber sobre as percepções de aprendizagem na pré-

tarefa. As respostas demonstraram o acesso a diversos conhecimentos, tais como 

os declarados no excerto seguinte. 

 

Excerto 13 

E-6 Aprendi a maneira que é para fazer o trabalho 

E-10 Aprendi como fazer uma apresentação em PowerPoint 

E-5 Aprendi a usar o Edmodo e, a ler em inglês. 

 

É claro que o conhecimento não acontece de forma mágica, mas os indícios 

dessas percepções positivas podem motivar os estudantes a prosseguirem para 

realizar a Tarefa.  

Em outras respostas, os estudantes demonstrarm as percepções de 

aprendizagem sobre os aspectos culturais do Brasil, conforme excerto abaixo. 

 

Excerto 14 
E-4 Aprendi um pouco mais sobre a diversidade da cultura brasileira, 

e a diferença de estado para estado. 

E-3 Sobre a diferença de cada região do Brasil e sobre o uso dos 
termos 

E-9 Aprendi sobre o país em que moramos, coisas que não sabia. 

E-11 Muitas coisas sobre o Brasil, como tradições, seus estados, 
sobre a mata e seus animais 

E-1 Um pouco mais sobre o Brasil 

E-13 Mais da cultura do nosso país, mas em forma inglês. Me facilitou 
muito de falar o nosso país na forma em inglês. 

E-8 Que 90% Dos Animais Tem Como Habitat Amazônia 

E-7 I learned about the culture of Brazil. 

E-12 As tradições, as regiões, as comidas 

E-7 I learned about the culture of Brazil. 
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As respostas demonstraram que os estudantes reconheceram a 

aprendizagem referente a saber como organizar a Tarefa proposta. Eles 

demonstraram que compreenderam o conteúdo das apresentações, pois a 

contextualização contribuiu com a apropriação do conhecimento a respeito do 

vocabulário (tópicos) utilizado para a produção escrita da Tarefa. Também 

demonstraram estar mais atentos para buscarem informações sobre os países, 

quanto aos aspectos considerados importantes para sua aprendizagem. 

Os etudantes, durante a pré-tarefa, têm acesso à introdução do tópico das 

atividades, propiciando a identificação da língua que irá ajuda-los a relembrar e a 

ativar palavras ou frases úteis durante a tarefa. Confome Willis (1996), as atividades 

da pré-tarefa para explorar a linguagem do tópico devem envolver ativamente todos 

os alunos, dar-lhes exposição relevante, e, acima de tudo, criar interesse em fazer 

uma tarefa sobre esse tema23 (WILLIS, 1996, p.43).  

Uma outra pergunta visou a buscar as percepções sobre as considerações 

dos estudantes a respeito da importância de participar da tarefa digital e as 

respostas indicaram que os treze participantes consideraram importante participar da 

tarefa utilizando o ambiente digital. Quanto às justificativas, podem ser observadas 

nos treze exemplos do excerto abaixo: 

 
Excerto 15 
E-4 Sim. Por que são importantes atividades extras para acrescentar 

em nosso aprendizado 

E-6 Sim, facilita no aprendizado 

E-10 Sim, pois ela faz a gente se interessar cada vez mais sobre as 
aulas 

E-3 Sim porque é mais fácil e rápido é mais fácil e rápido pq a gente 
já está acostumado a mexer na internet e isso ajuda a aprender 
mais fácil 

E-9 Sim, porque eu acho que estudar virtualmente é muito bom. 

E-5 Sim. Porque é mais fácil de aprender 

E-11 Sim, e importante pois podemos ter muitas maneiras diferentes 
de aprender utilizando a internet, como responder questionários, 
através de apresentações, musicas, notícias. 

E-1 sim porque e modo de se aprender muito fácil 

E-13 Sim por que, a matéria vai mais rápido e aprender mas rápido e 
sair um pouco do caderno e da caneta e lápis e um jeito legal de 
aprender e criativo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23Pre-task activities to explore topic language should actively involve all learners give them relevant 

exposure, and, above all, create interest in doing a task on this topic. (WILLIS, 1996, p.43).  
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E12 Fica fácil deduzir o inglês com as fotos 

E-8 Considero Porque é Mais Simples e Tem Uma Interface Limpa e 
Nítida 

E-2 Sim, para aprender 

E-7 Yes, because it seems to help my English. 

 

Nota-se que os estudantes perceberam a apropriação de conhecimentos e 

consideraram a utilização da Tarefa no AVA importante para a aprendizagem de 

inglês. Explicam que as atividades extras propiciaram maneiras diferentes de 

aprender. O uso da internet suscitou o aumento do interesse na aprendizagem. 

Ainda mencionaram que estudar digitalmente é mais fácil, e rápido para aprender. 

Assim, é possível inferir que os estudantes perceberam a importância de participar 

de uma Tarefa no AVA, para aprender inglês. 

Outra pergunta visou saber a opinião dos estudantes quanto aos pontos 

positivos e negativos observados durante a aula no AVA. Sobre os pontos positivos 

elencados por onze dos participantes, foi possível inferir que a maioria dos 

participantes considerou a facilidade de aprender como um dos pontos mais 

relevantes. Apresentaram os argumentos a seguir. 

 
Excerto 16 
E-4 pontos positivos é que: tem uma nova interação entre os 

alunos. Abrange muito as portas do conhecimento 

E-10 As figuras da apresentação me ajudaram muito no 
entendimento 

E-11 Um ambiente melhorado e não confuso 

E-3 Acaba aprendendo mais sobre cada região do Brasil e isso é 
bom 

E-13 100% por que, foi uma coisa fácil e legal com a ajuda melhor 
ainda 

E-12 As figuras da apresentação me ajudaram muito no 
entendimento 

E-10 Facilidade de aprender com ajuda de colegas 

 

Apenas dois participantes fizeram referências a pontos negativos; um deles 

considerou que "os textos eram bem complexos, dava para entender mas tava meio 

maçante" (E-10) e o outro relatou o comportamento inadequado de alguns colegas, 

que acessavam o facebook e não prestavam atenção nas interações no Edmodo, 

referindo-se a "tratar de outros assuntos" (E-4) que não faziam parte do processo da 
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Tarefa. Há, nessa indignação, um alerta para sensibilizar os participantes sobre o 

problema comportamental, que pode prejudicar o grupo, quando se trata de uma 

tarefa colaborativa.  

As percepções apresentadas indicaram que o processo da pré-tarefa, 

suscitou uma visão positiva dos estudantes, porém requer atenção ao 

comportamento do grupo no momento da realização dessa fase da Tarefa. 

A última pergunta versava sobre quais mudanças os estudantes consideraram 

importantes para a fase Pré-tarefa. Eles apresentaram, como sugestões, o 

acréscimo de músicas, vídeos nas apresentações, ferramentas de aprendizagem e 

de comunicação para a interação, conforme exemplos abaixo. 

 
Excerto 17 

E-8 Mais Ferramentas De Aprendizado e Maior Contato Interpessoal 

E-6 Acho q se tivesse como enviar mensagem para outros colegas 

pelo edmodo iria ficar melhor para trocar ideias 

 

A partir dessas apreciações ou sugestões de mudanças, é possível interpretar 

como os estudantes gostariam de aprender nesse ambiente. As respostas 

evidenciaram que todos os estudantes reconheceram as aprendizagens por meio da 

pré-tarefa, ainda que alguns tenham apontado mudanças, visando contribuir para 

alcançar novas oportunidades de aprendizagem ou para reivindicar posturas 

disciplinares e éticas de seus colegas, no ensino. Considerei a abertura para diálogo 

sobre a aprendizagem importante para sensibilizar os estudantes para refletirem 

sobre a aprendizagem ou a utilização das TDIC na realização das atividades. 
Durante o ciclo da tarefa, os estudantes realizaram a produção escrita, 

conforme apresentado na seção de Metodologia. Nessa fase, os estudantes 

interagiram em grupos, durante a realização da produção escrita (first draft).  

Para saber sobre os procedimentos adotados para a produção escrita e sobre 

como realizaram as interações, busquei informações sobre as percepções dos 

estudantes a respeito das  ações investidas nesse processo da Tarefa. O 

instrumento de geração dos dados foi uma entrevista. Inicialmente, solicitei dos 

estudantes que relatassem as considerações sobre as aulas de Inglês utilizando o 

AVA para realizar a Tarefa.  

As respostas apresentadas pelos estudantes foram positivas e alguns deles 

relataram como sentiram as aulas no AVA, conforme as declarações abaixo. 
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Excerto 18 
E-1 muito interessante 

E-5 satisfatório 

E8 nunca tinha participado de algo desse gênero, no caso 
praticamente, inovador, (...) além da aprendizagem, a gente fez 
amizade 

E-6 a gente fez um trabalho em grupo, foi top 

 

Para obter justificativas sobre as qualificações elencadas pelos estudantes, 

perguntei-lhes o porquê de tais considerações e eles informaram que a 

aprendizagem foi fácil e perceberam que melhoraram a concentração e o 

desempenho nos estudos, conforme segue. 

 
Excerto 19 

E-13 Porque é melhor do que ficar toda hora no caderno,  

E-5 É fácil, a aprendizagem 

E-1 Eu mesmo tive um desempenho legal, melhor 

E-10 Foi bem mais fácil 

 

As respostas dadas por alguns dos participantes esclareceram como 

organizaram-se para realizar a primeira versão da Tarefa. É possível inferir que, 

inicialmente, partiram de um planejamento, realizaram a divisão do trabalho, 

pesquisaram os itens (temas) de interesse, compartilharam o progresso da produção 

escrita e, por último, compilaram o trabalho, conforme pode ser comprovado nos 

relatos apresentados a seguir. 

 
Excerto 20 

• E-13 • A organização do grupo foi boa, a gente separou bem, a gente 
pensou bem, que parte, que imagem a gente ia colocar no grupo. 

• E-6 • A gente dividia as responsabilidades, tipo assim eu faço isso você 
faz aquilo e o (E-5) faz isso, isso e isso. 

• E-4 • A gente fez os temas, cada um fez o seu, uns mais especificados, 
mas cada um fez o seu. 

• E-1 • A gente conversou e dividiu aí cada um fez o seu, ai no final o  
E-5 montou tudo. A gente se dividiu cada um fez uma parte e se 
juntou. 

• E-6 • A gente fez um trabalho em grupo, foi top. 
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Quanto às ações para adequar a produção escrita (first draft),  foram 

necessárias algumas intervenções referentes às correções, para a compilação do 

trabalho. Dois dos estudantes informaram as intervenções feitas pelos componentes 

do grupo, conforme as declarações a seguir. 

 
Excerto 21 

E-2 Nas palavras aí ele ajeitou, no meu ajeitaram também, que tinha 
muita coisa. 

E-5 É professora você deixou algumas anotações que você gostaria 
que a gente mudasse, melhorasse e a gente fez. 

 

Outra pergunta buscou saber como foi a realização do trabalho em grupo. 

Solicitei que informassem as facilidades e as dificuldades e as justificassem. Dos 

treze participantes, apenas três mencionaram que tiveram dificuldade para realizar o 

trabalho em grupo, referindo-se ao comportamento de alguns colegas, que 

utilizavam outra rede social, o facebook, o que dispersava a atenção no trabalho que 

estava sendo realizado pelo grupo. Os outros dez estudantes consideraram fácil 

trabalhar em grupos e explicaram que a divisão do trabalho e das responsabilidades 

favoreceu a realização da produção escrita. 

Para saber se a utilização do AVA ajudou os componentes do grupo a se 

comunicarem para a realização da produção escrita, questionei os estudantes e 

obtive como resposta as informações de um dos participantes, declarando que a 

utilização do AVA não se fazia necessária, como mostra o excerto seguinte.  

 

Excerto 22 

E-1 Ajuda se for à longa distância, se for assim, bem perto mesmo, não 
compensa não. 

 

Contrariamente, os outros doze estudantes não concordaram com a 

argumentação do colega e declararam que a utilização do AVA facilitou a realização 

da produção escrita. O posicionamento contrário de E-1, referente à utilização do 

AVA para realizar um trabalho em grupo, repercutiu em uma discussão entre o 

grupo. Um dos estudantes (E-5) fez uma ressalva à fala do colega que se dizia 

contra a utilização do AVA, declarando: "depende da pessoa que está no grupo, 

também"; outro participante (E-1), referindo-se à atitude de um dos colegas, que 

considerou positiva sobre a utilização do AVA, explicou: "Se for alguém como o (E-

4), que faz as coisas mais quieto". Referindo-se, ainda, ao comportamento exemplar 
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de um dos grupos, relatou: "tipo o grupo dele aqui, que fez o trabalho da Inglaterra, 

eu não ouvi tanto barulho". 

Alguns estudantes elencaram os itens que poderiam contribuir com o trabalho 

em grupo no AVA: "comportamento", "respeito, maturidade" (E-10) e acrescentaram 

"companheirismo também" (E-7), e "tem de saber se comunicar um com o outro" (E-

10). Este último ainda, especifica: "tem de ter foco no que está fazendo. Por último, 

explicou como seu grupo realizou o trabalho. 

 
Excerto 23 

E-10 No grupo da Inglaterra teve bastante foco, tipo, a gente se 
comunicava bastante, a gente fazia um lia o que o outro fez, e 
conseguimos fazer um trabalho legal, a gente fez um ambiente 
legal para o nosso grupo. Inglaterra pelo menos, ficou um trabalho 
bem legal 

 

Esses relatos denotam que os estudantes perceberam que a tarefa realizada 

por meio de um AVA favorece a aprendizagem de inglês, mas o comportamento é 

primordial nas relações, inclusive para utilizar um AVA para a aprendizagem de 

inglês.  

Para verificar as colaborações entre os colegas do grupo para a realização da 

produção escrita, em geral os participantes afirmaram que houve colaborações, 

apesar de relatarem a divisão do trabalho, para depois juntar em um só. Ainda 

assim, pode-se considerar que houve colaboração devido à elaboração da produção 

escrita apresentada pelos grupo. Ainda, é possível afirmar que houve ajuda mútua, 

diante das dificuldades para realizar as ações no AVA, pois alguns estudantes 

declararam terem contado com a colaboração de colegas para ajudá-los a aprender 

a realizar a produção escrita por meio das TDIC. Para citar um dos exemplos de 

colaboração e especificar as circunstâncias, há o relato de uma das estudantes 

conforme mostra o excerto seguinte. 

 

Excerto 24 

A-13 Algumas coisas que eu estava perdendo tipo, imagem, 
informações e sites, eu corri atrás da minha colega, que foi a E-
11... 

 

A partir desse relato, é possível inferir, que a colaboração da colega ajudou a 

estudante a sanar a dificuldade para utilizar as TDIC na realização da produção 

escrita e, dessa forma, contribuiu com o grupo. 
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Outras contribuições também importantes foram ressaltadas; os estudantes 

informaram que, por meio do AVA, compartilharam os arquivos, o que lhes 

possibilitou a organização, a adequação e a correção do trabalho, segundo o relato 

abaixo. 

 
Excerto 25 

E-4 Na plataforma eles deixavam todas as informações e eu 
conseguia concluir fazendo as alterações a partir do que eles 
deixaram. 

 

Assim, é possível concluir que a utilização do AVA para o ensino-

aprendizagem de inglês favoreceu as interações dos estudantes, que puderam se 

organizar para realizar as pesquisas, interagir na elaboração e na organização da 

produção, permitindo ao grupo compartilhar informações entre os grupo, 

possibilitando a aprendizagem de participar de atividades colaborativas por meio de 

um AVA, para a realização de uma Tarefa. 

 
 
4.3 Percepções da Aprendizagem de Inglês com a Tarefa Utilizando TDIC 
 

Com o objetivo de responder a terceira pergunta de pesquisa, busquei 

informações sobre as percepções dos participantes para esclarecer se a Tarefa no 

AVA contribuiu mesmo para a aprendizagem de inglês e de tecnologias digitais. 

Primeiramente, busquei saber as percepções dos participantes sobre 

aprender inglês na escola utilizando a internet; as respostas esclareceram que os 

treze estudantes consideram muito importante aprender inglês na escola utilizando a 

internet. 

Seguem as justificativas para as considerações favoráveis sobre a utilização 

da internet. 

 

Excerto 26 
E-6 Porque o inglês é a língua universal. Atualmente o inglês é uma 

língua muito falada, pois os E.U.A. são a grande potencial mundial 
influenciando a utilização da Língua Inglesa para conseguir 
qualificação para empregos e outras utilidades. 

E-2 É a língua mais utilizada e meu aprendizado é importante 
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Os participantes acrescentaram outras informações sobre as experiências 

relacionadas ao uso da internet como um instrumento de apoio à aprendizagem, 

conforme os exemplos abaixo. 

 
Excerto 27 
E-8 A internet é a enciclopédia do mundo moderno. 

E-3 É mais fácil aprender inglês com a internet 

E-1 É um método mais fácil de aprender. Foi diferente pelo fato de 
ser mais dinâmico 

E-4 É muito importante para podermos nos familiarizar com a língua 
estrangeira 

E-5 Acho muito importante, pois é um meio fácil de aprendizado. 

E-11 Podemos colocar que e mais fácil de aprender com o uso das 
redes, pois e mais fácil de entender e achar as coisas e podemos 
utilizar vários meios para aprender através de músicas e entre 
outros 

 

Além da internet servir como apoio à aprendizagem, esta também foi 

considerada como um fator que contribuiu para o alcance da motivação e para as 

interações que foram propiciadas durante a Tarefa no AVA, conforme exemplos, 

abaixo. 

 
Excerto 28 

E-9 Pode motivar outras pessoas a estudar inglês. 

E-7 Podemos facilitar nossos estudos com a pesquisa de forma fácil e 
mais imediata e rápida e com as dicas dos colegas e da 
professora. 

E-12 É muito importante, pois tiro minhas dúvidas com a professora e 
na internet. 

 

Para saber como os estudantes perceberam sua motivação e interesse após 

a tarefa, as respostas dadas para uma das pergunta esclarecem que, dos treze 

participantes, onze sentiram-se mais motivados e interessados e justificaram os 

motivos, conforme os exemplos abaixo. 

 
Excerto 29 
E-6 Pois facilita 

E-13 Sim me senti bem convencida e achei muito importante usar a 
internet conheci muito mais coisas em inglês por exemplo o texto. 
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E-3 Acaba sendo mais fácil e melhor aprender pela internet 

E-1 Porque já disse facilita bastante no aprendizado na hora de fazer 
uma pesquisa 

E-2 Sim pois a aprendizagem via internet é mais fácil 

E-4 No ambiente online me senti a vontade para ficar seguro em 
saber que as respostas estavam conferidas. 

E-8 Sim, foi algo novo e assim me interessei pela novidade 

E-9 O interesse foi maior do que eu esperava. 

E-7 Eu gosto de aprender inglês e fica mais fácil quando podemos 
pesquisar para saber utilizar melhor a internet. 

E-12 Porque aprendi como organizar as coisas. 

E-10 A internet facilita a pesquisa para eu aprender 

 
Dois participantes consideraram que o interesse e a motivação se 

mantiveram, devido ao interesse pela aprendizagem da língua e pelo fato de ser a 

língua um instrumento de comunicação. Os exemplos seguintes mostram isso. 

 
Excerto 30 
E-5 Sempre tive interesse pelo inglês não importa o meio de 

aprendizado  

E-11 Minha motivação e interesses continuam os mesmos pois eu 
sempre quis aprender inglês, pois eu tenho interesse de viajar pelo 
mundo e fazer intercâmbio, o bom de aprender o inglês é que são 
importante para a comunicação com os amigos, turistas e até 
mesmo no meio de trabalho. 

 

Procurei saber a preferência dos estudantes dentre as alternativas: “A 

Tarefa”, “As atividades de sala de aula” e “Tarefa e atividades de aula da mesma 

maneira”. As respostas indicaram que a maioria, dez dos participantes, considera 

que a tarefa foi a melhor estratégia para aprender inglês, conforme  tabela  12. 

 
Tabela 12: As atividades comuns 

Resposta Participantes 

A Tarefa 10 

As atividades de sala de aula 0 

Tarefa e atividades de aula da 

mesma maneira 
3 

Número de alunos                                                   13 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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 As justificativas esclarecem as considerações sobre a preferência pela Tarefa 

no AVA para aprender inglês, conforme mostra o excerto seguinte. 

 
Excerto 31 
E-6 A internet é mais fácil e interessante 

E-3 É mais fácil a tarefa do que na sala de aula pq na sala de aula tem 
muita conversa 

E-1 É mais dinâmico  

E-8 É mais prático e engloba uma área de conhecimento muito maior 

E-5 Acho a tarefa pelo acesso a internet 

E-9 Utilizando a internet facilita muito mais. 

E-7 Mais fácil estudar inglês utilizando esta dinâmica para trabalho. 

E-12 Porque aprendo mais do que na sala. 

E-11 A tarefa, pois podemos pesquisar e encontrar coisas mais fácil que 
não compreendemos do que nas atividades em sala de aula.  

E-10 A facilidade e o uso de recursos motivam mais o aprendizagem 

 

Nota-se que os estudantes E-6, E-9, E-7, E-11 e E-10 esclarecem que a 

aprendizagem de inglês foi facilitada pelo uso da internet e pela "dinâmica para o 

trabalho" (E-7) e que "o uso de recursos motivam mais a aprendizagem" (E-10). 

Já as justificativas para as respostas dos 3 estudantes que reconheceram a 

aprendizagem de inglês facilitada, tanto no ambiente de sala de aula comum quanto 

por meio da Tarefa, ressaltam que as duas estratégias são importantes à 

aprendizagem, conforme exemplos abaixo. 

 

Excerto 32 
E-13 As duas maneiras não tem diferença pra mim o que importa eu 

esteja aprendendo 

E-2 As duas são aceitáveis pós são maneiras fáceis de aprendizagem. 

E-4 As duas são muito importantes para o desenvolvimento na 
matéria. 

 

Para saber se os estudantes aprenderam mais por meio da Tarefa, as 

respostas, para a pergunta, mostram que os treze estudantes consideraram 

conseguir aprender mais por meio da Tarefa digital, para a qual foram utilizados 

inclusive os recursos das TDIC. Confirmando, seguem exemplos. 
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Excerto 33 
E-6 Pois fica mais fácil de aprender 

E-13 Eu conheci através do texto de inglês. 

E-3 Porque é mais rápido de aprender pelas tarefas 

E-1 Pelo fato da professora da atenção melhor e também poder usar a 
internet ficou bem mais fácil 

E-2 A internet sempre será o melhor recurso de aprendizagem. 

E-4 Pois na internet achei recursos que me ajudassem na pronuncia e 
escrita. 

E-5 Sim, pois eu fiquei mais interessado pela aula ser mais prazerosa. 

E-9 Sim, pois como eu falei é meio mais fácil de aprendizado. 

E-9 Consegui aprender algumas coisas que eu não sabia. 

E-7 Pesquisei o que tinha interesse em saber sobre o país, aprendi 
sobre as opções de comidas e aprendi com as pesquisas dos 
amigos. 

E-12 O que eu não sabia eu pesquisava, aprendi a falar e escrever do 
jeito certo. 

E-11 Muitas coisas eu aprendi através da internet com as músicas, 
vídeos filmes, e na tarefa conseguimos os recursos que 
precisávamos para a realização da tarefa.  

E-10 A internet ajuda na pesquisa e torna mais interessante aprender 

 

Sobre as percepções dos estudantes a respeito das dificuldades na utilização 

das TDIC para realizar a Tarefa, a maioria relatou não sentir dificuldades, conforme 

mostra a tabela 13.  

 

   Tabela 13: Percepções sobre a utilização das TDIC. 

Resposta Participantes 

Muita dificuldade 1 

Média dificuldade 4 

Não teve dificuldade 8 

Número de alunos                                                    13 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Solicitei que justificassem melhor quais as dificuldades encontradas para 

utilizar as TDIC. Seguem exemplos das justificativas. 
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Excerto 34 
E-13 Tive muita dificuldade por que eu não mexia muito no computador 

e por isso foi difícil. 

E-1 Editar por que eu não conhecia alguns comandos 

E-8 Parte de design do projeto foi difícil 

E-12 Muitas vezes não sabia como escrever sobre a comida, então a 
professora me ajudou a organizar a escrita em inglês. 

E-12 Eu não sabia como editar texto nem imagem, aprendi depois que a 
professora me ajudou.  

 

Percebe-se que a relação com a aprendizagem por meio de uma Tarefa  

desafiou os estudantes a enfrentarem não só a aprendizagem da língua, mas 

também a utilização das TDIC, por não terem prática e por faltar-lhes oportunidades 

de interações sociais em um ambiente virtual para a aprendizagem. Considero que a 

utilização de um AVA pode ajudar os estudantes a aprenderem a utilizar as 

ferramentas necessárias para ampliar a aprendizagem de inglês e das tecnologias, 

uma vez que essas podem ser utilizadas de forma mais prática, promovendo, assim,  

as interações que contribuem para a aprendizagem. 

Os estudantes que informaram não terem encontrado dificuldades atribuíram 

isso ao fato de já terem feito um curso básico de Informática ou por que já sabiam 

mexer com as ferramentas utilizadas durante a tarefa, confirmando que a prática de 

utilização das TDIC favorece a aprendizagem. 

Para saber as percepções dos estudantes sobre sua colaboração no grupo, 

uma das perguntas viabilizou respostas que esclareceram como os estudantes 

entendem sua colaboração no grupo para realizar a tarefa, como mostram os 

exemplos no excerto seguinte.  

 
Excerto 35 
E-6 Todos nós ajudamos 

E-13 Foi muito atenção e colaboração e tudo mundo fez cada parte. 

E-3 Eu e o Guilherme fizemos o trabalho juntos eu e ele pesquisava e 
a gente montava junto 

E-1 Nas pesquisas sobre o país que eu peguei 

E-2 Eu ajudei 

E-4 Sim colaborei  

E-8 Nós fizemos um sistema aonde um continua o trabalho do outro. 
esse sistema foi ''criado'' por mim e pelo Lucas. 

E-5 Ajudei pois era uma tarefa em grupo cada um fez seu dever 
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E-9 O grupo conseguiu realizar o trabalho. 

E-7 Eu realizei a pesquisa e informei os endereços, ajudei na 
organização do trabalho. 

E-12 Fiz minha parte dividimos cada parte.  

E-11 Sim, colaborei com minha parte mais eu acho que eu poderia ter 
feito melhor  

E-10 Ajudei na realização 

 

As justificativas esclarecem que a realização da tarefa foi favorecida pelo 

trabalho colaborativo, pelo envolvimento de todos para alcançar um objetivo comum 

de aprendizagem.  

Conforme as respostas dadas pelos estudantes, estes utilizaram estratégias 

que contribuíram para a organização da pesquisa em grupo, para a informação dos 

endereços de páginas utilizadas na pesquisa, para a pesquisa da parte sob sua 

responsabilidade, para continuar o trabalho dos outros colegas e acrescentar 

informações, o que implicou em fazer a leitura sobre o item necessário, selecionar o 

que daria significado à produção escrita, e ainda organizar cada item pesquisado 

para juntar as contribuições de cada membro do grupo e organizar tudo em um só 

trabalho.   

Por último, pode-se inferir que o trabalho em grupo favorece a realização da 

Tarefa, que, por meio de procedimentos adotados, viabiliza completar os objetivos 

propostos. Além disso, as ações provindas de um trabalho colaborativo  trazem um 

senso de responsabilidade sobre a aprendizagem e sobre  a construção de 

conhecimentos do grupo. 

Outro item que considerei importante foi saber se os estudantes sentiram-se 

confortáveis para participar das interações no AVA durante a realização da Tarefa. 

As respostas foram afirmativas, conforme as justificativas, a seguir. 

 
Excerto 36 
E-6 Sempre nos sentimos confortável com a internet 

E-13 Eu me senti muito confortável com o grupo na sala online e meu 
grupo tudo colaborou a sua parte, e teve algumas dificuldades sim 
mas conseguimos resolver a tempo. 

E-3 Ele ajudou em tudo que a gente fez juntos e um ajudou o outro 

E-1 Como já tenho dito e mais fácil 

E-2 Sim pois eu interagi com as pessoas. 

E-4 Me senti confortável pois pude até olhar o ambiente online até em 
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casa 

E-8 Nos Todos Participamos, No Nosso ''Sistema'' é Necessário a 
Participação De Todos Integrantes. 

E-5 Porque é um meio que eu gosto de usar (a internet) 

E-9 As pessoas em volta do ambiente deixavam a gente confortável. 

E-7 Participei pouco mais foi legal. 

E-12 Todas fez sua parte como dividimos. 

E-11 Sim, nas teve muita distração pois uma das colegas ficava 
acessando redeslociais que não eram compatíveis para a 
colabaração de montagem do trabalho. 

E-10 Poderíamos interagir de forma melhor 

 
A maioria sentiu-se confortável quanto à utilização da internet para estudar 

inglês; puderam contar com a oferta e o esforço do grupo para realizar a Tarefa, 

além das facilidades de acesso ao AVA em outros locais, confome percebido pelo 

estudante E-4, que declarou ter utilizado o AVA em sua casa, o que também poderia 

ter favorecido a interação do grupo para a realização da tarefa. 

Para entender as estratégias utilizadas para apoiar a produção escrita, uma 

das perguntas visou saber a frequência com que os estudantes utilizaram recursos 

das TDIC para realizar a Tarefa. A tabela 14 mostra essa questão.  

 
Tabela 14: Utilização das TDIC para realizar a Tarefa. 

Como você realizou a leitura e a escrita dos textos? 

Durante o processo para a realização da tarefa, indique a frequência 

com que você utilizou o Google tradutor 

Atividade Muitas vezes Poucas vezes Nenhuma vez 

Traduzir palavras do 
português para o 

inglês 
7 5 1 

Traduzir palavras do 
inglês para o 

português 
8 4 1 

Buscar o significado 
das palavras 4 6 3 

Saber como 
escrever as palavras 

de forma correta 
6 4 3 

Número de alunos                                                                        13 

   Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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As respostas apresentam a frequência com que os estudantes realizaram as 

atividades, utilizando recursos da internet para a aprendizagem, e a utilização do 

vocabulário necessário para realizar a Tarefa. Nota-se que a maioria dos estudantes 

confirmou a utilização de ferramentas de tradução, fato que pode ser subentendido a 

partir das atividades realizadas por eles. 

Pode-se considerar que a utilização de recursos das TDIC nas práticas 

educacionais beneficia a aprendizagem da língua inglesa, por favorecer a elucidação 

e a apropriação do vocabulário para a utilização da língua. 

Outra pergunta visou conhecer as percepções dos estudantes quanto à sua 

aprendizagem relacionada às TDIC; as respostas ofertadas pelos estudantes 

esclareceram como percebem as habilidades em atividades que requerem a 

utilização das TDIC. Para isso, os estudantes indicaram, entre as atividades, o que 

já sabiam utilizar, quais habilidades melhoraram durante as aulas e, ainda, quais 

habilidades precisavam melhorar, conforme mostra a tabela 15, a seguir. 

 
    Tabela 15: Percepções sobre as habilidades. 

Quais são suas percepções em relação às habilidades apresentadas nos 

itens abaixo: 

TDIC Já sabia 
Melhorou 

durante as 
aulas 

Precisa 
melhorar 

a) Criar um e-mail 4 7 2 

b) Utilizar um AVA para 
realizar uma tarefa de 
língua inglesa 

6 6 1 

c) Utilizar o AVA para as 
interações 6 6 1 

d) Baixar arquivos 11 1 1 

e) Salvar arquivos 10 3 0 

f) Enviar arquivos 7 5 1 

g) Elaborar uma tela em 
PowerPoint 6 3 4 

h) Adicionar figuras, 
mapas e fotos 7 5 1 
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i) Formatar uma 
apresentação em 
PowerPoint 

3 7 3 

Número de alunos                                                                                    13 

          Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Pode-se observar que houve uma evolução na aprendizagem, conforme as 

atividades com maior número de indicações, para as habilidades percebidas pelos 

estudantes como as que melhoraram durante as aulas: com sete indicações, o item 

“Criar um e-mail e Formatar uma apresentação em PowerPoint, ;om seis, os itens 

“Utilizar um AVA para realizar uma tarefa de língua inglesa” e “Utilizar o AVA para as 

interações”.  

Os dados mostram, ainda, as atividades que os estudantes perceberam que  

precisam melhorar: com quatro indicações, o item “Elaborar uma tela em 

PowerPoint”; com três, o item “Formatar uma apresentação em PowerPoint”; e com 

duas indicações, o item “Criar um e-mail”. 

Percebe-se a relevância do uso de recursos tecnológicos na escola, durante 

as aulas, pois, com a prática e a socialização dos conhecimentos, os estudantes se 

apropriam de habilidades para utilizar as TDIC para apoiar a aprendizagem do 

inglês. 

Uma última pergunta visou conhecer as percepções dos participantes quanto 

aos conhecimentos alcançados a partir da participação e da realização da tarefa de 

inglês utilizando os recursos das TDIC. Os estudantes indicaram como perceberam 

a aprendizagem de inglês utilizando as TDIC, conforme observa-se na tabela 16.  

 
       Tabela 16: Percepções sobre a aprendizagem. 

Percepções sobre a aprendizagem de  
inglês e/ou TDIC 

Participantes 

Seus conhecimentos ampliaram somente em 

Língua inglesa 
3 

Seus conhecimentos ampliaram somente em 

questões referentes à área de informática 
0 

Seus conhecimentos ampliaram tanto em língua 

inglesa, quanto na área da informática 
10 

Seus conhecimentos não se ampliaram 0 

Número de alunos                                                                         13 

  Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Conforme observado nas respostas, três dos participantes percebem que 

aprenderam apenas a língua inglesa e dez dos participantes percebem que 

aprenderam a língua inglesa, mas também adquiriram conhecimentos da área de 

informática. Contudo, nenhum estudante disse ter aprendido apenas a utilizar os 

recursos das TDIC, o que indica uma resposta positiva para o ensino-aprendizagem 

de língua inglesa utilizando os recursos das TDIC, devido às percepções reveladas 

referentes à aprendizagem da língua-alvo por meio da realização da tarefa. 

Não se pode, contudo, descartar as contribuições de aprendizagem provindas 

do uso das TDIC, referentes aos conhecimentos digitais, pois, segundo as 

percepções apresentadas, durante a Tarefa, o uso das TDIC contribuiu para facilitar 

a aprendizagem de inglês apoiada na utilização das ferramentas de interação, além 

de outras tecnologias incorporadas, como, por exemplo, os dicionários eletrônicos. 

Isso, sem contar com as ferramentas de busca e de tradução, disponibilizadas pelo 

Google, que, além da tradução, também oferecem a possibilidade de acesso à 

pronúncia das palavras, de expressões e de textos.  

As percepções dos estudantes demonstram que, além destes se 

considerarem apoiados para a aprendizagem de inglês, a prática da utilização das 

TDIC para aprender inglês também favorece/amplia as habilidades referentes ao uso 

das próprias TDIC.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as percepções dos estudantes da 

primeira série do Ensino Médio sobre a aprendizagem de inglês por meio de uma 

Tarefa utilizando o Edmodo. Para isso, este estudo foi delimitado pelas seguintes 

perguntas: 

 

1. Quais são as percepções iniciais de um grupo de estudantes, da primeira série do 

Ensino Médio de uma escola pública sobre o uso das TDIC na escola, para aprender 

inglês?  

2. Quais são as percepções de um grupo de estudantes da primeira série do Ensino 

Médio de uma escola pública sobre sua aprendizagem de inglês durante a utilização 

das TDIC na escola.  

3. Quais são as percepções de um grupo de estudantes, da primeira série do Ensino 

Médio, de uma escola pública, sobre sua aprendizagem de língua inglesa por meio 

da tarefa que utiliza as TDIC?  

 

A fim de demonstrar as considerações finais desta pesquisa, retomo o 

objetivo já mencionado na Introdução: investigar as percepções de um grupo de 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio sobre o ensino-aprendizagem de Língua 

Inglesa utilizando as TDIC por meio de uma Tarefa no Edmodo. 

O interesse pela pesquisa surgiu devido à lacuna encontrada durante a 

aplicação do material didático do Currículo (SÃO PAULO, 2010), que apresenta uma 

atividade de pesquisa na internet, a ser realizada pelos estudantes, a fim de ampliar 

seus conhecimentos do conteúdo apresentado durante o bimestre. Essa atividade 

deveria ser realizada em casa, como uma tarefa complementar, e o que percebi, 

como professora, foi que tanto o objetivo linguístico quanto o letramento digital não 

eram alcançados, pois a autonomia dos estudantes nas pesquisas, na leitura de 

páginas do ambiente digital e, ainda na escrita, nesse ambiente, não era 

concretizada.  

Considerei as necessidades de ampliar os conhecimentos linguísticos e 

culturais dos estudantes e instrumentalizá-los para o uso das TDIC, facilitando a 

aprendizagem do inglês. Sendo o objetivo da disciplina também educar para as 

práticas sociais que ocorrem no meio digital, decidi elaborar uma Tarefa que 
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pudesse colaborar com a "alfabetização" da linguagem tecnológica que, 

diferentemente de uma posição passiva e limitada que o aluno assume por meio da 

leitura de texto pré-estabelecido, apenas consumindo a linguagem, permitisse aos 

estudantes serem produtores dessa linguagem em um contexto educacional e 

significativo, conforme orientam as OCEM (BRASIL, 2006, p.97). 

Em consonância com os documentos oficiais – PCNEM (BRASIL, 2000), 

PCNEM+ (BRASIL, 2002) e OCEM (BRASIL, 2006) –, que recomendam a utilização 

das TDIC no processo de ensino-aprendizagem de inglês, juntamente com as 

experiências obtidas em sala de aula, que revelam que os estudantes, em seu meio 

social, já utilizam as TDIC para outras atividades cotidianas, realizei esta pesquisa 

para obter as percepções desses estudantes sobre a aprendizagem de inglês 

utilizando as TDIC no ambiente escolar. 

Iniciei a pesquisa utilizando o ambiente digital e, logo no primeiro contato, os 

estudantes já iniciaram o processo de aprendizagem resultante da prática de 

preenchimento de um questionário eletrônico. Essa atividade demanda o uso de e-

mail e alguns estudantes tiveram de criar um e-mail para acessar o questionário, 

respondê-lo e enviá-lo. Essa atividade criou a oportunidade de ampliar o contato dos 

alunos com documentos eletrônicos, que fazem parte de práticas sociais que usam 

as TDIC. 

O primeiro dos questionários viabilizou obter as respostas sobre a 

aprendizagem de inglês na escola, as experiências com o uso das TDIC e as 

perspectivas de aprendizagem de inglês utilizando os recursos das TDIC. As 

respostas indicaram que os estudantes consideram que o ensino de inglês utilizando 

as TDIC pode ampliar os conhecimentos da língua pela prática de habilidades 

linguísticas e pela utilização de ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar e 

motivar a aprendizagem da língua.     

As percepções iniciais contribuíram para minha decisão de utilizar um AVA 

para apoiar as aulas complementares e para organizar as interações para o ensino 

de inglês, seguindo o modelo de tarefa de Willis (1996), que é o ensino baseado em 

tarefa para a aprendizagem. 

Antes da realização da Tarefa, os estudantes interagiram por meio do AVA 

pela primeira vez, conhecendo a ambiente. Considerei importante esse primeiro 

contato para desenvolver a prática e favorecer as interações durante a realização da 

Tarefa. Para a ambientação, propus uma atividade prática para que os estudantes 

utilizassem as ferramentas de interação do Edmodo, como o envio e a leitura de 
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mensagens, resposta aos questionários e anexação de documentos, colaborando 

com a conscientização sobre o uso de um AVA em sala de aula e sobre a 

possibilidade de ampliar os conhecimentos da disciplina de Inglês utilizando TDIC. 

A partir desse primeiro contato, obtive as primeiras percepções dos 

estudantes, que demonstraram motivação para aprender inglês na escola. Pude 

também identificar as possibilidades oferecidas pelo ambiente Edmodo para a 

aprendizagem. 

Durante a pesquisa, os estudantes perceberam que a Tarefa realizada em um 

AVA possibilitou-lhes ações colaborativas para aprender a pesquisar, a ler páginas 

da internet em inglês, a selecionar e resumir as informações de sites, a compartilhar 

suas produções para socializar os conhecimentos e, por último, a contribuir com a 

organização de uma apresentação em PowerPoint, sobre um país de língua inglesa. 

Foi possível notar que, para realizar a Tarefa, os estudantes tiveram contato 

com a língua inglesa por diversas vezes e em diversas situações apresentadas no 

meio multimidiático, como as leituras de textos, os contatos audiovisuais e as 

produções escritas, além do processo cognitivo utilizado ao relacionar as 

interpretações de figuras e símbolos no contexto da Tarefa, como bandeiras de 

países e fotos que representam sua cultura. 

Segundo o modelo de tarefa de Willis (1996), a Tarefa proposta aos 

estudantes é baseada em tarefa criativa, em que os estudantes têm como objetivo 

apresentar um trabalho sobre um país de língua inglesa, descrevendo os tópicos 

mais importantes para revelar aspectos geográficos, culturais e educacionais, além 

de outros tópicos sobre o país que considerassem válidos dentro do contexto da 

Tarefa.  

A realização dessa tarefa trouxe uma perspectiva positiva de aprendizagem, 

pois permitiu a interação entre os estudantes durante as apresentações, 

favorecendo as trocas de conhecimento e a ampliação sobre a visão cultural dos 

países apresentados, além da ambientação não só das ferramentas disponíveis no 

AVA, mas também de ferramentas complementares, como serviços de e-mail, 

ferramentas de criação de apresentações e editores de texto e imagem. 

Quanto ao aspecto formal da língua inglesa, as percepções demonstraram 

fortemente que houve ampliação do conhecimento dos estudantes de forma 

contextualizada e significativa, por meio do uso de perguntas e respostas sobre as 

características geográficas e culturais dos países, da ampliação do vocabulário, das 

pesquisas realizadas na internet e do uso das ferramentas complementares, como 
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dicionários eletrônicos, para a produção escrita, e da elaboração de textos 

resumidos utilizados na apresentação final da Tarefa.  

As percepções dos estudantes, de acordo com o levantamento realizado, 

demonstraram que o ensino-aprendizagem por meio da Tarefa utilizando as TDIC 

contribuiu para a aprendizagem da língua inglesa e instrumentalizou os estudantes a 

utilizarem um AVA para aprender inglês. Portanto, o ensino da língua inglesa, por 

meio da Tarefa realizada, atendeu aos objetivos linguísticos, culturais e 

educacionais propostos e, ainda, por integrar as TDIC no âmbito educacional, 

contribuiu para a formação cidadã dos estudantes, conforme orientam as OCEM 

(BRASIL, 2006, p.97). 

Este trabalho poderá contribuir como fonte de pesquisa para futuros trabalhos 

da área de ensino-aprendizagem de línguas, apoiada pelas TDIC. Para a Linguística 

Aplicada, de modo geral, a contribuição reverterá para a área de ensino de línguas, 

particularmente no contexto educacional da rede pública, em que as pesquisas que 

evidenciam a utilização das TDIC na escola ainda são em número reduzido. Com o 

advento da globalização, a demanda pela utilização das TDIC na sociedade requer 

que a escola ofereça condições para o estudante saber utilizar as tecnologias em 

prol de sua aprendizagem.  

Como sugestão de trabalhos futuros, acredito que a expansão desta pesquisa 

para todas as turmas de uma escola proporcionaria diferentes percepções que 

podem ser coletadas e aproveitadas para melhorar e ampliar a utilização de um AVA 

no ensino da língua. Além disso, pesquisas complementares a esta, com foco no 

desenvolvimento e na avaliação da habilidade oral e de escuta dos estudantes ao 

interagir nos meios digitais proporcionaria uma visão completa das habilidades dos 

estudantes de Ensino Médio.   

Finalizando, considero que esta pesquisa terá como implicação futura abrir 

novas perspectivas para investigações na área de ensino-aprendizagem de inglês, 

especialmente para atender a uma educação voltada para a sociedade e para a 

transformação da cultura educacional.  
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Anexo 1 – Questionário 1 

 
Prezado(a) estudante, 

O questionário abaixo tem por objetivo obter informações educacionais, sobre o ensino-
aprendizagem de língua inglesa, para minha pesquisa de Mestrado em Linguística Aplicada 
na PUC/SP. 
 
Sua colaboração, como participante, é essencialmente importante para a realização desta 
pesquisa. 
 
Solicito, por favor, que preencha seus dados e responda o questionário abaixo. 
 
Agradeço sua colaboração. 
 
*Obrigatório 
 
 
1. * 

Nome 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

2. * 

Idade 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

3. * 

Série/Turma 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

4.	  *	  

Data 

_________________________________ 

    Exemplo: 15 de dezembro de 2012 
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5. 1 – O que você pensa sobre estudar inglês? 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marcar apenas uma oval. 

muito importante 

pouco importante 

não é importante 

 

6. 2 – Justifique a resposta assinalada na questão acima. * 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
7. 3 – Quais são as habilidades comunicativas da língua inglesa, que você gostaria de 

desenvolver? 
Enumero as alternativas abaixo de acordo com sua prioridade de preferencias. (1 mais 
importante e 4 menos importante) 
Marcar apenas uma oval por linha. 

          1     2   3      4 
a) ler  

b) escrever  

c) falar  

d) escutar  

 

8. 4 – No Ensino Fundamental, quais atividades foram utilizadas nas aulas de Inglês? * 
Assinale uma ou mais das alternativas abaixo: 
Marque todas que se aplicam. 
 

 atividades com música 
  

 atividades com filmes 
 

 atividades que requisitavam uma pesquisa na internet 
 

 elaboração de trabalhos utilizando os recursos do computador 
  

 atividades da apostila 
 

 Outro: ____________________________________ 
 

9. 5 – Você já utilizou recursos da internet? 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

Sim 

Não 



149	  

	  
	  

 

10. 6 – De onde você utiliza a internet? * 
Assinale uma ou mais das alternativas abaixo: 
Marque todas que se aplicam. 

 computador em casa 
  

 computador na escola 
 

 celular 
 

 Outro: _______________________________ 
 

11. 7 – Você já acessou alguma página da internet em inglês? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

12. 8 – Se a resposta acinma for sim, para quê? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

13. 9 – Você já participou de algum curso de inglês utilizando a internet? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

14. 10 – Se a resposta acima for sim, qual/quais? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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15. 11 – Você já fez uma pesquisa na internet para a disciplina de Inglês nesta 1a série 
do Ensino Médio? * 

Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

16. 12 – Se a resposta for sim, sobre o quê? * 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

17. 13 – Você já usou os recursos da internet para aprender inglês, na escola? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

18.14 – Você considera que a internet poderia ser utilizada na disciplina de inglês para 
facilitar seus estudos? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

19. 15 – Justifique sua resposta. * 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
  



151	  

	  
	  

20. 16 – Sobre suas experiências diárias, quais dos recursos da internet, 
exemplificados abaixo, você já uytilizou, ou utiliza, para aprender inglês? * 
Assinale uma ou mais das alternativas abaixo: 
Marque todas que se aplicam. 

 pesquisar assuntos relacionados ao tema das aulas de inglês 
  

 utilizar recursos de áudio para aprender a pronunciar as palavras 
 

 utilizar dicionários eletrônicos 
 

 nenhum 
 

 Outro: _______________________________ 
 

21. 17 – Quais das atividades apresentadas, nas alternativas abaixo, descrevem suas 
experiências sobre a utilização de uso das tecnologias do meio virtual? * 
Assinale uma ou mais das alternativas abaixo, uma das colunas que indique a frequência 
com que você executa as atividades descritas. 
Marque apenas uma oval por linha. 

 
                  Frequentemente Ocasionalmente    Raramente      Nunca 

a) utilizar a internet 
e os sites de busca 
para obter 
informações em 
inglês 
b) baixar arquivos 
c) enviar arquivos 
d) utilizar o site de 
relacionamento, o 
facebook 
e) utilizar recursos 
de hipertextos para 
pesquisas em 
inglês 
f) utilizar 
informações em 
inglês para 
elaborar textos em 
português 
g) utilizar as 
informações em 
inglês para 
elaborar textos em 
inglês 
h) construir 
páginas virtuais em 
inglês 
i) elaborar 
apresentações em 
PowerPoint 
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22. 18 – Como você gosta de desenvolver as atividades em inglês? 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

gosto de trabalhar individualmente 

gosto de trabalhar em grupos 

 

23. 19 – De que forma você aprende melhor? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marque apenas uma oval. 

sozinho 

com a ajuda de colegas 

com a ajuda da professora 

com a ajuda da professora e de colegas 

Outro: ________________________________ 

 

24. 20 – O que você espera aprender nas aulas de inglês, utilizando os recursos da 
internet? * 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Anexo 2 – Questionário 2 

	  

Apresentação Ambiente Edmodo 

 

1 Você já conhecia a plataforma Edmodo? 

☐   Sim 

☐   Não 

 
2 A navegação no ambiente é fácil ou difícil? Por quê? 

________________________________________________________________ 

 
3 Como foi a experiência de criar um perfil, fácil ou difícil? Por quê? 

________________________________________________________________ 

 
4 Você se sente motivado para estudar no ambiente online? Por quê? 

________________________________________________________________ 

 

5  Considera importante utilizar a plataforma Edmodo para aprender inglês? Por quê? 

________________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Questionário 3 

 
Test: Reflexão 3 PPT Apresentação interpretação 
 
Prompt da Pergunta: 1 
Total de Pontos: 1 
 
O que você achou da aula no ambiente digital? 
 
___________________________________________________________________ 
 
Prompt da Pergunta: 2 
Total de Pontos: 1 
 
O que você achou do tema da aula? 
 
___________________________________________________________________ 
 
Prompt da Pergunta: 3 
Total de Pontos: 1 
 
O que você aprendeu nesta aula? 
 
___________________________________________________________________ 
 
Prompt da Pergunta: 4 
Total de Pontos: 1 
 
Você considera importante participar da tarefa digital? Por quê? 
 
___________________________________________________________________ 
 
Prompt da Pergunta: 5 
Total de Pontos: 1 
 
Quais pontos positivos ou negativos você observou durante a aula? 
 
___________________________________________________________________ 
 
Prompt da Pergunta: 6 
Total de Pontos: 1 
 
Quais mudanças você apontaria para melhorar a tarefa digital? 
 
___________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Questionário 4 
 

Prezado(A) estudante,	  
 
O questionário abaixo tem por objetivo obter informações educacionais, sobre o ensino-
aprendizagem de língua inglesa, para minha pesquisa de Mestrado em Linguística Aplicada 
na PUC/SP. 
 
Sua colaboração, como participante, é essencialmente importante para a realização desta 
pesquisa. 
 
Solicito, por favor, que preencha seus dados e responda o questionário abaixo. 
 
Agradeço sua colaboração. 
 
* Obrigatório 
 
1. Nome * 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

2. 1 – Qual é sua percepção sobre aprender inglês na escola, utilizando a internet? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marcar apenas uma oval. 

muito importante 

pouco importante 

não é importante 

 

3. 2 – Justifique sua resposta anterior 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

4. 3 – Você se sentiu mais motivado e interessado em aprender inglês por meio da 
tarefa utilizando os recursos da internet? * 
Marcar apenas uma oval. 

Sim, me senti mais motivado(a) e interessado(a) 

Minha motivação e meu interesse foram os mesmos 

Não, me senti menos motivado(a) e interessado(a) 
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5. 4 – Justifique sua resposta anterior 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

	  

6. 5 – Comparando a realização da tarefa com as atividades de sala de aula, qual delas 
é melhor para aprender inglês? 
Marcar apenas uma oval. 

A tarefa 

As atividades comuns de sala de aula 

As duas da mesma maneira 

 

7. 6 – Justifique sua resposta anterior 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

8. 7 – Você conseguiu aprender mais por meio da tarefa de língua inglesa, utilizando 
os recursos da internet? * 
Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 

9. 8 – Justifique sua resposta anterior 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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10. 9 – Você teve dificuldades em utilizar os recursos digitais (editor de texto, editor 
de imagem, busca na internet, etc.) para realizar a tarefa? * 
Marcar apenas uma oval. 

Muita dificuldade 

Média dificuldade 

Não teve dificuldade 

 

11. 10 – Na questão anterior, se você respondeu uma das alternativas que indica 
muita dificuldade ou média dificuldade, explique quais foram as dificuldades e 
como lidou com elas. 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

12. 11 – Você colaborou efetivamente no seu grupo para a realização da tarefa? * 
Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 

13. 12 – Explique sua resposta anterior * 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

14. 13 – Você considera que seus colegas tenham participado efetivamente em seu 
grupo para a realização da tarefa? * 
Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 
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15. 1 – Qual é sua percepção sobre aprender inglês na escola, utilizando a internet? * 
Assinale uma das alternativas abaixo: 
Marcar apenas uma oval. 

muito importante 

pouco importante 

não é importante 

 

16. 14 – A colaboração de seus colegas congtribuiu para o seu aprendizado durante a 
realização da tarefa? * 
Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 

17. 15 – Você se sentiu confortável para participar das interações e discussões no 
ambiente digital? * 
Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 

18. 16 – Justifique sua resposta anterior, explicando os motivos * 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

19. 17 – Como você realizou a leitura dos textos? * 
Durante o processo para a realização da tarefa, indique a frequência que você utilizou o 
Google tradutor. 
Marcar apernas uma oval por linha. 

 
            muitas vezes poucas vezes nenhuma vez 

Traduzir palavras do 
Português para o Inglês 

   

Traduzir palavras do Inglês 
para o Português 

   

Buscar o significado das 
palavras 

   

Saber como escrever as 
palavras de forma correta 

   

 

20. 18 – Quais são suas percepções em relação às habilidades apresentadas nos itens 
abaixo? *	  
Marcar apernas uma oval por linha. 



159	  

	  
	  

      já sabia     melhorou           precisa 
   durante as            melhorar 
        aulas 

Criar um e-mail    

Utilizar um ambiente virtual 
para realizar uma tarefa por 
meio da língua inglesa 

   

Utilizar o ambiente para as 
interações 

   

Baixar arquivos    

Salvar arquivos    

Elaborar um slide em 
PowerPoint 

   

Adicionar figuras, mapas e 
fotos 

   

Formatar uma apresentação 
em PowerPoint 

   

 

21. 19 – Você considera que participar da realização da tarefa de inglês utilizando a 
internet: * 
Marcar apernas uma oval. 
 

 seus conhecimentos ampliaram somente em Língua Inglesa 

 seus conhecimentos ampliaram somente em questões referentes à área 
de informatica 

 seus conhecimentos ampliaram tanto em língua inglesa, quanto na área 

da informatica 

 seus conhecimentos não se ampliaram 
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Anexo 5 – Entrevista 

	  

Perguntas:  
1. O que vocês estão sentindo sobre a utilização do AVA para aprender inglês? 

2. Como o grupo se organizou para realizar a Tarefa? 

3. Realizar a Tarefa em grupos foi fácil ou difícil? Por quê? 

4. Utilizar o ambiente virtual para a comunicação entre os componentes do 

grupo ajuda ou atrapalha a organização da Tarefa? Por quê? 

5. Você notou a colaboração de seus colegas do grupo para a realização do seu 

trabalho? Quais colaborações? 

6. Você contribuiu com seus colegas? Quais foram as contribuições? 

	  

	  


