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“Vem, vamos embora, que esperar não é saber. 
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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa de mestrado foi investigar, dentro de uma estratégia 

de Ensino Híbrido, as potencialidades de três aplicativos desenvolvidos para a aprendizagem 

de inglês como língua estrangeira (LE): o Cake, o Duolingo e o Hello Talk. Para isso, 26 

estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental matriculados em uma escola pública do 

município de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, aceitaram utilizar tais mídias digitais 

durante um bimestre, no ano de 2021. Ao fim do período, suas percepções foram ouvidas, 

principalmente sobre a eficiência dos materiais para o estímulo ao engajamento estudantil e 

sobre os impactos que a experiência provocou na aprendizagem. Esta investigação ancora-se 

em estudos que começaram a ganhar força a partir de 1994, fomentados internacionalmente 

pelos idealizadores da Pedagogia dos Multiletramentos, entre os quais figuram Cope et al. 

(2020). Destaco que esta obra não se esquece do pioneirismo brasileiro de pesquisadores como 

Campos et al. (1990), que já versavam sobre a necessidade de uma crescente adoção de 

tecnologias digitais na Educação, antes mesmo da formação do chamado Grupo de Nova 

Londres. Ao longo de três décadas, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) foram 

paulatinamente incorporadas às práticas escolares. No ano de 2020, a pandemia de covid-19 

provocou rupturas de grandes proporções em todo o sistema educacional. O uso das TIC, que 

até então vinha sendo visto por alguns profissionais como uma mera opção a mais, passou a ser 

mandatório. Este trabalho inseriu-se em uma conjuntura em que aplicativos foram empregados 

como ferramentas pedagógicas em larga escala. Os três materiais didáticos aqui analisados 

foram selecionados com base em recomendações de autores da Pedagogia e da Linguística 

contemporâneas, tais como Paiva (2014), Bacich et al. (2015), Moran (2017) e Higashi et al. 

(2020). Levaram-se em consideração, ainda, ensinamentos de teóricos clássicos, tais como 

Vygotsky (2003) e Piaget apud Munari (2010), por exemplo. Os resultados desta pesquisa-ação 

demonstraram que o uso dos aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk gerou impactos positivos 

tanto no engajamento estudantil quanto na aprendizagem de inglês como LE. 

 

Palavras-chave: Aplicativos; Língua Inglesa; Mídias Digitais na Educação; Multiletramentos; 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to investigate, within a Blended Learning 

strategy, the potential of three applications developed for learning English as a foreign language 

(EFL): Cake, Duolingo and Hello Talk. Twenty-six students from the second cycle of 

Elementary School of a public institution located in Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brazil, 

used the apps for two months, in 2021. At the end of the period, their opinions on the experience 

were collected, mainly on the efficiency of the materials to stimulate student engagement and 

on the impacts caused on their learning. This investigation joins studies that began to gain 

strength from 1994, promoted internationally by the creators of the Pedagogy of Multiliteracies, 

among whom are Cope et al. (2020). This work values the Brazilian pioneering spirit of 

researchers such as Campos et al. (1990), who already addressed the need for a growing 

adoption of digital technologies in Education, even before the formation of the so-called New 

London Group. Over three decades, Information and Communication Technologies (ICT) were 

gradually incorporated into school practices. In 2020, the covid-19 pandemic caused major 

disruptions in the entire education system. The use of ICT, which until then had been seen by 

some professionals as an additional option, became mandatory. This work was inserted in a 

context in which applications were used as pedagogical tools on a large scale. The teaching 

materials analysed here were selected based on recommendations by contemporary Pedagogy 

and Linguistic authors, such as Paiva (2014), Bacich et al. (2015), Moran (2017) and Higashi 

et al. (2020). We also considered teachings by classical theorists, such as Vygotsky (2003) and 

Piaget apud Munari (2010), for example. The results of this action research showed that the use 

of Cake, Duolingo and Hello Talk apps generated positive impacts both on student engagement 

and on learning English as a foreign language. 

 

Keywords: Applications; English language; Digital Media in Education; Multiliteracies; 

Information and Communication Technologies. 
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“” 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando iniciei este trabalho, meu desejo inicial era o de aplicar em sala de aula algumas 

das teorias e abordagens sobre as quais vinha recaindo minha atenção desde que me graduei em 

Letras, principalmente aquelas relacionadas ao uso das TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) na Educação e aos seus desdobramentos na contemporaneidade. Contudo, logo 

percebi que a mera aplicação de teorias e abordagens não bastaria. Seria necessário aprimorá-

las, adaptando-as ao contexto. 

Inicio esta apresentação reconhecendo minha ingenuidade por ter acreditado em que 

poderia aplicar meus estudos calma e paulatinamente. Esperei por momentos mais favoráveis, 

em que tais tecnologias estivessem ao alcance de todos os meus alunos. Em minha imaturidade, 

cheguei a crer que esses “momentos favoráveis” realmente existiriam, um dia, para a área da 

Educação. Se fui tomado por uma esperança exagerada foi porque me esqueci de que o trabalho 

do educador não se realiza na bonança. É sempre desafiador. Em 2020, surgiu a pandemia da 

covid-19, gerando rupturas importantes em minha atividade profissional e desestabilizando, 

mais uma vez, minha atividade docente. Enxerguei, então, uma oportunidade para a ampliação 

das minhas capacidades, promovendo uma real interface entre a teoria e a prática. Era preciso 

que todos nós enfrentássemos aquilo que pesquisadores como Barreto et al. (2020) apelidaram 

de “Educação Pandêmica”, para que saíssemos da crise preparados, de fato, para a docência do 

futuro. 

Aos 11 de março, Johnson (2020) reportava que o diretor-geral da Organização Mundial 

da Saúde, Tedros Adhanom, havia acabado de anunciar que a covid-19 tinha alçançado todos 

os continentes, assumindo o status de pandemia. A doença, causada pelo coronavírus SARS-

CoV-2, demonstrou forte potencial para provocar complicações em diversos órgãos do corpo 

humano. Estava, naquela altura, prestes a desestruturar todos os países do mundo. Muitos 

governantes, temendo um colapso geral do sistema de Saúde, decidiram determinar o 

distanciamento social, em maior ou menor grau, para que fosse contida a escalada das infecções. 

No estado de Minas Gerais, por exemplo, todas as aulas presenciais foram imediatamente 

suspensas, por tempo indeterminado. 

A comunidade escolar viu-se, como um todo, em uma conjuntura inquietante. Medidas 

emergenciais precisavam ser tomadas para que os danos provocados pelo afastamento fossem 

mitigados. O uso das TIC na Educação seria, então, não mais um desejo, mas, sim, mandatório. 

As dificuldades e as precariedades do sistema educacional, sobre as quais já se debate há 

tempos, foram ainda mais expostas.  
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No fim de 2021, o cenário estava longe de aproximar-se do anterior ao da crise sanitária. 

O Brasil foi um dos últimos países do mundo a reabrir suas escolas (UNICEF, 2021), mas os 

estudantes não ficaram sem atendimento. Os professores procederam ao trabalho remoto e a 

Ciência continuou trabalhando pelo encontro de soluções que pudessem reduzir os impactos 

provocados pelo afastamento físico entre professores e alunos. Testemunhas de muitas 

precariedades, pesquisadores discutiram sobre a situação, entre os quais menciono Ribeiro 

(2020). Pensadores de diversas áreas do conhecimento têm trabalhado em conjunto com 

docentes que lidam diretamente com discentes provenientes dos mais variados contextos 

sociais. Fazemos parte de uma rede que debate sobre os obstáculos, a fim de que possamos 

planejar, sempre coletivamente, estratégias pedagógicas para que eles sejam contornados, por 

meio da produção e da aplicação de materiais didáticos e da avaliação de resultados, por 

exemplo. A interação entre todos os profissionais que se dedicam ao ensino e à aprendizagem 

norteia as mudanças escolares cuja necessidade se impõe constantemente. 

Em circunstâncias mais favoráveis, o poder público já teria implantado muitas das 

recomendações resultantes das pesquisas científicas que se vêm desenvolvendo há décadas. No 

entanto, a realidade que se flagra em grande parte das escolas de Educação Básica denota um 

descaso histórico, um atraso que só será minimamente contornado se houver a colaboração 

efetiva entre todos os operadores do sistema educacional, com o apoio consistente dos 

governantes.  Em Mosé (2013), pensadores atuantes nas Artes, na Antropologia, na Economia, 

na Filosofia e na Política já debatiam sobre a imprescindibilidade da constante adaptação da 

comunidade escolar à evolução dos tempos. Na obra, intelectuais brasileiros e portugueses 

discutem sobre alguns dos desafios do mundo globalizado. As reflexões advindas dessa troca 

de ideias levam a organizadora do debate a concluir que, “apesar de vivermos em rede e a 

palavra mais pronunciada ser, provavelmente, conexão, professores e alunos continuam 

apertando botões na linha de montagem de uma fábrica em extinção.” (p. 26). Em outro 

trabalho, Mosé (2011) trata da urgência de um aprimoramento do sistema de ensino, que ainda 

não atingiu seu objetivo de educar para a vida moderna, em todos os aspectos: “As tumultuadas 

transformações que vivemos, especialmente as que vieram junto com as inovações 

tecnológicas, nos exigem competências que estão distantes de nossos modelos escolares.” (p. 

192). 

Flagra-se a insuficiência de investimentos nos Ensinos Fundamental e Médio, 

principalmente. Gestores públicos foram omissos, em muitas situações, apesar de seus 

discursos em sentido contrário. Poucas eram as escolas que, em 2020, dispunham de 
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laboratórios de informática ou que ofereciam conexão à Internet aos seus alunos. Em muitas, o 

uso do celular era proibido, ainda que para fins educativos. Por outro lado, as adversidades 

podem ser compreendidas como convites à adoção de metodologias ativas que estimulem o 

protagonismo. O Ensino Híbrido (que será descrito na seção 2.7) é um exemplo delas. Nele, os 

discentes desenvolvem suas atividades ora na escola, ora fora dela, sempre sob a supervisão de 

um docente. 

Este trabalho de mestrado insere-se exatamente em uma perspectiva de reação às 

provocações impostas pela nova realidade. Pretendo contribuir para a discussão sobre 

alternativas economicamente viáveis que possam ser empregadas em abordagens remotas, 

dentro do Ensino Híbrido. Tenho como foco a comparação entre três aplicativos instaláveis em 

dispositivos móveis voltados para a aprendizagem de inglês como língua estrangeira (LE), a 

fim de avaliar sua capacidade de estimular o engajamento discente: o Cake1, o Duolingo2 e o 

Hello Talk3. 

No contexto brasileiro, o bilinguismo português/outras línguas europeias foi privilégio 

de classes socialmente dominantes por um longo tempo. No entanto, esse quadro vem mudando. 

O inglês, por exemplo, tem deixado de ser a segunda língua apenas das elites. Atualmente, é 

estudado por pessoas das mais variadas origens. A pandemia provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 destacou esse aumento no interesse pelo bilinguismo no Brasil, sendo o inglês a 

língua estrangeira mais procurada. De acordo com Dunder (2020), o período de distanciamento 

social foi mais um gatilho para a busca por cursos virtuais, sejam eles no formato de videoaulas 

ou mediados por aplicativos. O canal Ask Jackie, por exemplo, ganhou mais de 50.000 

seguidores na plataforma digital YouTube, em cerca de 3 meses. O curso Hyper English, no 

mesmo período, obteve um crescimento de 120% no número de matrículas, após criar um grupo 

na rede social Telegram. O balanço não foi positivo apenas para iniciativas que ensinam 

idiomas exclusivamente pela Internet. A direção geral do curso Cultura Inglesa afirma ter tido 

uma participação de 90% de seus alunos nas aulas remotas, superior àquela das aulas 

presenciais no período pré-pandêmico. A evasão de seus alunos foi menor entre maio e junho 

de 2020 do que no mesmo período de 2019.  

Segundo a Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI, 2020), ainda vigora no 

Brasil a crença de que não se pode aprender inglês satisfatoriamente nos Ensinos Fundamental 

e Médio. A análise crítica desse discurso, porém, pode conduzir-nos à impressão de que ele 

 
1 https://mycake.me/ 
2 https://www.duolingo.com/ 
3 https://www.hellotalk.com/ 
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talvez se tenha construído no imaginário popular para servir aos interesses de alguém que 

desejasse vender soluções alternativas. Tal mentalidade precisa mudar. O bilinguismo tem sido 

ainda mais valorizado no país às portas da terceira década do século XXI. As TIC estão sendo 

incorporadas à realidade de grande parte dos discentes. É recomendável, então, que educadores 

invistam cada vez mais em uma formação que abarque estudos sobre a inclusão de mídias 

digitais em suas abordagens pedagógicas. Na visão da ABEBI, cursos livres não deveriam ser 

percebidos como a melhor alternativa para a aprendizagem do idioma inglês por brasileiros. A 

Escola formal deve promover melhorias. Berger (2005) lembra que as TIC já têm feito parte 

das práticas da rede privada de ensino do inglês há bastante tempo. Podem, igualmente, ser 

incorporadas à rotina das escolas públicas, na Educação Básica. Com isso, talvez se possa 

aprimorar a capacidade de interação dos discentes em vários níveis: pessoal, educacional e 

profissional, conforme quer Mosé (2011). 

Apesar de sabermos de que muitos estudantes ainda não têm acesso aos meios digitais, 

a formação docente precisa ser continuada, a fim de acompanhar os rumos que constantemente 

se apresentam. Para tanto, o Ministério da Educação possui, por exemplo, um ambiente virtual 

de aprendizagem em que se disponibilizam (gratuitamente) inúmeros cursos de formação 

continuada para educadores de todas as disciplinas escolares que desejem aprender mais sobre 

a utilização das TIC (AVAMEC, 2021). A plataforma é aberta, traz sugestões de materiais que 

podem ser empregados em contextos economicamente precários e é atualizada constantemente, 

a fim de que nenhum professor seja excluído da possibilidade da formação continuada. 

O docente que almeja inserir um novo material didático em seu plano pedagógico deve 

ser sempre cauteloso em relação à ampla oferta. Seu olhar deve ser crítico. O mesmo mercado 

que facilita a difusão de línguas estrangeiras pode dar margem à sua exploração como produtos 

quaisquer, que (talvez) sirvam mais ao capital do que à Educação. 

Motivadas pelo crescimento da demanda por aplicativos de autoaprendizagem 

instaláveis em aparelhos celulares, muitas escolas particulares de idiomas têm investido na 

produção de versões de seus cursos específicas para o ensino remoto. A inFlux (2020), por 

exemplo, propagandeia o inFlux Mobile Trainer, com a questionável promessa de que seus 

alunos atingirão o nível avançado do inglês em pouco tempo. Enquanto reforça a ideia de que 

as escolas convencionais não atendem às expectativas de seus estudantes, a empresa garante 

aos seus mais de 50.000 alunos que eles serão capazes de alcançar o nível avançado após o 

período de dois anos e meio de curso.  
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Como se vê, a concorrência entre as empresas que se dedicam à produção de materiais 

didáticos digitais para a autoaprendizagem de LE cresce na mesma velocidade em que aumenta 

o interesse pelo bilinguismo. O mercado é um terreno cada vez mais fértil para empreendedores 

do ramo tecnológico. Acentua-se, aqui, um problema: o da mercantilização da Educação. As 

promessas nem sempre parecem realizáveis. 

Observemos o caso da Revista da Babbel (2015), que divulgou um depoimento em vídeo 

do jovem Matthew Youlden. Nele, o jovem afirmava ser capaz de falar 9 idiomas fluentemente 

e de entender mais de 12. Não ficou claro no anúncio publicitário se ele se teria tornado 

poliglota por estudar pelo aplicativo Babbel, exclusivamente. À primeira vista, tratava-se 

apenas de um testemunho motivador. Palavras como fluência, fluente e fluentemente têm sido 

bastante exploradas por campanhas comerciais, colaborando para um aumento significativo no 

número de clientes. Mas o que seria fluência, exatamente? 

O conceito de fluência em LE parece não ter sido, ainda, pacificado no meio acadêmico. 

Autores que se dedicam à Linguística Aplicada examinam constantemente obras técnicas que 

se esforçam para defini-lo, mas a variedade de possíveis sentidos dificulta o estabelecimento de 

um real consenso. Scaramucci (2000) fala da existência de construtos teóricos que seriam o 

resultado esperado do processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. A autora - 

com quem concordo - prefere o termo proficiência ao termo fluência, por considerá-lo mais 

abrangente. Para ela, proficiência não é um conceito absoluto, monolítico, baseado no modo de 

expressão de um “falante nativo ideal”, mas algo que reúne as muitas especificidades que o uso 

real da língua requer (p. 20). 

Tenho a impressão de que muitos cursos livres consideram fluência como sendo um 

conjunto de habilidades demonstradas com certa naturalidade pelo falante, sem “solavancos” 

que prejudiquem ou atrasem a comunicação. Um falante fluente, para eles, parece ser aquele 

que não “gagueja” ou não hesita com frequência. Atualmente, existem avaliações oficiais 

daquilo que o senso comum entende por fluência. Elas são definidas de acordo com as 

orientações do Common European Framework of Reference for Languages, ou CEFRL. 

O Council of Europe (2021) explica o CEFRL como sendo um guia utilizado para o 

nivelamento de aprendizes de línguas europeias e, por extensão, de línguas faladas em outras 

partes do mundo. Ele é um quadro que facilita a avaliação de candidatos a vagas de emprego 

reservadas a trabalhadores bilíngues, por exemplo. Parte do nível A1 (em que o falante 

consegue compreender e utilizar expressões simples, de uso familiar, que satisfazem as 

necessidades mais básicas da comunicação quotidiana) e evolui por diferentes nuanças, até 
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atingir o nível C2 (em que o falante se expressa espontaneamente e com precisão, diferenciando 

significados de acordo com cada situação). 

O pesquisador em Linguística Aplicada tende a questionar o uso das palavras fluência, 

fluente e fluentemente. Elas parecem ter sido banalizadas em algumas comunicações 

publicitárias. Não gaguejar e não hesitar seriam características suficientes para que a 

aprendizagem de um aluno fosse considerada bem-sucedida? Não estou certo disso.  Concentro-

me nas contribuições que as mídias digitais possam oferecer para a melhoria da proficiência, 

tal como Scaramucci (2000) a enxerga. 

Menezes et al. (2009) demonstram que a análise de softwares educacionais ainda é rara 

no campo da LA. Mas afirmam que ela é abarcada por essa ciência (p. 19). O público leigo 

utiliza critérios variados para a escolha de materiais didáticos digitais, tais como indicações 

pessoais ou a mera propaganda, por exemplo. Contudo, cabe (não só, mas também) à LA o 

papel de examinar aqueles que se colocam à disposição da Escola. 

Para que se estimule o engajamento dos estudantes, a escolha dos materiais didáticos a 

serem empregados no Ensino Híbrido deve centrar-se nas perspectivas dos usuários, 

considerando-se fatores que possam facilitar ou dificultar seu uso. Godoi et al. (2009) afirmam 

que certos critérios devem ser especialmente empregados. Apontam, por exemplo, o 

informativo e o consultivo. O primeiro baseia-se nas informações prévias que cada discente 

oferece, sejam elas obtidas por meio de observações do docente em sala de aula, entrevistas ou 

questionários. O segundo alicerça-se nas opiniões estudantis sobre a necessidade de eventuais 

modificações em um determinado plano de estudos. Esses critérios estão afinados com os de 

Cope et al. (2008), defensores da Pedagogia dos Multiletramentos, uma das bases desta 

pesquisa de mestrado. Alicerçando-me neles, elaborei e apliquei o questionário preliminar desta 

pesquisa (APÊNDICE C). 

Considero desejável que o professor seja, também, usuário dos materiais didáticos que 

emprega no Ensino Híbrido. Se ele os recomenda aos seus alunos, não deve assumir uma 

posição de distanciamento. No Ensino Híbrido, o professor é um mediador ativo que tem papel 

chave no processo da aprendizagem. Precisa inteirar-se tanto quanto possível dos materiais que 

seleciona para a sua prática, (re)avaliando-os constantemente. Decidi, portanto, criar meus 

próprios perfis nos três aplicativos aqui em análise, buscando colocar-me na posição dos alunos. 

Ainda no final do século XX, Campos et al. (1990) já ressaltavam a necessidade da 

utilização de métodos científicos desenhados especificamente para a avaliação de softwares 
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educacionais. Para a escolha dos aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk, selecionei o de 

Reeves (1998). 

Como se vê em ABEBI (2020), Dunder (2020) e inFlux (2020), instituições particulares 

já vêm investindo maciçamente no emprego de aplicativos há um tempo considerável. 

Reconheço a existência de inúmeros obstáculos que não podem ser transpostos apenas pela boa 

vontade dos profissionais da Educação, mas não me conformo com atrasos na Escola pública. 

É inegável que, em muitos casos, faltam equipamentos e apoio das famílias para o 

desenvolvimento de atividades executadas fora do ambiente escolar, por exemplo. Contudo, 

precisamos investir nossas atenções em estudos que possibilitem a descoberta de alternativas 

mais viáveis - pensando, inclusive, na facilitação do nosso fazer docente. 

Dentre os aplicativos que se examinam neste estudo, o Duolingo é o mais popular. Antes 

da pandemia de covid-19, segundo Fraga (2018), o programa já havia ultrapassado a marca de 

300 milhões de instalações em todo o mundo. O Cake, conforme se explica na página eletrônica 

de tecnologia Techtudo (2020), apresenta exercícios que se baseiam em trechos de filmes e 

seriados, para que o estudante possa entrar em contato com o inglês tal como é utilizado por 

falantes reais, no mundo concreto, aprimorando sua audição e sua pronúncia. A abordagem do 

Hello Talk baseia-se no Sociointeracionismo. Segundo Velasco (2019), sua plataforma permite 

ao usuário o contato virtual com falantes da língua alvo, o que pode ser positivo para quem não 

tem a oportunidade de viajar e imergir em outras culturas presencialmente. 

Ribeiro (2020) elenca os principais obstáculos para a prática do Ensino Híbrido. A 

escolha dos aplicativos supracitados leva-os em consideração. Os materiais são gratuitos e  

acessíveis até mesmo para as camadas mais vulneráveis da sociedade, que se conectam à rede 

mundial de computadores majoritariamente por meio de aparelhos celulares, conforme afirma 

Valente (2020). 

Para Moita Lopes (2013), os estudos linguísticos devem estar cada vez mais atentos às 

transformações constantes pelas quais passa a sociedade, promovendo a interface entre teorias 

e práticas. Como os aplicativos para dispositivos móveis estão incorporados à modernidade 

mais recente, é justo que recebam a atenção dos linguistas aplicados. O referencial teórico deste 

trabalho baseia-se em autores contemporâneos da LA, tais como Moura e Rojo (2012), Menezes 

(2014) e Bacich et al. (2015), sem desprezar a validade de estudiosos de outras áreas do 

conhecimento e de outros tempos, como Skinner, Piaget e Vygotsky, por exemplo. 

Outras crises podem surgir no futuro. A necessidade de novos distanciamentos sociais, 

portanto, não está descartada. Logo, estudos sobre tecnologias que possam facilitar o trabalho 
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docente em situações assim são bem-vindos. Profissionais da Educação precisam estar 

capacitados, a fim de que se mitiguem os danos, inclusive psicológicos, provocados por 

mudanças abruptas. Se o uso das TIC no Ensino Remoto foi, um dia, uma opção pedagógica a 

mais, atualmente é uma realidade sobre a qual se deve pesquisar com absoluto afinco. Destaco 

que os professores não devem ser responsabilizados, sozinhos, pela implementação efetiva do 

uso das TIC nas escolas. É imprescindível que o Poder Público e a sociedade, como um todo, 

colaborem de modo consistente. 

 

Ao menos duas pesquisas realizadas este ano mostram a dimensão do problema. Uma 

delas, realizada pelo portal Nova Escola, ouviu 8,1 mil educadores de todos os estados 

brasileiros das redes pública e privada. Segundo o levantamento, divulgado em 21 de 

julho, 28% dos entrevistados avaliam a própria saúde mental como ruim ou péssima 

neste momento. Entre os profissionais mineiros, o percentual é de 32%. A experiência 

de trabalho remoto no estado foi classificada como ruim ou péssima por 72% dos 

participantes. Em maio, outro estudo, conduzido pelo Instituto Península, envolvendo 

2,4 mil docentes, desenhou um cenário semelhante: 53% dos respondentes disseram 

estar muito ou totalmente preocupados com a própria saúde. Muitos também relataram 

sentimentos como medo, ansiedade e insegurança. (EMILIANA, 2020, n.p.) 

 

Ainda flagramos muitas insuficiências no sistema educacional, como um todo, quando 

examinamos a conjuntura enfrentada em 2020 e 2021. Não podemos falar em surpresa, neste 

caso. Uma análise crítica precisa reconhecer, necessariamente, que existe um atraso. Foram 

muitos os trabalhos reiterando a necessidade de capacitação docente constante, com a adoção 

de inovações tecnológicas. Na última década, o uso das TIC vem sendo cada vez mais apontado 

como um elemento capaz de amenizar alguns dos pontos negativos da Pedagogia atual.  

Menciono um dos mais recentes: o de Bacich et al. (2015), que ressaltava (quatro anos antes do 

início da pandemia) lacunas preocupantes a serem preenchidas, a fim de que o Ensino Híbrido 

pudesse estabelecer-se de forma minimamente satisfatória. Disciplinas sobre o uso de mídias 

digitais para o Ensino Remoto (que é um dos constituintes do Ensino Híbrido) deveriam constar 

das matrizes curriculares de todos os cursos de formação docente desde o final do século 

passado, quando Campos et al. (1990) já apresentavam métodos para a avaliação e diretrizes 

para a utilização de softwares educacionais. O poder público não fomentou de modo incisivo a 

interface entre a teoria e a prática nas escolas, conforme também recomendaram Cerutti-Rizzatti 

et al. (2008). 

A LA prioriza o rigor na escolha dos recursos tecnológicos, que devem ser adequados 

para cada contexto. Mendonça et al. (1991) enfatizam que certos materiais, apesar de 

tecnicamente impecáveis, seriam reprovados por muitas metodologias de avaliação de 

softwares educativos, especificamente, por não atenderem a certas necessidades pontuais de 
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professores e alunos. Os aplicativos selecionados para a realização desta pesquisa de mestrado 

atendem ao critério do desenho específico para a utilização didática. A indústria da tecnologia 

investe em propaganda. Portanto, é crucial que não se confunda a fama de um software com 

sua pertinência para um plano de aprendizagem aplicável na Escola. O referencial teórico deste 

trabalho enfatiza os aspectos relativos ao eixo pedagógico da avaliação dos apps, seguindo as 

dimensões explicitadas em Reeves (1998), com foco na aquisição de inglês como LE, além de 

permear obras produzidas em três décadas de estudos sobre a utilização das TIC na Pedagogia, 

à luz das percepções de autores clássicos da Psicologia Cognitiva que versaram sobre a 

aprendizagem, de modo geral. Nomeadamente: Piaget, Vygotsky e Skinner. 

Os discentes que aceitaram colaborar responderam a um questionário preliminar 

(APÊNDICE C). Após as análises das respostas, tracei um desenho do seu perfil de 

aprendizagem. Ao fim da coleta de dados, que se deu em setembro de 2021, conforme meu 

cronograma, todos tiveram a oportunidade de fazer uma (auto)avaliação, respondendo a um 

segundo questionário (APÊNDICE E). As opiniões sobre os benefícios (ou não) da experiência 

com os aplicativos para a melhoria da aprendizagem do inglês na Escola foram fundamentais 

para as minhas últimas considerações. Todos os convidados eram, de fato, meus alunos do 

sétimo e do oitavo anos do Ensino Fundamental, o que facititou nossa interação durante todo o 

processo. 

1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar a viabilidade do uso de três aplicativos para 

a aprendizagem de inglês como LE enquanto materiais didáticos digitais potencialmente 

empregáveis no Ensino Híbrido: o Cake, o Duolingo e o Hello Talk. 

Meu intuito principal foi o de avaliar se tais aplicativos seriam suficientemente 

motivadores para que estudantes matriculados em uma escola da rede pública de ensino da 

cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, se sentissem estimulados a realizar suas 

atividades remotas com regularidade, revelando um real engajamento4. 

 

 
4 Higashi et al. (2020) definem engajamento como a relação que alunos estabelecem com atividades que lhes são 

propostas, em contextos específicos. Para os autores, ele é um dos pilares da aprendizagem, sendo influenciado 

pelo relacionamento entre colegas de classe, pela infraestrutura do ambiente escolar e pelas características das 

atividades pedagógicas propostas, em si. O engajamento discente é um medidor importante da boa aceitação de 

certos materiais em uma determinada estratégia de Ensino Híbrido, com o que concordam Bacich et al. (2015). 
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1.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

. observar se os aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk demonstrariam a capacidade de reter 

o engajamento dos pesquisados em suas atividades de aprendizagem por, pelo menos, um 

bimestre escolar; 

. averiguar quais são os designs (conceituados na Pedagogia dos Multiletramentos) que se 

encontram nos aplicativos e foram mais motivadores para a aprendizagem, na faixa etária 

específica dos pesquisados, entendidos de acordo com o seu contexto socioeconomicocultural. 

 

1.3 Hipóteses e perguntas de pesquisa 

 

 Minha primeira hipótese era a de que, ao final da pesquisa, os aplicativos Cake, 

Duolingo e Hello Talk teriam cumprido satisfatoriamente os requisitos necessários para o 

emprego no Ensino Híbrido definidos por Reeves (1998), Christensen et al. (2013), Bacich et 

al. (2015) e Moran (2017). Requisitos esses dentre os quais se destacam: 

. a acomodação de diferenças individuais e a sensibilidade cultural; 

. a adequação etária da filosofia pedagógica empregada no desenvolvimento das atividades; 

. a aprendizagem cooperativa; 

. a flexibilização dos tópicos a serem aprendidos, de acordo com as necessidades individuais; 

. a validade experiencial, com alguma ligação entre as atividades propostas e a realidade 

estudantil; 

. a valorização dos erros como experiências importantes para o processo de aprendizagem; 

. o estímulo à autonomia; 

. o respeito à posição do professor enquanto mediador (e não mero instrutor). 

A segunda hipótese era a de que os aplicativos seriam capazes de estimular o 

engajamento dos participantes por um período de tempo considerável em um contexto escolar, 

mesmo sem a recompensa com notas extras, promovendo a autonomia estudantil desejada por 

Piaget apud Munari (2010). Nesta segunda hipótese, acreditei em que a melhoria na 

aprendizagem do inglês seria diretamente proporcional ao que os programas apelidam de 

ofensiva, ou seja, ao número de dias consecutivos dedicados às atividades propostas pelas 

mídias digitais em análise. 
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 Procurei responder às seguintes perguntas. 

1. Que correntes teóricas subjazem os aplicativos? 

2. As atividades propostas estimulam a aprendizagem de modo intuitivo e autônomo? Com 

que frequência os usuários precisam de ajuda para desenvolvê-las? 

3. As tarefas propostas descolam os alunos de sua realidade, estimulando-os a desconstruir 

certos conceitos e a remontá-los criticamente, em busca de sentidos mais amplos? 

4. Os materiais didáticos digitais em pauta promovem a interação entre seus usuários de 

modo minimamente satisfatório? Em que medida os alunos consideram essa interação 

importante para a aprendizagem? 

5. O uso dos aplicativos promove impactos positivos na aprendizagem do inglês como 

língua estrangeira? Qual (ou quais) deles seria o mais adequado para o contexto 

específico de realização desta pesquisa? 

 

1.4 Justificativa 

 

 A pesquisa TIC Domicílios 2019, de acordo com o NIC.br (2020), atestou que três em 

cada quatro brasileiros já utilizavam a Internet, antes da pandemia de covid-19. Apesar das 

precariedades lembradas por Ribeiro (2020), o acesso à rede já era considerável inclusive entre 

as camadas mais vulneráveis da população, socioeconomicamente falando. 

 

O celular é o principal dispositivo para acessar a Internet, usado pela quase totalidade 

dos usuários da rede (99%). A pesquisa ainda aponta que 58% dos brasileiros acessam 

a rede exclusivamente pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% na classe DE. 

O uso exclusivo do telefone celular também predomina entre a população preta (65%) 

e parda (61%), frente a 51% da população branca. (NIC.BR, 2020, p. 1) 

 

83% dos alunos das regiões urbanas brasileiras que se encontravam no segundo ciclo do 

Ensino Fundamental no período pré-pandêmico acessavam a Internet mais de uma vez por dia, 

segundo a pesquisa TIC Educação 2019, publicada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC.BR (2020). 93% já haviam utilizado a 

rede para atividades de aprendizagem. Por meio, inclusive, de aplicativos. 

Moita Lopes (2013) reforça que as pesquisas em LA devem acompanhar as 

transformações da modernidade mais recente. Cope et al. (2008), por sua vez, consideram 

urgente que educadores adotem em seus planos pedagógicos ferramentas que já estejam sendo 

empregadas pelos educandos em seu quotidiano. Ribeiro (2020) preocupa-se com aquilo que 
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classifica como atraso na implementação das TIC no sistema de ensino e aprendizagem. 

Concordo com a autora, uma vez que o apontamento da necessidade do emprego de mídias 

digitais na Educação vem sendo feito há mais de trinta anos, conforme comprova o texto de 

Campos et al. (1990). 

A pandemia de covid-19 expôs o despreparo do sistema de ensino brasileiro para lidar 

com aulas remotas mediadas por tecnologias, conforme observa Emiliana (2020). Muitos 

professores relataram sentir-se desnorteados, ao terem que lidar com mudanças abruptas em sua 

prática. Muitos afirmavam não ter sido adequadamente preparados por seus cursos de 

graduação para atuar durante crises em que aulas remotas fossem necessárias. Tais relatos 

fazem sentido. De acordo com Paixão (2020), apesar da autorização pelo Ministério da 

Educação para que as aulas presenciais fossem substituídas pelas remotas, quase dois meses 

após a imposição do distanciamento social, 960.000 estudantes universitários, por exemplo, 

ainda estavam sem estudar. Apenas 6 das 69 universidades federais brasileiras adotaram o 

ensino remoto emergencial. Não por má vontade das instituições, exatamente, mas por uma 

série de fatores (inclusive históricos) que atravancaram a implementação de um ensino remoto 

satisfatório. Uma mera e repentina autorização governamental não bastava. O poder público, 

conforme dito anteriormente, parece nunca ter considerado com o devido afinco as 

recomendações da Ciência no tocante ao uso das TIC nas escolas, nas últimas três décadas. São 

ainda raras as matrizes curriculares que contêm disciplinas voltadas especificamente para 

orientações sobre o uso efetivo de tecnologias na Educação. É fundamental que esse quadro 

mude. 

Compreendo, assim como Ribeiro (2020), as dificuldades enfrentadas por pessoas e 

instituições que trabalham pela Educação. Entretanto, a LA não se dá por vencida. Anseia pela 

continuidade de estudos que contribuam para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas 

mediadas pelas TIC, para que mais soluções sejam encontradas. Tenho a impressão de que não 

haverá momentos em que imperem facilidades. Portanto, os desafios precisam ser enfrentados 

ininterruptamente. Este trabalho de mestrado é a materialização de um modesto aceite ao 

convite da LA. A análise de aplicativos para a aprendizagem de inglês como LE potencialmente 

empregáveis no Ensino Híbrido é um pequeno passo. Mas patentemente necessário. 

No capítulo a seguir, retomo autores e conceitos que alicerçaram minha pesquisa. Nos 

capítulos que lhe sucedem, descrevo a metodologia empregada, procedo às análises dos dados 

obtidos e incluo os apêndices que fazem parte da documentação oficial do estudo. 
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2 CAPÍTULO TEÓRICO 

2.1 As TIC e a LA 

 

Neste capítulo, estabeleço o referencial teórico que norteia minha pesquisa, refletindo 

sobre a importância de determinadas teorias, abordagens e conceitos para o estudo específico 

das TIC como ferramentas auxiliares no processo de aprendizagem de LE. 

O início do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para fins educativos data 

de meados do século passado, conforme relatam Rossi et al. (2020). Contudo, como 

comprovam Paiva et al. (2009), às portas da terceira década do século XXI ainda podem ser 

considerados escassos os estudos acadêmicos que investigam, especificamente, aquelas que se 

prestam à aprendizagem de línguas. Ribeiro (2020) destaca que a pandemia de covid-19, apesar 

de ter causado malefícios incalculáveis, deve ser também enxergada como mais uma 

oportunidade para que reflitamos sobre esse flagrante atraso e sobre a urgência de um redesenho 

da Educação, como um todo. 

Paiva et al. (2009) examinaram artigos internacionais desenvolvidos em linhas de 

pesquisa em LA, listando os principais temas abordados. O mais recorrente foi a aprendizagem 

de línguas. Entretanto, conforme se observa na TAB. 1, o tema da aprendizagem mediada por 

computador ocupa a décima primeira posição, tendo sido abordado em apenas 37 artigos, em 

um total de 1446. Além disso, o computador parece ter sido o principal dispositivo considerado 

nos trabalhos, desconsiderando-se o uso de smartphones em abordagens pedagógicas, por 

exemplo. 
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Tabela 1 - Temas de pesquisa em periódicos internacionais 

 
Extraída de: PAIVA et al., 2009. 

 

Treze anos após o trabalho de Paiva et al. (2009), ainda se faz necessário insistir no 

diálogo entre a LA e as áreas do conhecimento que se dedicam às TIC. 

 

Do fim do século XX, já seria possível que tecnologias digitais integrassem a 

Educação, sem dispensar aulas presenciais ou substituir professores, mas agregando 

possibilidades ao que já se fazia de bom. Uma espécie de ensino híbrido poderia nos 

ter acostumado a todos/as com pesquisas, leituras, escritas, diálogos e negociações, 

áudios, vídeos, ambientes imersivos, imagens que permitissem novos acessos, novas 

aprendizagens, mais possibilidades e maior agência e colaboração. Se tivéssemos feito 

nossos redesenhos à medida que o mundo mudava, o Brasil mudava, as pessoas 

mudavam e as tecnologias se instalavam, talvez já fosse menos traumático ter de 

repensar aulas, fazer transposições bem feitas, repensar temas e atividades para 

ambientes remotos [...]. (RIBEIRO, 2020, p. 17, grifos meus) 

 

Em seu texto, Ribeiro (2020) reconhece o bom trabalho desempenhado pelos 

profissionais da Educação e enfatiza que eles não podem ser substituídos. Todavia, demonstra 

incômodo pelo fato de o uso das TIC ainda não ser consistente nas escolas, mesmo após a 
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divulgação dos muitos estudos que alertaram a comunidade escolar, ao longo das últimas 

décadas, sobre a sua urgência. 

Proponho, então, mais uma conversa entre a LA e outras áreas do conhecimento, tais 

como a Psicologia Cognitiva e aquelas que se dedicam à aplicação das TIC, conforme 

recomendam Moita Lopes (2006), Cerutti-Rizzati et al. (2008) e Paiva (2014). Levanto algumas 

questões que precisam ser respondidas durante a escolha de materiais didáticos empregáveis no 

Ensino Híbrido, estimulado pela leitura de obras tais como a de Bacich et al. (2015). Inclino-

me sobre a avaliação de três aplicativos instaláveis em dispositivos móveis, nos moldes 

propostos por Reeves (1998) e por Godoi et al. (2009). Concentro-me, por fim, na observação 

do potencial de cada um deles para motivar o engajamento5 de aprendizes de inglês como 

língua estrangeira moderna. 

Como os aprendizes convidados a participar deste estudo se encontravam no período 

Operatório Formal de desenvolvimento cognitivo, conceituado por Jean Piaget apud Munari 

(2010), sua faixa etária foi um ponto relevante para a definição dos aplicativos de aprendizagem 

de LE a serem utilizados. Os três obedecem às recomendações de Piaget, que afirma que os 

adolescentes precisam ser estimulados a aprender sem o exagero de prescrições diretas, com o 

que concorda Reeves (1998). O raciocínio lógico deve ser explorado e a mente precisa ser 

redesenhada da forma mais autônoma possível. 

A Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (2003) norteia minhas análises. Não ignoro, 

entretanto, as contribuições de Skinner (2014) acerca dos mecanismos influenciadores do 

comportamento humano, contribuições essas que não se devem confundir com as ideias radicais 

presentes no Behaviorismo tradicional de Watson (1913). Por fim, incluem-se aqui os 

postulados da Pedagogia dos Multiletramentos, organizada pelo Grupo de Nova Londres e 

explicada por Cope et al. (2009), uma vez que ela reúne elementos de todo o referencial teórico 

lido para a elaboração desta dissertação. 

Assumo que nenhuma teoria é capaz de, sozinha, elucidar o complexo processo da 

aprendizagem, concordando com a pesquisadora Diane Larsen-Freeman, em Cameron et al. 

(2008). Inicio este capítulo pela enumeração de alguns conceitos que julgo importantes para 

eventuais esclarecimentos ao longo do texto. 

 
5 Relembro que Higashi et al. (2020) definem engajamento como a relação que os alunos estabelecem com 

atividades que lhes são propostas, em contextos educacionais específicos. Ele é, segundo os autores, um dos pilares 

da aprendizagem. 
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2.2 Letramento 

 

No século XX, o conceito de letramento esteve bastante arraigado à língua escrita. Se 

um indivíduo soubesse ler e escrever, se fosse capaz de representar a fala por meio de símbolos 

gráficos, já seria considerado letrado. Porém, tal concepção evoluiu. Apesar de ainda haver 

discussões sobre qual seria a definição exata de letramento, a primeira década do século XXI 

consolidou a de Soares (2009) como uma das mais bem aceitas. Para a pesquisadora, 

“Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce as práticas sociais que usam a escrita.” (p. 47). 

No terceiro decênio deste século, o domínio da leitura e da escrita (ainda que de modo 

crítico) já não basta. As transformações tecnológicas ocorrem em alta velocidade e vêm 

inserindo-se cada vez mais no quotidiano das sociedades. Portanto, importa que um indivíduo 

seja capaz de manusear diversas mídias, para ser verdadeiramente letrado. A palavra 

letramento, no singular, talvez deva ser substituída por letramentos, no plural. A apoteose dos 

letramentos dar-se-á, enfim, nos multiletramentos, que assim se podem definir atualmente: 

 

O termo Multiletramentos refere-se a dois aspectos principais do uso da linguagem, 

hoje. O primeiro é a variabilidade da criação de significado em diferentes contextos 

culturais ou sociais. [...] O segundo aspecto do uso da linguagem, hoje, em parte nasce 

das características das novas mídias de informação e comunicação. Significados são 

construídos em formatos cada vez mais multimodais, nos quais os modos de 

significação linguísticos escritos fazem interface com os padrões de significação oral, 

visual, auditiva, gestual, tátil e espacial. (COPE et al., 2020, tradução minha6) 

 

2.3 A Pedagogia dos Multiletramentos 

 

Em meados da década de 1990, quando até mesmo mensagens via email eram uma 

novidade, um grupo de cientistas decidiu reunir-se em Nova Londres, nos Estados Unidos. O 

chamado NLG (New London Group) tinha o propósito de discutir e teorizar sobre os novos 

rumos da Educação. Mais especificamente, no tocante ao ensino e à aprendizagem da língua 

inglesa. Já se notava naquela altura que as emergentes tecnologias da informação propiciariam 

o aparecimento de novos canais e modos semióticos. Um olhar crítico sobre essa nova realidade 

 
6 The term ‘Multiliteracies’ refers to two major aspects of language use today. The first is the variability of 

meaning making in different cultural, social or domain-specific contexts. […] The second aspect of language 

use today arises in part from the characteristics of the new information and communications media. Meaning 

is made in ways that are increasingly multimodal, in which written-linguistic modes of meaning interface 

with oral, visual, audio, gestural, tactile and spatial patterns of meaning.  
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fazia-se necessário. Afinal, como educadores reagiriam às mudanças? Como poderiam aplicar 

as novas possibilidades pedagógicas em seu quotidiano profissional? 

Os conceitos de língua oral e língua escrita já não bastavam para definir as modalidades 

linguísticas. Não eram suficientes para nortear estratégias didáticas alinhadas com os novos 

tempos. Os educadores precisavam atualizar-se, naquela conjuntura, apropriar-se de novos 

conceitos, preparar-se para a utilização de ferramentas digitais que não paravam de surgir. Era 

crucial que eles as introduzissem em suas práticas, pois os educandos, mais cedo ou mais tarde, 

tomariam conhecimento das novas mídias e desejariam usá-las, inexoravelmente. 

Foi nesse contexto que emergiu a Pedagogia dos Multiletramentos. Seus idealizadores 

escreveram um documento denominado Manifesto Programático, baseando-se na reflexão 

conjunta sobre a diversidade linguístico-cultural que se vinha intensificando como nunca antes, 

após o advento da Globalização. Eles almejavam aprofundar seus estudos sobre a influência de 

tal diversidade na aprendizagem. Nas palavras de Cope et al. (2009, p. 167, tradução minha7): 

“Agora, vivemos em um mundo de iPods, wikis, blogs e mensagens SMS. Nem mesmo 

nomeáveis uma década atrás, esses são apenas alguns dos novos espaços em que a 

representação ocorre.”. A adaptação docente era, mais uma vez, imprescindível. 

As preocupações do Grupo de Nova Londres continuam válidas. O cenário em que nos 

encontramos é ainda mais desafiador. Atualmente, há quem considere os iPods, wikis, blogs e 

mensagens SMS ultrapassados. São muito mais variados os espaços por meio dos quais a 

aprendizagem pode ser mediada. Muitas vezes, porém, os docentes não dispõem de um 

repertório didático suficientemente variado para que consigam estimular o engajamento de seus 

discentes, conforme afirmam Cope et al. (2008, p. 198). Os educadores precisam estar atentos 

aos debates científicos, a fim de que se capacitem para escolher seus materiais de trabalho 

observando três pilares: 

1. o pedagógico, que considera a relação entre o fazer docente e cada um dos diferentes 

contextos em que a aprendizagem se processa. O entendimento da realidade do 

educando é de grande importância; 

2. o da diversidade, para que o aluno se sinta valorizado como sujeito, a fim de que se 

enxergue como protagonista em seu aprendizado; 

3. o da multimodalidade, para que a produção de sentido não se faça apenas por meio da 

linguagem verbal, mas leve em conta o princípio da sinestesia. O material didático 

 
7 Now we live in a world of iPods, wikis, blogs and SMS messages. Not even nameable a decade ago, these are 

just a few of the new spaces in which representation now occurs. 
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empregado no processo educativo deve estimular o maior número possível de sentidos 

do educando, simultaneamente, por meio não apenas de palavras, mas também de 

imagens, sons, cores, gestos... 

 Rojo et al. (2012) destacam que a versatilidade da comunicação moderna resulta da 

interação e do hibridismo entre muitas formas de linguagem. A escolha de materiais que 

atendam a turmas heterogêneas precisa considerar as diferentes origens dos alunos que dividem 

um mesmo ambiente. Além disso, o engajamento estudantil deve ser estimulado por abordagens 

pedagógicas variadas, múltiplas. 

2.4 A Multimodalidade 

 

Com a evolução dos estudos linguísticos, superou-se a concepção de texto como sendo 

um mero conjunto linear de palavras que se unem para transmitir uma mensagem. Um vídeo é 

um texto, bem como o são um podcast ou uma imagem em um aplicativo, por exemplo. Kress 

(2010) defende a ideia de que todos os textos são multimodais, ou seja, medeiam a 

comunicação de variados modos. Cita como exemplos os desenhos infantis, os anúncios 

publicitários, os sinais de trânsito e as páginas eletrônicas (p. 96). 

Um jogo em um aplicativo pode reunir em si vários textos. Em conformidade com 

Batista et al. (2014), ele pode ter grande potencial para captar a atenção discente. As sensações 

geradas pela chamada gamificação são, assim, interessantes enquanto elementos multimodais 

que podem ser benéficos para a aprendizagem. 

Os aplicativos em análise nesta pesquisa figuram entre aqueles que fazem uso intenso 

de jogos, além de cores, sons e imagens estáticas ou em movimento. Ainda segundo Batista et 

al. (2014, p. 7), isso pode tornar a experiência dos usuários mais lúdica e, consequentemente, 

colaborar para o seu engajamento, por meio do emprego simultâneo de múltiplos estímulos.  

 

A Multimodalidade é, então, uma abordagem comunicativa dentro da qual os modos 

semióticos trabalham em harmonia uns com os outros, sem privilégio de um sobre 

outro. A multimodalidade é guiada pelos interesses de um produtor de significado em 

um dado ponto no tempo e no espaço, com modos particulares de produção de sentido. 

(STREET, 2012, p. 2-3, tradução minha8) 

 

 

 
8 Multimodality, then, is an approach to communication wherein textual modes work in concert with each other 

without a necessary privileging of one over another. Multimodality is guided by the interests of a sign-maker at a 

given moment in time, place, and with particular ways of making the sign. 
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2.5 A Pedagogia dos Multiletramentos e os materiais didáticos multimodais 

 

Street (1984) observou a interseção entre os novos estudos dos letramentos e o 

fenômeno da Multimodalidade. Ainda no final do século XX, o pesquisador já ponderava sobre 

a necessidade da adoção de práticas mais tecnológicas no campo da Educação. O mundo vinha 

transformando-se de forma cada vez mais acelerada. Portanto, não fazia sentido que os 

educadores de seu tempo insistissem em conservar a tradição no patamar de melhor modelo a 

ser seguido. Ele percebeu que as práticas educacionais do futuro basear-se-iam no hibridismo, 

na miscigenação. Uma preparação docente adequada para a pós-modernidade seria, portanto, 

aquela que valorizasse a pluralidade, a diversidade. 

Hodiernamente, a hibridização desejada por Street (1984) é defendida por muitos 

autores. Eles não apenas almejam a interlocução entre vários campos do saber, como é o caso 

de Rojo (2012, 2013), mas também propõem estratégias pedagógicas que incluam o uso de 

novas tecnologias digitais, como Bacich et al. (2015) e Camargo et al. (2018) - sem que, para 

isso, haja a dispensa de aulas presenciais ou a substituição de professores. A intenção é agregar 

possibilidades ao que já se faz de bom. A ideia é promover a hibridização para que se faça a 

mediação da aprendizagem com um ensino mais eficiente. 

 

O Ensino Híbrido é um programa de Educação formal no qual um aluno aprende, pelo 

menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do 

estudante sobre o seu tempo, o lugar, o modo e/ou o ritmo do estudo e, pelo menos 

em parte, em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. 

(CHRISTENSEN et al., 2013, p. 7) 

 

Para que o Ensino Híbrido se estabeleça, há que se pensar em meios que possibilitem, também, 

o ensino remoto. Aqui, cabem as chamadas mídias digitais. 

 

2.6 Mídias digitais empregáveis na Educação 

 

Embora este conceito seja expandido por outros autores, Jenkins et al. (2009) 

definem como mídia digital qualquer conteúdo ou veículo de comunicação que se baseie 

na Internet, utilizando-a para distribuir informações. Os aplicativos instaláveis em 

computadores e dispositivos móveis são, portanto, mídias digitais. 
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Nesta terceira década do século XXI, é nítida a tendência da adoção definitiva de mídias 

digitais no quotidiano. Conforme a Agência Brasil (2019), nosso país já se colocava em quinto 

lugar na lista daqueles em que mais se utilizam aparelhos celulares em todo o globo. A média 

diária do uso de smartphones por brasileiros já era de três horas, antes mesmo da pandemia 

provocada pelo SARS-CoV-2. Este trabalho de mestrado debruça-se sobre um tipo de mídia 

digital instalável em telefones móveis que pode ter potencial como ferramenta pedagógica 

empregável na Escola regular, em estratégias de Ensino Híbrido: o aplicativo para a 

aprendizagem de línguas estrangeiras. Esta investigação tem o intuito de averiguar se os 

aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk, especificamente, demonstram ser realmente 

adequados para estimular a motivação estudantil. 

 

2.7 O Ensino Híbrido (ou Blended Learning) e a relevância das mídias digitais  

 

Ao definirem o que é o Ensino Híbrido, ou blended learning, Christensen et al. (2013) 

fazem questão de destacar a importância das atividades pedagógicas online na 

contemporaneidade. Os autores defendem a alternância entre exercícios que se desenvolvam 

em sala de aula com outros que se realizem fora dela, sob a devida supervisão do docente. O 

Ensino Híbrido, para eles, deve conter metodologias ativas, ou seja, metodologias que 

promovam, necessariamente, a autonomia estudantil. O discente é o protagonista do processo 

educativo, um sujeito produtor de conhecimento e responsável pela aprendizagem. O professor 

é um mediador, um desenhista dos caminhos facilitadores do processo. 

 

A combinação da aprendizagem ativa e híbrida com tecnologias móveis é poderosa 

para desenhar formas interessantes de ensinar e aprender. A aprendizagem ativa dá 

ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e 

reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com 

orientação do professor; a aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e o 

compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias 

que compõem esse processo ativo. (MORAN, 2017, p. 23) 

 

Perceba-se que Christensen et al. (2013) e Moran (2017) convergem para a ênfase no 

papel do docente enquanto orientador e supervisor das atividades. O ideal, portanto, é que as 

mídias digitais escolhidas para o processo didático permitam a interação entre o educador e o 

educando fora da escola, em uma espécie de rede social virtual. 

Camargo et al. (2018) destacam que as metodologias ativas contêm como ingrediente 

principal a mudança de perspectiva do aluno passivo para um aprendiz agente, que raciocina 
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sobre certos problemas, enquanto aprende. O professor jamais é inerte ou substituível, conforme 

reforça Ribeiro (2020). Muito pelo contrário. Por ser mais experiente, sua tarefa é escolher o 

material didático a ser utilizado, adaptando-o, julgando sua pertinência para cada contexto, em 

consonância com Cope et al. (2008), refletindo com o aluno sobre as soluções que este último 

encontra para determinados problemas, sempre estimulando o senso crítico. A preparação de 

educadores para a implementação do Ensino Híbrido com o uso de mídias digitais, entretanto, 

ainda é insuficiente: 

 

As Metodologias Ativas e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC) na Educação estão cada vez mais presentes nas práticas pedagógicas. Uma 

ampla literatura científica destaca os impactos positivos na aprendizagem de ambos 

os elementos. No entanto, o número de professores que fazem o uso conjugado e 

simultâneo dessas ainda é baixo. (LEITE, 2018, p. 580) 

 

Logo, é preciso que a formação do educador seja multifacetada. Ela deve abarcar o 

estudo de tecnologias que estejam sendo empregadas no presente ou que tendam a ser 

empregadas no futuro próximo. Várias mídias digitais surgem a todo instante; não é raro que 

alguns estudantes já as conheçam e as saibam manipular, antes de que a Escola as considere 

como potenciais ferramentas didáticas. De acordo com a Agência Brasil (2019), aplicativos 

instaláveis em aparelhos celulares são comuns até mesmo na realidade das camadas 

populacionais socioeconomicamente mais vulneráveis. São abundantes os elementos 

pertencentes ao escopo da LA, aqui. A capacidade de tais mídias para motivar os estudantes na 

realização de suas tarefas escolares é apenas um deles. Os apps, que já vêm sendo utilizados 

por crianças e adolescentes há certo tempo, emergem como possíveis meios de facilitação da 

aprendizagem de inglês como LE e talvez possam colaborar para o incremento da Educação 

Linguística, como um todo. 

2.8 Aplicativos para a aprendizagem de línguas 

 

Um aplicativo, ou app, é uma mídia digital. Sua função é propiciar a difusão de 

informações multimodais por meio de um software, um programa de Computação. A ideia 

daquilo que viria a ser o primeiro aplicativo começou a ganhar consistência a partir da década 

de 1970. Foi naquela altura que empresas privadas, movidas por interesses financeiros, 

decidiram facilitar o alcance de cidadãos comuns aos computadores, segundo Wazlawick 

(2016). Interessava aos empreendedores da época que as máquinas se popularizassem. Não por 
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mera generosidade ou responsabilidade social, mas para que o consumo crescesse. A nova 

tecnologia foi especializando-se, a fim de atender a necessidades coletivas e individuais. 

Os dispositivos em que os primeiros apps foram instalados apresentavam-se como 

enormes caixas fixas e pesadas, dentro das quais se escondia um emaranhado de fios e 

conexões. Seu alto preço inviabilizava qualquer democratização. Nos anos de 1990, graças ao 

esforço conjunto de pesquisadores, aliado ao interesse monetário da indústria da Comunicação, 

concebeu-se o primeiro dispositivo móvel capaz de abrigar um aplicativo. Voltolini (2014) 

revela seu nome: era o IBM Simon, o pioneiro dos atuais smartphones. Atualmente, os telefones 

inteligentes são capazes de hospedar uma gama variada de apps, muitos dos quais são 

disponibilizados gratuitamente para download. Eles geram renda para seus desenvolvedores a 

partir de anúncios comerciais que são exibidos aos usuários, durante sua utilização. Em 2020 e 

2021, foram amplamente empregados na Educação Remota, estabelecendo pontes entre 

docentes e discentes, durante a pandemia de covid-19. 

 Os aplicativos destinados à aprendizagem de LE vêm ganhando destaque nos últimos 

anos. Entre os mais proeminentes, com base no número de usuários, destacam-se o Cake, o 

Duolingo, o Hello Talk, o Memrise e o Rosetta Stone. Fraga (2018) destaca que o Duolingo, 

por exemplo, contava com mais de trezentos milhões de usuários em todo o mundo, dois anos 

antes do início da pandemia de covid-19. Praciano (2020) acrescenta que, durante a pandemia, 

o aplicativo atingiu a marca de quinhentos milhões de instalações - sendo elas, apenas no Brasil, 

mais 30 milhões. O resultado do seu teste de proficiência já é aceito por instituições renomadas 

em seus processos seletivos para o ingresso de estudantes estrangeiros. Maggi (2019) menciona 

a Harvard Extension School como exemplo. 

Os aplicativos parecem estar, enfim, definitivamente incorporados ao quotidiano das 

sociedades modernas. Logo, seguindo-se as recomendações de Rojo (2012, 2013), Bacich et al. 

(2015) e Ribeiro (2020), eles devem ser, também, alvos do interesse da Pedagogia e da LA. A 

Escola pode trazê-los, de modo responsável e supervisionado, para a realidade do sistema de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, é importante que sejam analisados sob perspectivas 

específicas, no contexto escolar, considerando-se as características dos usuários, observando-

se seus pontos positivos e negativos. 

Sugiro neste capítulo algumas das abordagens que podem ser pertinentes durante a 

análise dos efeitos dos aplicativos sobre a aprendizagem dos voluntários desta pesquisa. 

Procuro retomar as ideias originais de seus idealizadores, sempre que possível, buscando 

entender, na fonte, de que modo elas poderiam explicar o funcionamento das ferramentas 



35 

 

digitais aqui em estudo. A primeira delas, a Behaviorista, foi selecionada por questões 

históricas, principalmente. Tenho consciência de que ela não é o melhor caminho para uma 

avaliação desenvolvida no século XXI, em que avanços significativos no campo da Educação 

a tornaram um tanto obsoleta e, até mesmo, eticamente questionável. Contudo, ignorá-la seria 

abrir mão de conhecimentos que podem contribuir para a explicação de fenômenos presentes 

no processo da aprendizagem. Cito, por exemplo, a validade dos reforços como possíveis 

promotores do engajamento. Além disso, diferencio o Behaviorismo primitivo de Watson 

(1913) daquele de Skinner (2014). Este último abre portas para a construção das bases teóricas 

mais palatáveis atualmente à Pedagogia e à LA. Em busca de uma maior completude analítica 

e despido de qualquer tipo de preconceito, opto por não apartar desta pesquisa as possíveis 

contribuições behavioristas, ainda que eu não as prefira. 

 

2.9 Diferentes abordagens educacionais 

2.9.1 A Teoria Behaviorista 

 

A Teoria Behaviorista, Comportamentalista ou, simplesmente, o Behaviorismo ocupa-

se do comportamento que pode ser diretamente observável. Consolidou-se inicialmente nos 

Estados Unidos da América, transformando-se no alicerce dos estudos da Psicologia no 

amanhecer do século XX. John Broadus Watson, um dos expoentes mais célebres de sua fase 

embrionária, lançou um manifesto em que afirmava que o comportamento pode ser não apenas 

previsto, mas também controlado. 

 

A Psicologia tal como o behaviorista a vê é um ramo experimental puramente objetivo 

de ciência natural cujo alvo teórico é a previsão e o controle do comportamento [...]. 

O behaviorista, em seus esforços para conseguir um esquema único que descreva a 

resposta animal, não reconhece um limite claramente definido entre um homem e uma 

besta. (WATSON, 1913, p. 1, tradução minha9) 

 

Nas ideias primitivas de Watson, o comportamento é visto como uma simples resposta 

a um estímulo anterior, como um mero automatismo adquirido. O pesquisador - que considero 

extremista, em alguns pontos - acreditava ser necessário o abandono momentâneo de alguns 

processos mentais, tais como pensamentos e sentimentos. Seu foco, afinal, não era a 

 
9 Psychology as the behaviorist views it is a purely objective experimental branch of natural science. Its theoretical 

goal is the prediction and control of behavior […]. The behaviorist, in his efforts to get a unitary scheme of animal 

response, recognizes no dividing line between man and brute. 
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introspecção, mas sim o comportamento publicamente observável. Não se fala, aqui, em um 

desprezo absoluto pela ação dos processos que hoje conhecemos como cognitivos. O fato é que, 

naquela época, havia grande dificuldade para que tais processos fossem medidos de maneira 

objetiva. Dedicar-se a eles talvez fosse tarefa improdutiva, na visão do psicólogo. Watson 

estava convencido de que o meio em que um indivíduo se desenvolve é determinante para a 

aquisição de certos comportamentos. A mentalidade de que o homem é fruto do meio é um 

nítido ingrediente do Behaviorismo. Até mesmo a personalidade e o caráter de um ser humano 

poderiam ser moldados, na opinião dessa corrente, de acordo com certas condições ambientais. 

Como não conseguiu provar que as chamadas conexões S-R (estímulo-resposta) eram 

infalivelmente responsáveis pelo comportamento humano, não tardou até que Watson 

começasse a ser questionado por seus pares. 

Após dezenove anos de debates, Edward Tolman (1932) lançou a obra Purposive 

behavior in animals and men, em que chamava a atenção para a existência de uma mediação 

individual entre o estímulo e a resposta. As conexões seriam, então, do tipo S-O-R (estímulo-

organismo-resposta). A partir de Tolman, a crença de que o organismo é incapaz de qualquer 

tipo de autocontrole comportamental já não encontraria mais tantos adeptos. Havia ali, 

evidentemente, uma evolução do Behaviorismo, que estava assumindo a importância de 

processos mentais internos. O meio, sozinho, não seria capaz de determinar o comportamento. 

Tolman apresentou uma nova visão do processo da aprendizagem. Para ele, mapas cognitivos 

poderiam ser desenhados. O comportamento individual seria uma resposta ao efeito da 

interação entre estímulos diferentes. Ao observar a relação entre vários estímulos, o indivíduo 

estabeleceria uma interação com o meio. Tal interação derivaria de processos internos, mentais. 

Por isso, a aprendizagem seria diferente, de acordo com o organismo a que os estímulos se 

impusessem. Para Tolman, o comportamento tem, também, um caráter intencional. Um 

organismo persiste em um determinado comportamento até que seu objetivo seja alcançado. O 

foco do Behaviorismo passou a ser, então, a intencionalidade individual. Sem o descarte, 

naturalmente, dos estímulos e das respostas. 

Em meados do século passado, surge um novo pensamento comportamentalista que, 

embora considere adequada a explicação de que o comportamento não depende apenas do meio, 

mas da interação do indivíduo com o ambiente, começa a distanciar-se das ideias de Tolman. 

Dentro da nova perspectiva, Hull (1943) entende que o organismo é, de fato, mediador entre o 

estímulo e a resposta, mas que não o faz de maneira intencional. O organismo seria puramente 

neurofisiológico. Se Tolman (1932) contrapõe-se a Watson (1913), Hull (1943), de forma sutil, 
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retrocede. Porém, já estava lançada a semente para o nascimento do conceito de autonomia, que 

seria cultivado e expandido por Jean Piaget, como se verá na próxima seção deste capítulo. 

Nasce, um pouco mais tarde, o Behaviorismo Radical, uma nova proposta de filosofia 

sobre o comportamento humano. Nele, Skinner (2014) admite que o comportamento se baseia 

em três pilares: 

. o filogenético (que tem a ver com fatores biológicos do indivíduo); 

. o ontogenético (que se relaciona com a história individual); 

. o cultural (que está ligado ao ambiente em que o indivíduo se desenvolve). 

Skinner não os hierarquiza. Para ele, não há um mais importante do que outro. O ser 

humano é percebido como ativo, capaz de influenciar o ambiente, transformando-o. As 

transformações ocorridas no meio, por sua vez, acabam por influenciar o próprio indivíduo. A 

visão da interação enquanto influenciadora do comportamento ganha força. Nas palavras do 

próprio autor: 

Quando certas características do ambiente social são peculiares a um dado grupo, 

espera-se que se encontrem características comuns no comportamento dos seus 

membros. Uma cultura comum deve conduzir a uma personalidade comum [...]. 

Existem também diferenças consistentes entre os indivíduos de um mesmo grupo. 

(SKINNER, 2014, p. 424, negritos meus, tradução minha10) 

 

O fragmento acima contribui para que se derrube alguma eventual crença de que o 

Behaviorismo seria pertinente como referencial teórico apenas para pesquisas com animais. Ele 

tem um valor histórico e cronológico que não posso desprezar neste trabalho. As palavras de 

Skinner (deveras distantes das de Watson) já colocam o indivíduo na posição de mediador 

(ativo) entre o estímulo e a resposta. Ele não age por puro impulso, não é meramente passivo, 

diante dos estímulos. Dentro do Behaviorismo skinneriano, a ideia de que o comportamento 

pode ser moldado pela História e pela cultura já é presente. Identifica-se nele um caminho para 

o raciocínio sobre a influência de fatores socioculturais nas respostas individuais, além da ideia 

da mediação associada à interação. 

Um conceito básico da Teoria Behaviorista é o do Condicionamento Operante. Ele 

trata da ação de reforços positivos e de reforços negativos (que podem, por exemplo, exercer 

algum efeito sobre o engajamento discente, durante o processo de aprendizagem por meio de 

aplicativos). Também por essa razão, justifica-se a presença do Behaviorismo no referencial 

teórico deste trabalho de mestrado. 

 
10 When certain features of the social environment are peculiar to a given group, we expect to find certain common 

characteristics in the behavior of its members. A common culture should lead to a common character […]. There 

are also great differences among the individuals in a given group. 
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Ciente de que abordo aqui uma teoria bastante criticada no meio acadêmico, sinto a 

necessidade de fazer, uma vez mais e com todas as vênias pela repetição, o esclarecimento: esta 

pesquisa não endossa ideias behavioristas primitivas, como as de Watson (1913). Conforme 

relembrado acima, elas já não são as mesmas de Tolman (1932) e estão bem distantes das de 

Skinner (2014). O Behaviorismo não deve ser entendido como uma teoria monolítica que nega 

em todas as suas fases a intencionalidade individual, a mediação do intelecto. 

Assim como Menezes (2014), não nego que automatismos estão presentes no processo 

de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Portanto, o Behaviorismo está contido no 

referencial teórico deste trabalho porque contribui para a explicação de alguns fenômenos 

observáveis no comportamento dos pesquisados e relacionados com o engajamento estudantil. 

Reforço, então, que o Construtivismo e o Sociointeracionismo norteiam minhas principais 

análises. 

 

2.9.2 O Construtivismo 

 

Os behavioristas, como se viu anteriormente, vinham debatendo exaustivamente entre 

si sobre os mecanismos básicos que influenciam o comportamento. Porém, ainda restavam 

lacunas. Faltavam teorias mais claras sobre o modo como ele se consolida. Era agora necessário 

pensar-se sobre a aprendizagem, em si. Então, o biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget decidiu 

publicar suas ideias, na tentativa de contribuir para a explicação desse fenômeno. O principal 

de seus muitos interesses era o desenvolvimento cognitivo humano. 

Ao observar seus próprios filhos, o pesquisador chegou à conclusão de que a 

aprendizagem é paulatina e, aparentemente, ininterrupta. Acontece ao longo da vida e é mais 

intensa na infância. Para ele, são quatro os estágios mais bem marcados: 

. o sensório-motor, que vigora até o vigésimo quarto mês de vida; 

. o pré-operatório, que preenche o período compreendido entre o segundo e o sétimo ano; 

. o operatório concreto, que vai do sétimo ao décimo segundo ano; 

. o operatório formal, que se estabelece a partir do décimo segundo ano de vida, fase em que 

se encontram os pesquisados nesta investigação. 

Nesta pesquisa, trabalho com alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental. 

Acrescento aqui que minha principal referência para a análise das habilidades e competências 

que se devem esperar dos participantes deste estudo é a Base Nacional Comum Curricular 
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(BRASIL, 2017). A BNCC detalha-as em tópicos (p. 252-259), considerando cada fase de 

desenvolvimento cognitivo descrita por Piaget. 

Piaget apud Munari (2010) recomenda a escolha de métodos que explorem a intuição 

como promotora da aprendizagem. As atividades propostas devem ser pensadas para que o 

estudante descubra novos sistemas, novas estruturas, por si mesmo. A autonomia estudantil 

deve ser estimulada com a presença de problemas e desafios. Para o pai do Construtivismo, o 

conhecimento surge de processos operativos que transformam o real para que a aprendizagem 

ocorra (p. 92-93). Piaget também recomenda que o aprendiz seja convidado a intervir na 

realidade. Uma abordagem pedagógica que conduza o aluno à crítica sobre o meio que o cerca 

é a base de qualquer tipo de letramento. 

Segundo Munari (2010), o respeito mútuo entre docente e discente é fundamental nos 

processos de ensino e aprendizagem. Ao utilizar uma mídia digital que esteja sob seu controle, 

tendo autonomia para escolher horários alternativos para estudar, o educando pode vir a sentir-

se mais livre, mais senhor do seu próprio desenvolvimento cognitivo, no Ensino Híbrido. Ele 

pode sentir-se mais respeitado enquanto um ser capaz de tomar decisões e administrar seu 

próprio tempo. A autonomia, no entanto, não anula a importância da comunicação constante 

entre o docente e o discente. A mediação da aprendizagem continua sendo crucial. O educador 

tem a função de estabelecer andaimes que facilitem a construção do conhecimento pelo 

educando, auxiliando-o naquilo que ele não pode executar sozinho. Portanto, valoriza-se aqui 

a interação, para que a aprendizagem ocorra da forma mais fluida possível, conforme 

recomenda Vygotsky (2003), a seguir. 

2.9.3 A Teoria Sociointeracionista 

 

Na primeira metade do século XX, Lev Vygotsky propôs que a Psicologia desse maior 

ênfase ao estudo da influência da História e da cultura na formação intelectual humana, o que 

culminaria em sua Teoria Sociointeracionista. Como se disse anteriormente, o Behaviorismo 

de Skinner (2014) já percebia a força de aspectos historicoculturais sobre o comportamento (p. 

424), o que o diferenciava nitidamente do Behaviorismo de Watson (1913). Porém, foi 

Vygotsky quem se inclinou sobre essa relação com mais afinco. 

O estudioso russo era formado em Direito e Medicina. Também dedicou boa parte de 

sua atenção à crítica literária e à análise da arte. Seu interesse abarcava variados campos do 

saber. Ele escreveu sobre distúrbios de aprendizagem e de linguagem, pesquisou sobre as 
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deficiências congênitas e adquiridas. Para Vygotsky, o desenvolvimento do pensamento 

humano é indissociável do meio. Tem entre seus motores elementos estéticos e artísticos: 

 

Por último, o aspecto relativo ao nível cultural da apreensão estética ainda continua 

sendo o menos elaborado, porque os pedagogos nem sequer suspeitavam de toda a 

complexidade da questão. Nem pensaram que aqui havia um problema implícito. 

Olhar e escutar, obter um prazer parecia um trabalho psíquico tão simples que não 

requeria, de forma alguma, um ensino especial. Mas, de fato, constitui justamente o 

objetivo e a tarefa fundamental da educação geral. A estrutura comum da educação 

social está orientada para ampliar ao máximo os limites da experiência pessoal restrita, 

para organizar o contato da psique da criança com as esferas mais amplas possíveis 

da experiência social já acumulada, para inserir a criança na rede da vida com a maior 

amplitude possível. (VYGOTSKY, 2003, p. 238) 

 

Na visão vygotskiana, a linguagem dos símbolos criados pela espécie humana 

assemelha-se a instrumentos comuns de trabalho. Ela promove uma interface entre o homem e 

o ambiente que o cerca. A linguagem seria um sistema fundamental para qualquer grupo, uma 

ferramenta socialmente construída ao longo da História. Teria um papel motor de base para a 

definição dos rumos da memória, da atenção, do pensamento. “A linguagem é o instrumento 

mais sutil do pensamento. Se a desfigurarmos, estaremos fazendo o mesmo com o pensamento.” 

(VYGOTSKY, 2003, p. 241). Por meio da interação social é que o indivíduo molda sua forma 

de pensar. Ele não é dono sozinho do seu próprio raciocínio. 

A autonomia, para Vygotsky, é limitada. Um dos conceitos vygotskianos mais famosos 

é o da Zona de Desenvolvimento Proximal. Trata-se de uma região da aprendizagem que se 

encontra na diferença entre o que um aprendiz consegue fazer por si mesmo (zona de 

desenvolvimento real) e aquilo que ele pode aprender com alguém mais experiente (zona de 

desenvolvimento potencial). A Educação serve, então, para fomentar as potencialidades 

humanas. Se para Skinner o intelecto é influenciado pela História e pela cultura, para Vygotsky 

ele se forma a partir delas, por meio da convivência, nas diversas instâncias de interação da 

vida sociocultural dos indivíduos. 

A convivência - ou interatividade, como querem Barros et al. (2011) - atualmente não 

se estabelece apenas de modo presencial. Após o advento da Internet, as redes sociais virtuais 

e a Educação remota mediada por mídias digitais expandiram a capacidade da interação entre 

docentes e discentes, por exemplo. Assim, nada impede que as ciências aplicadas 

contemporâneas, como a LA, promovam uma interface entre o pensamento vygotskiano e o 

trabalho concreto no processo educativo mediado por tecnologias. 

Na terceira década do século XXI, ainda se percebe certa resistência por parte de uma 

parcela dos profissionais da Educação à adoção do Ensino Híbrido. São inúmeras as razões para 
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que isso ocorra. O apoio governamental nunca foi suficiente, a formação docente nunca foi 

completa. Vídeos, podcasts, jogos e aplicativos já fazem parte da rotina de muitos estudantes. 

Contudo, ainda não estão devidamente inseridos nos processos de ensino e aprendizagem do 

inglês como LE na Escola. A Multimodalidade ainda parece ser pouco explorada, num mundo 

em que os multiletramentos são cada vez mais imprescindíveis. Tal quadro precisa ser 

modificado. Nesse sentido, exponho a seguir a metodologia que desenvolvi, a fim de estudar o 

desempenho dos aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk, no contexto escolar proposto. 

  



42 

 

3 CAPÍTULO METODOLÓGICO 

 

Conforme explanado anteriormente, a principal intenção desta pesquisa foi observar se 

os aplicativos em análise (Cake, Duolingo e Hello Talk) demonstrariam potencial para 

aplicação no Ensino Híbrido, se seriam capazes de estimular a perseverança dos alunos de uma 

escola municipal da cidade de Conselheiro Lafaiete, MG, motivando-os a se engajarem nas 

atividades propostas por, pelo menos, um bimestre escolar. As conclusões advieram, em certa 

medida, da interpretação de números, sempre de modo contextualizado. Observou-se, por 

exemplo, a persistência dos estudantes na realização das atividades propostas pelos materiais, 

ou seja, o número de dias consecutivos em que eles se dedicaram a elas. Logo, até certo ponto, 

este trabalho teve caráter quantitativo. Contudo, os dados colhidos foram examinados de acordo 

com as situações em que foram gerados, considerando-se os fatores influentes na adesão (ou 

não) dos estudantes aos programas propostos, o que também classifica esta pesquisa como 

qualitativa. Em suma, este é um trabalho qualiquantitativo. 

Trata-se de uma pesquisa-ação, de acordo com as definições de Kemmis et al. (2007), 

pois: 

. analisa o impacto de uma transformação tecnológica já comum na sociedade sobre um 

ambiente escolar específico; 

. promove uma autorreflexão coletiva, a partir de uma prática de estudo em um contexto 

bem definido; 

. modifica um plano pedagógico para adaptá-lo à contemporaneidade, em busca de 

melhorias para a prática docente. Neste item, por desenvolver-se dentro da disciplina de Língua 

Estrangeira Moderna - Inglês, alinha-se com os interesses da Linguística Aplicada, mais 

especificamente. 

Abaixo, uma breve descrição do ambiente em que a pesquisa foi realizada. 

3.1 Caracterização da escola e perfil geral dos participantes 

 

Em 2020, último ano do período pré-pandêmico, a instituição na qual realizei o estudo 

atendeu 1012 discentes dos anos finais do Ensino Fundamental e dos três anos do Ensino Médio, 

distribuídos em 32 turmas. Seus alunos apresentam perfis variados, socioeconomicamente 

falando. Tais características alteraram-se pouco, em 2021. Faço parte do quadro dos 

profissionais efetivos que atuam na referida escola, lecionando a disciplina de Língua Inglesa. 
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Os alunos foram convidados à participação com a devida autorização do gestor da 

unidade escolar (APÊNDICE A). Não foram recompensados com nenhum tipo de acréscimo 

em suas notas escolares e podiam desistir da participação a qualquer instante, como se explica 

no Termo de Assentimento/Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). O TALE e o 

TCLE foram unificados, conforme informei ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, para 

que se facilitasse o processo de assinatura, uma vez que este se realizou remotamente. O 

documento foi enviado aos voluntários e aos seus responsáveis por e-mail, devidamente 

assinado por mim. O aceite de cada participante, autorizado pelo seu responsável legal, foi 

registrado pela resposta ao e-mail. A entrega presencial do documento não foi possível, devido 

à necessidade do distanciamento social provocado pela pandemia de covid-19. O orçamento 

detalhado (APÊNDICE F) demonstra que este trabalho não gerou custos para o pesquisador 

nem para os pesquisados. Todos os arquivos da pesquisa estarão sob minha guarda, de forma 

física e/ou virtual, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, seguindo-se as normas do CEP-

UFOP. 

3.2 Procedimentos 

 

 Após a entrada em vigor das diretrizes estabelecidas para as aulas remotas que seriam 

ministradas durante o período pandêmico (CONSELHEIRO LAFAIETE, 2020), passei a 

sugerir aos discentes da unidade escolar em que leciono atividades mediadas por aplicativos de 

diferentes tipos, com o devido conhecimento e o apoio da direção da instituição de ensino. 

Minha intenção inicial foi observar se meus alunos demonstrariam facilidade no manuseio das 

mídias digitais e, ainda, se teriam acesso à Internet fora da escola, reproduzindo a tendência 

descrita por Valente (2020). 

O uso dos aplicativos nunca foi mandatório, porque havia a possibilidade de que alguns 

alunos não tivessem acesso à Internet. Mesmo assim, o corpo discente demonstrou grande 

interesse por testá-los. Foram raros os casos de estudantes que relataram não conseguir 

conectar-se à rede mundial de computadores. O entusiasmo das turmas levou-me à conclusão 

de que a escola em que trabalho seria um campo potencialmente fértil para esta pesquisa. 

Estabeleci, então, as seguintes etapas. 
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3.2.1 Definição dos materiais 

 

Os potenciais voluntários já conheciam as mídias digitais aqui em análise, pois foram 

estimulados a utilizá-las durante toda a pandemia de covid-19, de acordo com os planos 

pedagógicos da unidade escolar. Todos os alunos vinham fazendo aulas remotas desde março 

de 2020, mediadas por aplicativos, vídeos, desafios em páginas eletrônicas e podcasts. Alguns 

aplicativos foram indicados pelos próprios alunos, pois já faziam parte de sua realidade, fora da 

escola. Percebi que, mesmo durante as férias escolares de janeiro de 2021, alguns dos estudantes 

continuaram a praticar o inglês nos apps que escolhemos. Isso reforçou meu interesse pela 

realização desta investigação sobre o seu potencial uso no Ensino Híbrido. O engajamento é 

um dos pilares da aprendizagem e diretamente proporcional a ela, segundo Higashi et al. (2020). 

Videoaulas e podcasts foram descartados deste trabalho por não permitirem que eu 

acompanhasse os estudantes de modo mais personalizado, a distância e em tempo real. Nos 

aplicativos, existe a possibilidade da criação de salas virtuais em que eu poderia sugerir aos 

pesquisados algumas atividades desenhadas pelos idealizadores dos softwares, de acordo com 

sua faixa etária e respeitando sua autonomia. Seria possível, então, a personalização do material 

didático tão defendida por autores como Reeves (1998) e Bacich et al. (2015). 

3.2.2 Adoção dos aplicativos no plano pedagógico de 2021 

 

Apoiado pelas recomendações da Secretaria Municipal de Educação (CONSELHEIRO 

LAFAIETE, 2020), adotei o Cake, o Duolingo e o Hello Talk para a mediação das atividades 

remotas que seriam mantidas ao longo de todo o ano de 2021. Os dados da pesquisa foram 

gerados em uma situação real de uso dos aplicativos no Ensino Híbrido 

3.2.3 Submissão do projeto de pesquisa à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética 

 

Por meio da Plataforma Brasil, pedi permissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 

para dar continuidade aos trabalhos. Durante o processo, apresentei o TALE e o TCLE 

(APÊNDICE B) como um documento unificado, para que as assinaturas fossem facilitadas. A 

aprovação geral do projeto foi concedida após minhas respostas às indagações dos pareceristas 

(CAAE: 45509021.8.0000.5150). Em obediência a todos os protocolos, requeri e obtive, ainda, 

a autorização do diretor da unidade escolar para prosseguir (APÊNDICE A). 
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3.2.4 Convite aos alunos 

 

O TALE/TCLE foi assinado por mim, digitalizado e enviado aos participantes e aos seus 

responsáveis legais via e-mail. Como não foi possível colher em papel as assinaturas dos 

participantes e de seus responsáveis, optei por enviar-lhes um formulário do Google que 

continha em seu final uma declaração de aceite. Respondida, ela substituiu a assinatura física. 

Todas as respostas estão guardadas de forma segura, para que constem como documentos da 

pesquisa. 

3.2.5 Geração dos dados 

 

Para a geração dos dados, foram aplicados 2 questionários, além da realização de 8 aulas 

virtuais síncronas em que os estudantes tiveram a oportunidade de interagir com o professor-

pesquisador e, também, entre si. 

O primeiro questionário (APÊNDICE C) foi respondido por 14 participantes. Nele, os 

respondentes ofereceram informações sobre o contexto em que a pesquisa seria desenvolvida, 

sobre se tinham acesso ou não a equipamentos adequados, se possuíam conhecimento prévio 

da língua inglesa, sobre os tipos de abordagens pedagógicas utilizadas pelos professores até 

aquele momento etc. No decorrer do estudo, outros 12 participantes requisitaram sua inclusão 

nos trabalhos, convidados por aqueles que já haviam respondido ao questionário preliminar. A 

inclusão foi aceita, uma vez que declararam conhecer os aplicativos aqui em pauta. Ao 

questionário final (APÊNDICE E), então, responderam 26 voluntários. 

Iniciei o bimestre de observação na primeira semana do mês de agosto de 2021. 

Coloquei-me à disposição dos alunos para o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao 

manuseio dos aplicativos e às atualizações de seus softwares. Isso foi possível por meio da 

criação de salas virtuais dentro das próprias mídias digitais e, também, pela interação entre nós 

no aplicativo WhatsApp. 

A supervisão do docente durante a realização das atividades remotas é um dos pilares 

do Ensino Híbrido, segundo Christensen et al. (2013) e Bacich et al. (2015). Uma das razões 

para a escolha dos aplicativos aqui em análise é que eles permitem o acompanhamento do 

professor a distância, em tempo real. O número de dias ininterruptos em que os estudantes se 

dedicavam às atividades propostas estava facilmente visível para qualquer usuário dos 

aplicativos, podendo ser acompanhado por mim sem obstáculos. Os participantes tinham 

consciência de que eu os observava remotamente. 
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Na próxima seção, apresento mais detalhes sobre o período de observações. 

3.2.6 Observações 

 

Os principais critérios empregados em minhas observações estão estabelecidos em 

trabalhos como o de Reeves (1998), Godoi et al. (2009), Jenkins et al. (2009) e Christensen et 

al. (2013). Mantive-me, contudo, sempre aberto a outras contribuições que se mostrassem 

pertinentes ao longo do estudo. Os autores aqui mencionados relembram que a escolha de 

materiais didáticos para o Ensino Híbrido deve ser centrada nos alunos, mas reforçam que as 

percepções pessoais do professor sobre os resultados obtidos têm grande validade. 

Concordando com eles, adicionei os participantes às minhas redes de contatos nos aplicativos, 

a fim de que eu os pudesse acompanhar remotamente. Eu visava a descobrir, por exemplo, quais 

seriam os tipos de exercícios que prefeririam, nunca interferindo diretamente por meio de 

prescrições, mas sempre buscando inteirar-me de suas ações. Christensen et al. (2013) 

enfatizam a necessidade da constante supervisão docente no Ensino Híbrido, mas Reeves 

(1998) recomenda uma intervenção comedida, em nome da manutenção da validade dos dados 

da pesquisa e da autonomia estudantil. Portanto, coloquei-me à disposição para o 

esclarecimento das dúvidas que pudessem surgir em relação ao manuseio dos materiais ou aos 

tópicos abordados, respeitando horários específicos que definimos em conjunto. 

Nos meses de agosto e setembro de 2021, realizei com os estudantes oito aulas virtuais, 

por intermédio da plataforma Google Meet. Em cada uma delas, cuja duração foi de 50 minutos, 

busquei exercitar com os discentes o maior número possível de competências e habilidades 

recomendadas pela Base Nacional Curricular Comum para a faixa escolar específica em que se 

encontravam. Escolhi concentrar minha atenção sobre a desenvoltura dos estudantes nas 

interações orais em língua inglesa, apesar de eles terem desenvolvido, também, outras 

atividades. Muitos deles haviam previamente manifestado seu interesse pela prática de 

conversação na língua alvo. Os participantes demonstravam preocupação por não conseguirem 

interagir com segurança em situações de fala. Desejavam um aprimoramento específico. Gravei 

os encontros, com as devidas autorizações, e transcrevi (APÊNDICE D) alguns dos trechos em 

que trabalhamos com uma habilidade definida pela BNCC por meio do código EF08LI0211. Só 

participaram das gravações alguns dos voluntários do oitavo ano do Ensino Fundamental, já 

que os do sétimo ano declararam que não se sentiam confortáveis para ter suas vozes 

 
11 Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos (gestos, 

expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral. 
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registradas. Todas as vontades foram respeitadas e, por questões éticas, os que aceitaram 

participar foram codificados, nas transcrições. 

Na última semana de setembro, pedi aos discentes que respondessem a um questionário 

final, majoritariamente fechado, com uma única pergunta aberta (APÊNDICE E). Seu 

preenchimento não foi analisado isoladamente, mas em conjunto com minhas próprias 

observações ao longo de um bimestre escolar, tanto do modo como praticavam inglês nos 

aplicativos em nossas salas virtuais quanto dos contatos que tivemos nas aulas pelo Google 

Meet. 

3.2.7 Análise dos dados e discussão dos resultados  

 

Em suma, os dados gerados consistem nas respostas dos pesquisados ao questionário 

preliminar (APÊNDICE C), na transcrição de trechos de aulas virtuais (APÊNDICE D) e nas 

respostas ao questionário final (APÊNDICE E). Analisaram-se os dados, principalmente, de 

acordo com as teorias e abordagens descritas no referencial teórico deste texto, entre as quais 

incluem-se a Behaviorista, a Construtivista e a Sociointeracionista, além da Pedagogia dos 

Multiletramentos, sempre com a devida atenção ao contexto em que foram produzidos. Todos 

os documentos desta pesquisa estão guardados física e/ou eletronicamente. Assim 

permanecerão por um período igual ou superior a 5 (cinco) anos, conforme preconiza a 

legislação atual. 
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4 ANÁLISES PRELIMINARES 

 

Antes mesmo de o Grupo de Nova Londres (GNL), apresentado no referencial teórico 

deste texto, ganhar notoriedade com o lançamento do Manifesto Programático da Pedagogia 

dos Multiletramentos, pesquisadores brasileiros como Campos et al. (1990) já apresentavam 

ideias inovadoras sobre o uso das TIC na Educação, apesar de não terem obtido tanto destaque 

internacional. Estudiosos nacionais já escreviam sobre a importância de um exame minucioso 

do contexto em que se pretende aplicar um determinado software educacional, para que ele seja 

bem-sucedido. Também já esboçavam o conceito daquilo que o GNL chamaria, anos mais tarde, 

de available design. 

Reeves (1998) descreveu, com riqueza de detalhes, os passos para a escolha dos 

materiais digitais mais adequados para cada contexto educacional. Em seus trabalhos, o autor 

sempre fez questão de prestar atenção especial às vozes dos estudantes, sem menosprezar em 

nenhum instante o papel do professor. 

Neste trabalho, apesar de reconhecer a grandeza da Pedagogia dos Multiletramentos, 

não me limito a ela. Retomo, sempre que possível, os estudiosos brasileiros que foram pioneiros 

no campo do uso das TIC na Educação. Para a produção deste capítulo, por exemplo, procurei 

traçar um perfil geral dos participantes acatando as sugestões de Campos et al. (1990). O estudo 

do contexto de realização da pesquisa era necessário. 

Convidei um grupo de alunos pertencentes à escola em que leciono para responderem 

ao questionário preliminar (APÊNDICE C), composto por 11 perguntas objetivas. No total, 14 

convidados aceitaram preenchê-lo. Fizeram-no após a assinatura do TALE/TCLE (APÊNDICE 

B), para que os dados gerados pudessem ser oficialmente utilizados. 

 Doze alunas e dois alunos responderam às perguntas. Dentre os voluntários, sete 

estavam matriculados no sétimo ano do Ensino Fundamental, em 2021, e sete encontravam-se 

no oitavo. Houve, portanto, um equilíbrio na participação de alunos das duas séries. Nesta fase, 

preferi não elaborar um questionário preliminar específico para cada ano escolar. Os discentes, 

afinal, pertenciam a faixas etárias muito próximas e tinham os mesmos professores. Suas 

diferenças, apesar de existirem, não eram significativas ao ponto de eu considerar 

imprescindível a elaboração de perguntas distintas para cada grupo. 

 Para elaborar as questões, tomei como base a obra de Bacich et al. (2015), em que se 

recomenda a contextualização do ambiente pedagógico como ponto de partida para a escolha 

de materiais empregáveis no Ensino Híbrido. 
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Com o intuito de descobrir mais sobre os participantes e suas percepções em relação aos 

métodos tradicionais de ensino e aprendizagem de inglês e, ainda, sobre suas expectativas em 

relação à experiência com os aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk, fiz-lhes as indagações a 

seguir, utilizando um formulário eletrônico. 

4.1 Percepções em relação aos materiais didáticos tradicionais 

 

Gráfico 1 - Opiniões sobre os temas abordados 

 

Na primeira pergunta, desejei descobrir o sentimento dos alunos em relação aos temas 

presentes nos livros por meio dos quais estudavam, antes do período pandêmico. O intuito aqui 

era que fossem gerados dados para comparações futuras, caso os aplicativos viessem a ser 

introduzidos, de fato, em um plano pedagógico. 

57,1% dos respondentes consideraram os materiais didáticos tradicionais bastante 

interessantes; 28,6%, pouco interessantes. Houve empate entre aqueles que os consideraram 

nada ou muito interessantes. 

Em 2020, novos livros foram introduzidos na unidade escolar, mas os estudantes não 

tiveram tempo para utilizá-los em sala de aula, devido à pandemia de covid-19. Portanto, não 

podemos considerar entre os materiais didáticos tradicionais os novos livros adquiridos pela 

escola, agora elaborados de acordo com as recomendações da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017). 
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4.2 Percepções relativas à promoção da interação 

 

Gráfico 2 - Vozes dos alunos sobre o estímulo à interação 

 

 Por meio das respostas à segunda pergunta, aspirei a entender em que medida os 

materiais didáticos tradicionais vinham promovendo a interação entre os discentes. 

 A opção com o maior número de escolhas (35,7%) aponta para a satisfação com o modo 

como os materiais didáticos tradicionais estimulavam a interação entre eles. Em segundo lugar 

(28,6%) posicionaram-se os estudantes que o julgavam insuficiente. O número de participantes 

que afirmaram que os materiais didáticos tradicionais não promoviam em nada a interação entre 

os alunos foi o terceiro mais expressivo (21,4%), restando 14,3% de estudantes que pareciam 

aprovar, de fato, a capacidade de livros e apostilas para estimular a interação entre eles. 

 Surge aqui um empate interessante. Somando-se as respostas daqueles que consideraram 

suficiente ou boa a capacidade de livros e apostilas para o estímulo à interação entre os 

discentes, obtém-se um total de 50% dos pesquisados. Ou seja, um percentual idêntico ao da 

soma entre as respostas relativamente negativas. A análise do gráfico deixa, então, ainda pairar 

a dúvida sobre se os materiais didáticos tradicionais já se adaptaram ou não para atender aos 

anseios de autores como Vygotsky (2003), por exemplo, que recomenda ao longo de toda a sua 

obra que a aprendizagem precisa ser entendida como um processo social, baseada na interação 

entre indivíduos advindos de diferentes contextos. 

 Considero a interação como um dos pilares da aprendizagem, concordando com os 

produtores da Pedagogia dos Multiletramentos, citada no referencial teórico deste trabalho, e 

com as ideias que permeiam os escritos de Vygotsky (2003). A aprendizagem deve ser 

entendida como um processo proveniente, em grande parte, da interatividade. Portanto, esta 

última deve ser estimulada por materiais didáticos. 
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Reconheço o livro didático e as apostilas como elementos indispensáveis em inúmeras 

abordagens, principalmente nos locais em que eventuais precariedades possam impedir o uso 

de tecnologias dependentes da Internet. As mídias digitais aqui em análise não substituem as 

tecnologias mais antigas, tais como livros, cadernos e lápis. Vêm, na verdade, para enriquecer 

o arsenal pedagógico. Um ponto importante a ser analisado durante o processo da escolha de 

um material didático é seu grau de capacidade para estimular a interação entre os aprendizes. 

 

4.3 Percepções dos estudantes em relação ao seu desejo de interagir 

 

Gráfico 3 - Preferências no modo de estudar 

 

 Ainda tratando da interação, debrucei-me na terceira pergunta sobre o desejo dos 

estudantes pela aprendizagem em grupo. 

 7,1% dos voluntários afirmaram não apreciar a interação com colegas, durante os 

estudos, especificamente. Contudo, não dispensam o auxílio do professor. Houve empate entre 

os que preferem estudar sozinhos e aqueles que não têm uma preferência (28,6%). A maioria 

dos respondentes (35,7%) afirmou preferir trabalhos coletivos. 

 O fato de tantos participantes terem apontado os colegas como colaboradores 

importantes para o processo de aprendizagem reforça as afirmações de Vygotsky (2003) sobre 

a validade da interação, em si. O professor aparece nas respostas como apoiador principal da 

minoria dos estudantes. Isso não significa, todavia, que o docente é dispensável. As respostas 

apenas indicam que ele não é visto como a principal fonte do conhecimento. 

No Ensino Híbrido, a autonomia estudantil e a interação entre os alunos são desejáveis. 

O professor deve, nesse tipo de metodologia ativa, posicionar-se como um mediador. Ele está 
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disponível para auxiliar os aprendizes quando requerem ajuda, mas nunca age como um mero 

instrutor. 

  

4.4 Percepções dos discentes em relação à atuação docente 

 

Gráfico 4 - Atuação docente, nas metodologias tradicionais 

 

As respostas à pergunta anterior indicam que o professor não é percebido pelos alunos 

como um sujeito dispensável. Seu papel enquanto mediador continua imprescindível nas 

metodologias ativas. Na quarta pergunta, então, indaguei os aprendizes sobre suas percepções 

acerca da atuação docente. 

A maioria dos respondentes (57,1%) pareceu ter a impressão de que as aulas anteriores 

ao período pandêmico eram estáticas e, ainda, de que o professor tendia a colocar-se mais como 

um instrutor do que como um mediador. Não estou certo sobre se as respostas derivam de uma 

visão tradicional arraigada no imaginário dos estudantes ou se, de fato, os docentes da unidade 

escolar ainda não acatavam as sugestões da Pedagogia dos Multiletramentos, por exemplo. 

Embora não faltem trabalhos que versam sobre os novos rumos da Educação, ainda há 

professores resistentes às mudanças, como lembram Bacich et al. (2015), ao longo de sua obra 

sobre o Ensino Híbrido. 

 Apenas 21,4% dos pesquisados responderam que o professor se colocava na posição de 

observador/ouvinte, enquanto os alunos discutiam entre si. Estou convencido de que o papel do 

educador deve ser de mediador, conforme recomenda Piaget (apud Munari, 2010). Por isso, é 

importante que haja constantes programas de estímulo à formação continuada e ao 

aprimoramento docente. 
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4.5 Percepções dos discentes em relação à promoção do uso das TIC na unidade escolar 

 

Gráfico 5 - Uso das TIC antes da pandemia de covid-19 

 

A partir das respostas à quinta pergunta, obtive informações sobre a frequência com que 

os professores recomendavam o uso das TIC aos alunos, antes do período pandêmico. 

35,7% dos alunos relataram que, esporadicamente, usavam algum tipo de TIC por 

recomendação docente. De acordo com 7,1% dos pesquisados, o uso de mídias digitais por 

orientação docente era rotineiro, antes da pandemia de covid-19. A maior parte dos 

respondentes (57,2%) declarou que sugestões para que os alunos utilizassem mídias como 

aplicativos e podcasts, por exemplo, eram raras ou inexistentes. 

 Várias são as explicações para que os professores não tenham indicado as TIC como 

materiais didáticos alternativos de modo satisfatório, antes do período pandêmico. 

Precariedades de variados tipos poderiam ser apontadas, caso fosse esse o escopo principal 

desta pesquisa. Porém, vale destacar que linguistas e pedagogos brasileiros, tais como Campos 

et al. (1990), já vinham alertando sobre a urgência de uma preparação para o uso efetivo de 

inovações tecnológicas na Escola, décadas atrás. 

Um ano antes do início da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, Carneiro et al. 

(2018) publicaram uma pesquisa sobre as possibilidades da utilização das TIC como apoios 

pedagógicos. Em seu trabalho, os autores demonstraram que o Google Sala de Aula, por 

exemplo, já era acessível tanto para alunos quanto para professores. Alertavam, mais uma vez, 

para a acelerada mudança no perfil dos discentes, cada vez mais interessados pela diversificação 

dos materiais didáticos. Muitos estudantes já tinham acesso aos meios necessários para testes 

com aplicativos, conforme demonstrou a Pesquisa TIC Domicílios realizada em 2019: 
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O celular é o principal dispositivo para acessar a Internet, usado pela quase totalidade 

dos usuários da rede (99%). A pesquisa ainda aponta que 58% dos brasileiros acessam 

a rede exclusivamente pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% na classe DE. 

O uso exclusivo do telefone celular também predomina entre a população preta (65%) 

e parda (61%), frente a 51% da população branca. NIC.BR (2020, p. 1) 

 

Tomo emprestadas as considerações de Ribeiro (2020, p. 17), quando a pesquisadora 

afirma que nosso sistema educacional já poderia estar preparado para a implantação das 

novidades muito antes da pandemia de covid-19. Entretanto, reitero que a autora - assim como 

eu - não culpa os professores, exclusivamente. 

4.6 Percepções dos discentes em relação à própria tendência para o engajamento 

 

Gráfico 6 - Frequência da utilização de aplicativos para a aprendizagem de inglês 

 

 Com os dados gerados pelas respostas à sexta pergunta, desenhei um gráfico em que se 

apresentam os perfis dos voluntários em relação ao modo como se imaginavam utilizando 

aplicativos em uma eventual experiência sugerida pela escola. 

50% dos participantes informaram que prefeririam fazer atividades nos aplicativos todos 

os dias, ininterruptamente. 28,6% pretendiam exercitar-se mais de quatro vezes por semana. 

14,3%, menos de quatro vezes por semana. 7,1% afirmaram não ter paciência para realizar 

atividades de modo ininterrupto. 

 Somando a porcentagem daqueles que prefeririam fazer atividades todos os dias com a 

daqueles que prefeririam realizá-las mais de quatro vezes por semana, obtive um total de 78,6%. 

Esse desejo pelo engajamento teria, em minha percepção, potencial para vir a converter-se em 

uma melhoria significativa na aprendizagem do inglês. 
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4.7 Percepções em relação à facilidade de manuseio das mídias digitais em análise 

 

Gráfico 7 - Grau de facilidade/dificuldade de utilização de apps 

 

 Ao analisar as respostas à sétima pergunta, descobri um pouco mais sobre o grau de 

facilidade/dificuldade dos voluntários para o manuseio de aplicativos. 

71,4% dos pesquisados declararam não ter dúvidas em relação ao manuseio de 

aplicativos. 28,6% as tinham, às vezes, mas interagiam com o professor ou com os colegas em 

busca de maiores esclarecimentos. Nenhum dos respondentes afirmou que considerava difícil 

a utilização de um app. 

A Pesquisa TIC Domicílios 2019 (NIC.BR, 2020, p. 1) apontou que a maior parte dos 

alunos brasileiros já se havia apropriado das tecnologias digitais mais comuns, naquele ano. 

Portanto, restavam poucas razões para que elas ainda não tivessem sido, de alguma forma, 

incorporadas a estratégias pedagógicas como materiais didáticos alternativos. 

Se é verdade que não podemos nos entregar à ingenuidade da crença em que a inclusão 

digital é uma realidade absoluta no Brasil, também é verdade que ela, no contexto da realização 

deste trabalho, especificamente, aparentava existir em um grau considerável. Desde o início da 

pandemia de covid-19, quando fomos forçados ao afastamento social, o uso de aplicativos 

tornou-se rotineiro e possibilitou a interação entre os professores e alunos da nossa comunidade 

escolar. Graças ao WhatsApp, por exemplo, pudemos adiar a volta às aulas presenciais e resistir 

a certas pressões, até que o processo de vacinação avançasse. Tomei conhecimento de casos de 

estudantes que não conseguiam assistir a um vídeo longo ou, ainda, que não podiam participar 

de aulas ao vivo pelo Google Meet, devido à ausência de uma boa conexão com a Internet. Os 

aplicativos, nesse cenário, demonstraram uma importante vantagem: a do baixo consumo de 

dados de conectividade. 
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4.8 Percepções sobre as dificuldades nas habilidades em inglês 

 

Gráfico 8 - Pontos a serem aprimorados 

 

 As respostas à oitava pergunta revelaram as principais dificuldades dos discentes em 

relação à língua inglesa, em si. 

7,1% alegaram ter dificuldades múltiplas. Houve empate (28,6%) entre os que relataram 

possuir dificuldades específicas para entender o que ouviam e aqueles que não compreendiam 

bem o que liam. Os maiores desafios, de acordo com 35,7% dos pesquisados, ligavam-se à 

habilidade da fala, especificamente. 

 A Base Nacional Comum Curricular traz orientações específicas para as ações docentes, 

a fim de que se desenvolvam as principais competências e habilidades em inglês para cada ano 

escolar. A habilidade EF08LI07, por exemplo, trata da exploração de ambientes virtuais e/ou 

aplicativos (BRASIL, 2017, p. 257). O uso de novas tecnologias que demonstrem alguma 

potencialidade para facilitar a aprendizagem é estimulado ao longo de todo esse documento. 

Explicitamente, como na habilidade utilizada como exemplo, ou de modo implícito. 

Os aplicativos selecionados para este estudo possuem atividades direcionadas para o 

desenvolvimento da produção oral, por exemplo. Em especial, o Hello Talk. O Cake e o 

Duolingo também contam com tarefas desenhadas para o aprimoramento da fala - que é um 

ponto sensível, de acordo com as respostas oferecidas pelos participantes desta pesquisa. 
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4.9 Informações dos discentes sobre seus outros modos de estudo do inglês 

 

Gráfico 9 - Aprendizagem do inglês fora da escola 

 

 Perguntei aos participantes se eles assistiam a aulas de inglês fora da escola. A maioria 

(71,4%) afirmou nunca ter frequentado um curso. 21,4% informaram que utilizavam a Internet 

para a aprendizagem do idioma. Apenas 7,2% responderam que faziam aulas em um curso livre. 

 

Gráfico 10 - Tempo de estudo do inglês em um curso livre 
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4.10 Expectativas dos discentes 

 

Gráfico 11 - Possíveis melhorias 

 

 A última pergunta do questionário visava à captação das expectativas dos participantes 

em relação à possibilidade da utilização de aplicativos como materiais didáticos de apoio. 

85,7% dos alunos declararam acreditar que a utilização de aplicativos para a 

aprendizagem de inglês poderia provocar muitas melhorias na aprendizagem do idioma. 7,1% 

não souberam responder e 7,1% demonstraram ter poucas expectativas. Nenhum discente 

respondeu que a utilização dos aplicativos não provocaria nenhuma mudança. 

 O interesse dos estudantes e o entusiasmo provocado pela experiência com o novo são 

os primeiros passos para a promoção do engajamento, conforme afirma Moran (2017, p. 23). 

Os resultados apontados no trabalho de Nascimento (2017) também indicam que o uso de 

aplicativos tem potencial para contribuir para o aumento do engajamento estudantil.  

No cronograma estabelecido para esta pesquisa, reservei os meses de agosto e setembro 

de 2021 para as observações finais dos participantes, tais como explicadas no item 3.2.6 dos 

procedimentos metodológicos, período após o qual apliquei o último questionário. Procedendo, 

então, para as análises finais e à discussão dos resultados. 
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5 ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

5.1 Respostas ao questionário final (APÊNDICE E) 

 

 Em 30 de setembro de 2021, findou-se o terceiro bimestre letivo do calendário escolar 

definido pela Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete, coincidindo com o 

fim do período de minhas observações. Então, pedi aos participantes que respondessem ao 

questionário final desta pesquisa. O documento unificado TALE/TCLE (APÊNDICE B) 

explicitava que os voluntários poderiam desistir de sua contribuição a qualquer instante, sem 

que houvesse a necessidade de uma justificativa. Todos os discentes tiveram igual oportunidade 

para responder ao questionário até 1 de novembro de 2021, prazo ao término do qual obtive 26 

respostas: 15 advindas de alunos do oitavo ano e 11 de alunos do sétimo ano. Suas faixas etárias 

eram muito próximas, seu perfil geral era semelhante. Não havia entre os pesquisados nenhum 

fator relevante que pudesse justificar uma análise específica das respostas de cada grupo. As 

opiniões foram, por isso, analisadas em conjunto. 

 

Gráfico 1 - Aplicativos escolhidos espontaneamente 

 

 O Duolingo foi o aplicativo escolhido pela maioria dos participantes: 92,3%. Os 

aplicativos Cake e Hello Talk empataram entre si, tendo atraído a preferência de 7,7% dos 

voluntários, conjuntamente. 

 O resultado não me causou surpresa. No primeiro capítulo desta dissertação, relatei que 

Fraga (2018) já havia informado que o Duolingo vinha despontando, há anos, como o mais 

popular dentre os aplicativos gratuitos para a aprendizagem de línguas estrangeiras, contando 

com mais de 300.000.000 de usuários no mundo, dois anos antes do início da pandemia de 

covid-19. Ele já poderia ter sido testado em larga escala com alunos da Educação Básica, na 
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forma de material didático opcional, uma vez que o grande número de downloads efetuados no 

Brasil por integrantes das mais diversas classes socioeconômicas chamava a atenção, inclusive, 

dos meios de comunicação. Era uma mídia digital de uso já corrente na sociedade 

contemporânea. O período pandêmico consolidou-o na posição de destaque. Em fevereiro de 

2021, o aplicativo venceu a barreira dos 500.000.000 de usuários, 30.000.000 dos quais apenas 

no Brasil. De acordo com as apurações de Butcher (2021), houve um aumento de 33% na média 

de atividades executadas por meio do app, apenas em nosso país, sendo o inglês o idioma mais 

estudado por meio dessa mídia digital. 

 Os participantes deste trabalho foram apresentados aos aplicativos Cake, Duolingo e 

Hello Talk sem qualquer favorecimento propagandístico. A escolha dos 92,3% que preferiram 

o segundo foi feita de forma totalmente natural, sem direcionamento deste pesquisador ou 

conflito de interesses. Os estudantes fizeram-na após experimentar as três plataformas, 

livremente. 

 

Gráfico 2 - Tipo de dispositivo eletrônico mais utilizado 

 

 O celular foi o aparelho empregado por 73,1% dos participantes, seguido pelo 

computador, que foi escolhido por 15,4% deles. 11,5% dos voluntários usaram ambos os 

equipamentos indiferentemente. 

 As respostas reforçam números oficiais divulgados no início do período pandêmico: 

 

O celular é o principal dispositivo para acessar a Internet, usado pela quase totalidade 

dos usuários da rede (99%). A pesquisa ainda aponta que 58% dos brasileiros acessam 

a rede exclusivamente pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% na classe DE. 

O uso exclusivo do telefone celular também predomina entre a população preta (65%) 

e parda (61%), frente a 51% da população branca. (NIC.BR, 2020, p. 1) 
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Os smartphones não são um privilégio das classes socioeconomicamente mais 

abastadas. Pelo contrário, a Pesquisa TIC Domicílios, citada acima, já demonstrava que 85% 

dos indivíduos pertencentes às classes D e E que acessavam a Internet faziam-no por meio de 

aparelhos celulares, ainda no período pré-pandêmico. Além disso, 83% dos alunos das regiões 

urbanas brasileiras que estudavam no segundo ciclo do Ensino Fundamental conectavam-se à 

Internet mais de uma vez por dia, conforme relata a pesquisa TIC Educação 2019, publicada 

pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 

CETIC.BR (2020). 93% deles já haviam utilizado a rede para atividades de aprendizagem. Por 

meio, inclusive, de aplicativos. 

 
Gráfico 3 - Qualidade da conexão com a Internet 

 

 46,2% dos respondentes consideraram ótima sua conexão com a Internet. 38,5% 

avaliaram-na como boa. 15,4% julgaram-na regular. 

Nenhum participante classificou seu acesso à rede como ruim ou péssimo. Não recebi 

queixas em relação a eventuais travamentos dos aplicativos. Os que foram escolhidos para esta 

investigação funcionaram até mesmo com conexões medianas. Alguns de seus recursos podiam, 

inclusive, ser utilizados em modo offline. 
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Gráfico 4 - Engajamento

 

 34,6% dos pesquisados não conseguiram manter a utilização dos aplicativos por 20 dias 

consecutivos. 26,9% mantiveram-na por um período entre 20 e 40 dias ininterruptos. 11,5% 

persistiram por mais de 40 e por menos de 60 dias, sem interrupção. 26,9% continuaram 

exercitando-se através dos aplicativos por mais de um bimestre, ininterruptamente. 

Faz-se necessária uma separação entre os três apps utilizados neste estudo, a fim de que 

se esclareça qual deles foi o mais eficiente no tocante à manutenção do engajamento estudantil. 

Dentre os 26 respondentes, apenas duas alunas escolheram aplicativos diferentes do Duolingo, 

ambas matriculadas no sétimo ano do Ensino Fundamental. Serão, a partir deste ponto, 

identificadas por meio dos nomes fictícios Amanda e Cecília. A primeira, usuária do Hello 

Talk, informou ter-se exercitado por menos de quarenta dias. A segunda, usuária do Cake, por 

menos de vinte. O aluno recordista, usuário do Duolingo, matriculado no oitavo ano do Ensino 

Fundamental e identificado pelo nome fictício Gustavo, engajou-se por 404 dias consecutivos. 

Os pesquisados que se destacaram pelo engajamento mais consistente, considerando-se 

o número de dias de prática ininterrupta, eram todos usuários do aplicativo Duolingo. Uma das 

possíveis explicações para esse resultado talvez resida em sua estratégia de oferecer reforços 

positivos aos alunos que se exercitam diariamente. O app apresenta aquilo que se conhece por 

chama geral de ofensivas, uma espécie de ranking que estabelece premiações simbólicas em 

uma competição entre usuários de todo o mundo. Procurei identificar no Duolingo abordagens 

que promovessem mais a cooperação entre os estudantes do que a competição, em si. Porém, 

esta última era, de fato, sua marca. Foram poucos aqueles que escolheram os outros dois 

aplicativos. Uma comparação justa, portanto, não é possível aqui. 
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Valorizo mais a colaboração do que a competição. Acredito mais na importância do 

processo que leva à aprendizagem do que em resultados numéricos, em si, ainda  enfatizados 

por alguns de meus colegas. O simples fato de os estudantes terem aceitado participar, juntos, 

de uma pesquisa científica que não lhes renderia um aumento direto nas notas escolares já é, 

por si só, um sinal animador. Contudo, em nome da imparcialidade destas análises e da 

credibilidade desta pesquisa, admito que a competitividade foi um fator determinante para a 

continuidade do engajamento estudantil. Com o passar do tempo, notei que os alunos não 

faziam as tarefas por obrigação, mas por gosto. O aluno Gustavo relatou, durante nossos 

encontros via Google Meet, que havia pensado em desistir algumas vezes. Porém, não o fez 

porque sentia prazer em continuar entre os recordistas. A gamificação, tal como descrita na obra 

de Batista et al. (2014), contém uma dose considerável de condicionamento operante e mostrou-

se eficaz, de fato, para a retenção do engajamento dos participantes. 

 

Gráfico 5 - Melhorias promovidas pelos apps 

 

 Segundo 23,1% dos respondentes, houve um avanço isolado em sua capacidade de 

compreensão oral, porcentagem que se iguala à daqueles que perceberam melhorias na fala ou 

na leitura, também isoladamente. Para 23,1%, o desenvolvimento foi geral, abrangendo todas 

as habilidades sugeridas na pergunta do questionário. A habilidade da escrita parece ter sido 

aquela em que os respondentes menos evoluíram. 3,8% deles não verificaram nenhum tipo de 

melhoria. 

 De acordo com a usuária Amanda, usuária do Hello Talk, apenas sua escrita foi 

aprimorada. Para a estudante Cecília, usuária do Cake, seu maior desenvolvimento ocorreu na 

habilidade da fala. 
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 O Hello Talk investe, majoritariamente, em atividades de conversação para promover a 

interação entre seus usuários, conforme sugere o seu nome. Nele, o aprendiz cria uma conta, 

apresenta-se, informa ao algoritmo do sistema quais são seus assuntos preferidos e pode trocar 

mensagens de áudio e/ou de texto com falantes de várias nacionalidades. 

Chamou minha atenção o fato de a aluna Amanda não ter notado uma significativa 

evolução em sua habilidade de fala. Abre-se aqui uma nova possibilidade de estudo, para que 

se tente descobrir se sua percepção é individual ou se também seria experimentada 

coletivamente, por um número maior de usuários que trabalhassem exclusivamente com o Hello 

Talk. Esse app foi desenhado para o desenvolvimento da interação oral. Por que teria sido mais 

eficiente para o aprimoramento da escrita da aluna em questão? Pode ser que prevaleça aqui a 

subjetividade, o estilo individual de aprendizagem da discente, que conduz a resultados bem 

específicos, não necessariamente dependentes do tipo de aplicativo utilizado. 

 

Gráfico 6 - Autonomia estudantil 

 

 53,8% dos participantes conseguiram executar suas tarefas nos aplicativos sem o auxílio 

do professor. 30,8% precisaram de ajuda raramente. 15,4% declararam-se mais dependentes de 

apoio. 

 Responde-se aqui à minha segunda pergunta de pesquisa: as atividades propostas 

permitem a aprendizagem de modo intuitivo e autônomo, tal como desejam Reeves (1998), 

Piaget apud Munari (2010), Christensen et al. (2013), Bacich et al. (2015) e Moran (2017)? 

Sim. Somando-se o número dos alunos que não precisaram do professor para a realização de 

suas atividades remotas com o daqueles que o convocaram raramente, obtém-se o total de 

84,6% dos pesquisados. Os três apps mostraram-se satisfatórios no que se refere ao uso da 

intuição como motora da aprendizagem. 
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Para os 15,4% dos discentes autoclassificados como mais dependentes, o docente foi 

ainda mais importante. Bacich et al. (2015) e Ribeiro (2020) fazem questão de reforçar que o 

professor, no Ensino Híbrido, é imprescindível. Embora ele não possa ser responsabilizado, 

sozinho, pelo sucesso ou pelo fracasso da aprendizagem, sua mediação continua sendo crucial, 

insubstituível.  

Gráfico 7 - Relação entre conteúdos escolares e experiências pessoais 

 

A sétima pergunta do questionário final distingue-se das demais por permitir aos 

respondentes a escolha de mais de uma alternativa. Ao tentar representar as respostas na forma 

de um gráfico de pizza, a imagem final pareceu-me esteticamente confusa. Optei, então, por 

desenhar um gráfico de barras. 

46,2% dos voluntários declararam que certas situações presentes nos exercícios já 

haviam sido vivenciadas em seu quotidiano. Faziam, portanto, parte de sua realidade. 46,2% 

admitiram ter sido estimulados à reflexão sobre determinados temas pela primeira vez em suas 

vidas. 42,3% dos estudantes reconheceram-se em alguns dos personagens utilizados nas 

atividades. Sentiram-se representados, em alguma medida. 23,1% refletiram sobre temas 

polêmicos, enquanto executavam as tarefas. 11,5% dos alunos não se identificaram com as 

situações ou com os personagens apresentados nas atividades. 

O gráfico acima responde à minha terceira pergunta de pesquisa: as tarefas propostas 

descolam o aluno de sua realidade, estimulando-o a desconstruir certos conceitos e a remontá-

los criticamente, em busca de sentidos mais amplos? Aparentemente, sim. Apenas 11,5% dos 

discentes não se sentiram representados ou estimulados a algum tipo de crítica social. Todos os 

outros foram tocados, de algum modo, sendo estimulados ao raciocínio sobre sua própria 
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realidade ou sobre a realidade de outros indivíduos. Os aplicativos, segundo os respondentes, 

abordaram temas polêmicos e trabalharam com questões relacionadas a identidades individuais 

e coletivas. 

Busquei averiguar se as reflexões sociais haviam sido provocadas nos usuários dos três 

aplicativos. A aluna Amanda, única usuária do Hello Talk entre os pesquisados, informou que 

pensou em determinados temas pela primeira vez em sua vida, após utilizar o aplicativo. A 

estudante Cecília, usuária do Cake, concorda com a colega, acrescentando que foi conduzida a 

refletir sobre assuntos polêmicos, tais como o racismo, a homofobia, as desigualdades 

financeiras ou algo do tipo. Os três materiais didáticos digitais parecem, então, ter cumprido 

um papel adicional como estimulantes da crítica social, embora um estudo mais aprofundado 

sobre esta questão específica seja necessário para que se obtenha uma conclusão mais concreta. 

 

Gráfico 8 - Promoção da interação 

 

 De acordo com 50% dos participantes, os aplicativos em teste estimularam mais a 

interação entre os estudantes do que materiais como livros e apostilas, por exemplo. 26,9% não 

perceberam uma maior ou menor capacidade dos apps para promover a interação entre os 

discentes, quando comparados com os materiais didáticos tradicionais. 11,5% não souberam 

responder. 7,7% consideraram os métodos tradicionais mais estimulantes. 3,9% dos voluntários 

responderam que nem os métodos mais antigos nem as tecnologias digitais aqui em estudo 

promovem a interação entre os discentes de modo considerável. 

Obtém-se aqui uma resposta para a minha quarta pergunta de pesquisa: os potenciais 

materiais didáticos digitais em pauta promovem a interação entre seus usuários de modo 

minimamente satisfatório? Segundo a maioria dos pesquisados que utilizaram o Duolingo e a 
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única usuária do Hello Talk, a aluna Amanda, sim. Entretanto, é importante que se destaque a 

opinião da discente Cecília, para quem nem os materiais tradicionais nem o aplicativo Cake são 

suficientemente eficazes para a promoção de uma interação satisfatória entre os estudantes. 

 

Gráfico 9 - Impacto geral na aprendizagem do inglês 

 

 57,7% dos participantes avaliaram como ótimo o aplicativo que escolheram para esta 

experiência, ao passo que 42,3% consideraram-no bom. 

 Os números correspondem ao total de participantes, que utilizaram o Duolingo, em sua 

maioria. Uma única aluna escolheu o Hello Talk e uma única aluna escolheu o Cake. Cabem 

aqui, então, seus depoimentos individuais. São observações oferecidas na resposta à pergunta 

10 do questionário final12 e transcritas abaixo ipsis litteris, sem revisões gramaticais. 

 

Eu usei os aplicativos hello talk e Duolingo. No Duolingo eu aprendi muito e 

minhas habilidades foram melhoradas como escutar e principalmente traduzir pois 

eu quase não erro uma palavra e em um texto apesar de não entender todas as 

palavras eu consigo saber do que se trata. No hello talk eu fiz vários amigos e agora 

escrevo em inglês melhor que antes e também tenho mais segurança tanto em falar 

quanto em escrever e traduzir. Esses aplicativos foram ótimos pro meu 

desenvolvimento e meu inglês está muito avançado pois consigo conversar 

normalmente apesar de ainda estar um pouco insegura quanto ao meu sotaque. 

Apesar de não usar o Duolingo com tanta frequência o tanto que usei foi o 

suficiente pra aprender muitas coisas principalmente como formar frases e como 

pedir comida em um restaurante por exemplo. (Resposta da aluna Amanda.) 

 
12 Esta última resposta não é obrigatória. Ela é um espaço para que sua voz seja ouvida de modo mais 

individualizado. Sinta-se livre para se expressar sobre a experiência, caso queira. Você pode informar, por 

exemplo, qual foi o seu recorde de dias consecutivos de prática. Caso tenha desistido, sua participação também foi 

muito válida. Você pode informar qual foi o motivo que o(a) levou a não mais continuar, se quiser. Todas as 

opiniões são muito bem-vindas e serão muito úteis nas análises finais. Sinta-se à vontade, inclusive, para propor 

melhorias em relação à ação do professor, caso ele tenha deixado algo a desejar, durante a experiência. Mais uma 

vez, obrigado por sua generosidade, ao aceitar colaborar com esta pesquisa científica. 
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Achei o cake um ótimo aplicativo, me ajudou a aperfeiçoar minha fala, perder o 

sotaque ( o qual ainda não está 100% eliminado ) e também a aprender mais 

vocabulário ( tanto informal quanto formal ). Além de ter melhorado o meu 

entendimento, consigo entender mais claramente as falas em inglês. Eu considero 

um ótimo aplicativo, porém quando se trata de escrita, indico mais o duolingo, já 

que não senti muita mudança na minha escrita desde que eu comecei a usar o Cake. 

Mas não vou culpar o aplicativo, já que a escrita nunca foi meu forte, tanto em 

inglês, português e etc. Acho que uma coisa que o aplicativo pode melhorar, é 

incentivar mais os usuários neste caminho, que é difícil, de aprender inglês. Usei 

o cake por muito tempo, porém sempre dando umas pausas entre 2 e 4 dias, acredito 

que isso prejudicou minha aprendizagem =\ Se eu pudesse avaliar, de notas entre 

0 e 5, eu daria 4,8. (Resposta da aluna Cecília.) 

 

Os participantes respondem à minha quinta pergunta de pesquisa: o uso dos aplicativos 

promove impactos positivos na aprendizagem do inglês como língua estrangeira? De acordo 

com 100% dos voluntários, sim. As respostas oferecidas à nona e à décima perguntas do 

questionário final foram elogiosas. 

A aluna Amanda considera como avançado o seu nível de inglês. O termo avançado 

gerou em mim certa inquietação. Conceitos como avançado e fluente variam muito, de acordo 

com quem os utiliza. As considerações de Scaramucci (2000) ainda parecem ser válidas, vinte 

e dois anos após sua publicação. Ou seja, sem saber exatamente o que poderia ser considerado 

um inglês avançado, um interessado em aprender a língua poderia ser conduzido a adquirir 

cursos que utilizassem a expressão apenas para atrair consumidores. É recomendável, então, 

que professores de LI sempre conversem com os seus alunos sobre esses termos, em sala de 

aula. A crítica, mais uma vez, é norteadora indispensável. 

Os estudantes ainda pareciam estar inseguros em relação ao seu sotaque em inglês. 

Muitos ainda nutriam a crença de que a perda do sotaque seria uma condição sine qua non para 

que um falante adquirisse o patamar da fluência em um idioma estrangeiro. Conforme comentei 

no primeiro capítulo desta dissertação, o conceito de fluência parece ainda não ter sido 

suficientemente esclarecido. Restam, então, preconceitos (arraigados na mentalidade não só de 

discentes, mas também de alguns docentes) que impedem que aprendizes percam o medo de se 

expressar na língua alvo com tranquilidade. O imperialismo linguístico, que privilegia algumas 

variantes do inglês como modelos a serem seguidos, está na raiz dessa crença (que já deveria 

ter sido ultrapassada). 

Entretanto, ainda que a insegurança em relação ao sotaque tenha aparecido nos 

depoimentos, todos os voluntários relataram ter percebido melhorias significativas em suas 

habilidades. Constatei que essas melhorias provocaram nos voluntários o desejo pela 
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continuidade da experiência. Muitos disseram que desejavam, mesmo após o fim desta 

pesquisa, prosseguir com a utilização dos aplicativos. 

Na próxima seção, analiso alguns trechos de aulas síncronas realizadas por meio da 

plataforma Google Meet, em agosto e setembro de 2021 (APÊNDICE D). 

5.2 Análises de fragmentos de aulas síncronas 

 

 Nos meses de agosto e setembro de 2021, realizei aulas síncronas via Google Meet com 

os voluntários do oitavo ano, a fim de que desenvolvêssemos algumas das competências e 

habilidades recomendadas pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) para tal 

série. Minha intenção era selecionar fragmentos em que os alunos conversassem comigo ou 

entre si, uma vez que haviam demonstrado um interesse especial pelo aprimoramento da fala, 

quando responderam ao questionário preliminar (APÊNDICE C). A BNCC trata do 

aprimoramento da comunicação oral, especificamente, ao qual faz referência por meio do 

código EF08LI0213. Os alunos do sétimo ano não se sentiram suficientemente seguros para 

falar em público e, ao declararem que desejavam apenas participar das aulas síncronas como 

ouvintes, tiveram sua vontade respeitada. 

 A seguir, teço alguns comentários sobre as atuações dos aprendizes mais participativos, 

oferecendo informações sobre o seu engajamento ao longo do período de observações e 

considerando as opiniões que ofereceram por meio do questionário final (APÊNDICE E). Cada 

um deles é identificado por meio de um nome fictício, a fim de que sua identidade seja 

preservada, conforme garante o documento unificado TALE/TCLE (APÊNDICE B). Inseri 

códigos QR em notas de rodapé que conduzem os leitores desta dissertação às gravações que 

foram feitas durante as aulas síncronas. Elas foram carregadas na plataforma YouTube, com o 

conhecimento dos participantes. Eles as ouviram e foram informados de que seus nomes reais 

não seriam revelados de nenhuma forma. 

 

5.2.1 Ana 

 

 A aluna Ana destacou-se nas aulas um e dois, realizadas em agosto. No questionário 

preliminar, informou que considerava a fala sua maior dificuldade no inglês. Relatou, ainda, 

que nunca havia frequentado um curso para aprender a língua, apesar de ter assistido a 

 
13 Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos (gestos, 

expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral. 
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videoaulas em canais na Internet, esporadicamente. No questionário final, a participante 

declarou que realizou atividades no aplicativo Duolingo por mais de 60 dias ininterruptos e que 

notou melhorias em todas as habilidades. Avaliou o material como ótimo e de fácil manuseio. 

 A seguir, a transcrição de nossa primeira interação oral: 

 

Quadro 1 - Primeira interação oral entre a aluna Ana e o professor/pesquisador
14 

Ana In your opinion, which is the best sign? 

Professor Well… in my opinion, it’s my sign: Aries. 

Ana Oh, yeah! 

Professor I was born in April. So, Aries, in my opinion, is the best one. Okay? 

Ana Okay! 

Professor So… go on. Your next question, please. 

Ana Okay. What makes “your” upset? 

Professor Mmm… I am usually upset when people lie to me. I don’t like liars. Okay? 

Ana Do you have “considerate relatives”? 

Professor 
I have a friend in Congonhas who is like a brother to me. So, he is not my real 

brother, but I consider him as a brother. 

 

 A estudante, enquanto abordava temas do quotidiano, tais como a Astrologia e as 

relações interpessoais, demonstrou possuir conhecimentos gramaticais específicos que ainda 

não haviam sido trabalhados nos materiais didáticos tradicionais que utilizávamos na escola, 

mas que são explorados nas tarefas do Duolingo. Note-se, por exemplo, que ela não fez 

confusão entre os pronomes interrogativos which e what15, que Murphy (2010) considera 

comum entre aprendizes de inglês como língua estrangeira. Os pequenos desvios que a discente 

cometeu não atrapalharam nossa comunicação. Ela hesitava pouco, não demonstrava medo ao 

falar, interagia com os colegas de modo fluido. Portanto, minha percepção sobre o seu 

desenvolvimento está em consonância com a autoavaliação que ela fez, ao responder ao 

questionário final. 

 

14  
15 “Which is the best sign?” e não “What is the best sign?”. Murphy (2010, p. 100) explica que which é preferível 

a what nos casos em que se consideram poucos itens como possíveis respostas. No contexto, o professor poderia 

escolher apenas um entre os doze signos do zodíaco. Logo, o pronome which soa, de fato, mais natural na pergunta 

que a estudante elaborou. 
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5.2.2 Gustavo 

 

 O aluno Gustavo demonstrou grande interesse pela participação em todas as interações 

orais que realizamos, a partir da segunda aula síncrona. Foi especialmente atuante nas aulas 

cinco, seis e sete. No preenchimento do questionário preliminar (APÊNDICE C), externou sua 

insatisfação com os materiais didáticos tradicionais por meio dos quais estudava antes da 

pandemia de covid-19. Segundo o discente, eles eram pouco estimulantes e fomentavam 

insuficientemente a interação entre os colegas de classe. Sua maior preocupação era com a 

habilidade da fala, na qual o estudante sentia insegurança. O aluno afirmou nunca ter 

frequentado um curso de inglês, mas relatou que assistia, vez ou outra, a vídeos sobre tópicos 

linguísticos específicos, quando tinha alguma dúvida. 

 O voluntário utilizou o aplicativo Duolingo por mais de 60 dias, classificou-o como 

ótimo e afirmou ter melhorado em todas as habilidades. Em suas próprias palavras: 

 

Mantenho meu recorde de dias em 404 dias consecutivos. Bom, queria dar minha 

opinião sobre o uso do duolingo durante esse período de pandemia. A primeira 

coisa que notei realizando as atividades, é que precisa-se ter uma disposição para 

continuar usando o app todo dia, porque, às vezes era entediante, principalmente 

no começo( entre os 30 a 100 dias de ofensiva), mas continuei mesmo assim, 

porque eu tinha adotado uma filosofia que dizia: “tudo é possível quando estamos 

comprometidos a fazer algo. “ Então eu me imaginava falando com nativos 

americanos, andando em Nova York e podendo me interagir com os outros. Tudo 

isso mesmo que eu não tinha o mínimo do idioma. Essas vizualizações me 

ajudaram muito nesse processo. Foi uma longa caminhada. No começo, pensava 

em desistir todo dia. Mas eu tinha um propósito para continuar= queria aprender 

de verdade o idioma, queria emergir nele. O aplicativo é perfeito, claro, há algumas 

erros, por exemplo, quando a frase só aceitava um jeito. Mas, sendo um aplicativo 

gratuito em grande parte, ele é muito bom. Hoje, graças ao duolingo, posso me 

expressar com pessoas de todo o mundo, falar com elas, ouvir músicas e entender, 

ver uma série e compreender boa parte do diálogo, é graças a ele. Abro espaço aqui 

para agradecer também ao professor Vinicius. De longe, foi o meu maior motivador 

durante esse ano. O cara me incentivava demais. Se todo professor de inglês fosse 

igual a ele, o Brasil estaria em outro nível em questão de profissão linguística. 

Então, é isso. Sou muito grato a ele por ter recomendado o duolingo. O cara é top 

demais! (Depoimento oferecido pelo aluno Gustavo ao preencher o questionário 

final desta pesquisa.) 

 

 O testemunho do estudante vem ao encontro das impressões de inúmeros 

pesquisadores, tais como Batista et al. (2014), quando se referem ao desejo dos estudantes 

pela diversificação dos materiais didáticos e pela introdução efetiva daqueles que utilizem a 

gamificação, como é o caso dos aplicativos. Além disso, percebe-se que o engajamento do 

aluno está ligado aos seus planos de vida, aos seus próprios anseios. Ele se imaginava em 
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situações específicas e enxergava as atividades promovidas pelo app como degraus para a 

consecução de um real benefício futuro. 

Destaco que o processo de mediação da aprendizagem foi facilitado pela boa relação 

estabelecida entre nós, pesquisados e professor-pesquisador. Interagimos de um modo lúdico 

e não estabelecemos uma hierarquia de ensino. Todo o processo foi colaborativo. Os 

estudantes, ao participarem da pesquisa voluntariamente, não se sentiam obrigados a 

desenvolver suas atividades e sabiam de que não haveria na experiência nenhum tipo de 

cobrança por notas escolares. Em um ambiente normal de sala de aula, alguns alunos talvez 

realizassem suas tarefas movidos pela preocupação com uma eventual reprovação, o que está 

longe daquilo que fizemos neste trabalho. Comparado com o número total de alunos para os 

quais eu lecionei no período, o número de voluntários foi pequeno. Porém, os que escolheram 

participar livremente fizeram-no de boa vontade. 

O aluno Gustavo, especificamente, destacou-se por tomar a iniciativa de interagir 

com muitos outros participantes, como no exemplo abaixo. 

 
Quadro 2 - Interação oral entre os alunos Ana e Gustavo 

com o professor/pesquisador16 

Ana Do you have pets? 

Professor 
Pets? Yes. I have 13 birds. But, in the past, when I was a teenager, I had many 

cats and dogs, too. Okay? 

Ana Okay. 

Professor So… next question, please. 

Ana What do you think of fake people? 

Professor I don’t like them, but… they exist. 

Ana What do you think about mythological beings? 

Professor Beings…? 

Ana é. 

Professor I find them very interesting. For example, I love the Medusa. 

Ana What “do you think” right now? Calma aí… What “do you think” right now? 

Professor What am I thinking right now? 

Ana É. Everyone… 

 

16  
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Professor Would anyone like to answer her? 

Gustavo 

(Aceitando 

o desafio.) 

I’m thinking about my questions for you. 

Professor Oh… “I’m thinking about my questions.” Okay. 

Ana Controversial question: what’s your favourite student? 

Professor 

So… I don’t have a favourite one. I have good students. And each student is 

special for one specific reason. Okay? But I don’t have a favourite one. I like 

all of you. Okay? 

Ana Okay. 

 

Na conversa acima, a aluna Ana continuou demonstrando sua boa capacidade 

comunicativa e abriu espaço para a inclusão dos colegas. O aluno Gustavo, então, embora 

ainda tímido e hesitante, aceitou o convite. Aparentemente, não sabia como iniciar a 

interação. Mesmo assim, não desistiu. Ele revelaria sua fluidez mais tarde, nas aulas cinco, 

seis e sete, como se vê a seguir. 

 

Quadro 3 - Primeira interação direta entre o aluno Gustavo e o professor/pesquisador17 

Professor Would you like to speak about yourselves, today? 

Gustavo 

Ó, eu vou tentar, hein... 

I usually wake up around eight and, then, I brush my teeth. Well… after that, 

I take a shower and get dressed. Finally, I have breakfast. Afterwards, I do 

many things, like talking to people, and study English for at least an hour. 

When I have some “homeworks”, I gotta face them. And, when I have time, I 

rest. 

 

 O aluno conseguiu expressar-se com fluidez e segurança, parecendo ter superado as 

dificuldades na fala que relatara ter, quando respondeu ao questionário preliminar. Apresentou-

se e descreveu sua rotina. Sua câmera estava fechada. Tive a impressão de que ele lia a 

descrição. Ainda assim, não hesitou em nenhum instante, o que me levou à conclusão de que 

 

17  
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ele também havia melhorado na habilidade da leitura. Nas aulas seis e sete, notei que sua fala 

era mais livre. Ele já não parecia ler. Sua produção oral era firme e chamava a atenção por 

alguns detalhes. Ele empregou com propriedade, por exemplo, contrações que são comuns no 

inglês falado coloquialmente e que não costumam figurar em materiais didáticos tradicionais, 

tais como wanna18 e gotta19. 

 

Quadro 4 - Segunda interação direta entre o aluno Gustavo e o professor/pesquisador20 

Professor Your first question, please. 

Gustavo What do you wanna be when you grow up? 

Professor 
When I grow old, in this case… I wanna be a traveller. When I retire, when I 

am not working any more, I wanna spend the rest of my life travelling. 

Gustavo 
If you were (…) strong “government” in our country, what “will” you 

change? 

Professor 

I think I would change Education, because I am not satisfied with the things 

that I see today. I would invest a lot in Science, because, in my opinion, this 

is indispensable. Okay? 

 

 Acima, ele comete alguns solecismos, mas a comunicação não é prejudicada. 

 

Quadro 5 - Terceira interação direta entre o aluno Gustavo e o professor/pesquisador21 

Professor First question, please. 

Gustavo How many hours do you sleep every night? 

Professor 
I usually sleep eight hours. And, on weekends, sometimes nine, ten... It 

depends. I sleep a lot. And how about you?  

Gustavo 

That depends, because there are days I wake up really early. Normally, this 

kind of day, I gotta do something very important. But I usually sleep for at 

least nine hours.  

 
18 want to 
19 have got to 

20  

21  
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Professor Nine hours. So, next... 

Gustavo What is the first thing you do when you wake up? 

Professor I usually make some coffee. And how about you? 

Gustavo 
It might be crazy what I’m about to say, but the first thing I do is open my 

eyes. 

Professor 
Yeah… Okay, it’s the first thing. But sometimes I drink coffee before opening 

my eyes! 

 

 Ao ser provocado pelo professor a continuar interagindo sem ler, o participante 

demonstrou solidez na construção de suas frases. Os 404 dias de prática no Duolingo parecem 

ter, de fato, surtido o efeito esperado pelo aluno. Melhorias foram constatadas não apenas na 

sua fala, mas em todas as outras habilidades esperadas de um estudante do oitavo ano, de acordo 

com a BNCC. 

 

5.2.3 André 

 

 No questionário final, a opinião oferecida pelo aluno André sobre os materiais didáticos 

tradicionais faz coro com as anteriores. Para ele, os livros e apostilas eram desinteressantes, não 

estimulavam a interação entre os discentes e não sugeriam modificações na forma como as aulas 

eram dadas. O estudante relatou que nunca havia sido convidado por um professor a utilizar 

uma mídia digital como material de apoio, antes da pandemia de covid-19. Diferentemente dos 

participantes citados até aqui, o aprendiz apontou como sua maior dificuldade no inglês a 

compreensão oral. O listening era seu maior obstáculo. Afirmou que nunca frequentou um curso 

para aprender o idioma e que decidiu iniciar o aprofundamento de seus estudos exclusivamente 

pelo Duolingo. Abaixo, suas principais interações, durante as aulas síncronas. 

 

Quadro 6 - Primeira interação direta entre o aluno André e o professor/pesquisador22 

André What is the difference between British English and American English? 

Professor 
Mmm… a very good question! There are lots of differences. Many, many. One 

of the most important ones is in pronunciation. For example, words such as 

 

22  
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/ˈtiːtʃər/, in the United States, will be pronounced as /ˈtiːtʃə/, in British English. 

/ˈwɔːtər/, in the United States... /ˈwɔːtə/, in British English. So, the most 

important differences are in pronunciation. But there are other differences, 

too. 

André What “has” the best day “from” your life? 

Professor 
I think that the best moment in my life was the day I was born, because I knew, 

at that time, that I would have the chance to meet you, one day. Okay? 

André Nice! When you “fell” so sad, what do you like to do? 

Professor I close myself in my bedroom. I prefer not to talk to anyone. Okay? 

André Uhum. 

Professor Next… 

André I don’t have more questions. 

Professor Okay. But these ones were perfect. Congratulations and thank you! 

André Thank you. 

 

Quadro 7 - Segunda interação direta entre o aluno André e o professor/pesquisador23 

André What do you do on a typical Monday? 

Professor 

Now, I am not going out a lot, because of covid. So, I stay home all the time. 

But, on Mondays, I usually go to the supermarket in the morning. In the 

evening, I work out, I do some physical exercises, I have a shower and watch 

series. Okay? And you? What do you usually do on Mondays? 

André On a typical (...) Monday, I study. And, after the class, I go to karate.  

Professor Okay. I didn’t know that you knew how to fight... 

André Do you meditate? 

Professor No. I can’t concentrate. Sometimes, I try. But I can’t concentrate. 

André Do you have any addiction that you want to get rid of? 

Professor I have an addiction, but I don’t wanna get rid of it: chocolate, every single day. 

André Like a little “children”. 

Professor Yes. And do you have any addiction? 

 

23  
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André 
Just the games. Some days ago, I had. But “after I know some practice that 

help me to lost it”. 

 

O aluno informou no questionário final que utilizou o aplicativo Duolingo por mais de 

200 dias consecutivos. Avaliou-o como ótimo, especialmente no que se refere à capacidade de 

promover a interação entre seus usuários. Também relatou ter encontrado ligações entre os 

temas abordados nas atividades e o seu próprio quotidiano. Para ele, houve melhorias em todas 

as suas habilidades. 

O estudante cometeu solecismos24. Ainda assim, demonstrou segurança ao se expressar. 

Não solicitou a repetição das perguntas, durante as interações, o que me leva a concluir que sua 

habilidade de compreender o inglês falado terá, de fato, melhorado. 

 

5.2.4 Mauro 

 

O aluno Mauro informou, no questionário final, que utilizou o aplicativo Duolingo por 

um período compreendido entre 40 e 60 dias, sem interrupção. De acordo com sua 

autoavaliação, seu maior aprimoramento ocorreu na capacidade de entender o que ouve em 

inglês, ou seja, na compreensão oral. O participante relatou não ter observado relações entre os 

assuntos abordados nas atividades do aplicativo e o seu próprio quotidiano. Ele não se 

identificou com os temas e os personagens apresentados. Diferentemente dos outros voluntários 

analisados nesta seção 5.2, ele classificou o aplicativo Duolingo como bom (e não como ótimo). 

 

O aplicativo me ajudou muito mesmo, más quando mais que se usa o aplicativo 

mais se enjoa, porque o aplicativo é tipo um jogo e isso nos estimula a usar ele por 

mais um tempo, porém ele enjoa muito facilmente por ser muito entediante e as 

palavras que você aprende nele ficam fáceis de se esquecer, eu parei de usar o 

aplicativo com porque ficou enjoativo e eu a maioria das vezes não lembrava das 

palavras que eu aprendia, então eu prefiro ver vídeos de inglês ensinando ou 

explicando ou senão aprender por livros (Depoimento do participante Mauro no 

questionário final desta pesquisa) 

  

O discurso do participante esclarece que a gamificação é o único ponto que ele 

considera estimulante na estratégia do Duolingo, reforçando-se o que dizem Batista et al. (2014) 

 
24 

“What has the best day from your life?” (em vez de “What was the best day of your life?”) 

“When you fell so sad, what do you like to do?” (em vez de “When you feel sad, what do you like to do?”) 

“Like a little children.” (em vez de “Like a little child.”) 
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sobre a validade de jogos para fins educacionais. Apesar disso, o app não conseguiu manter seu 

engajamento. 

Cabe aqui um comentário sobre a subjetividade do aprendiz. Embora saibamos de que 

a Escola é um ambiente heterogêneo, é possível que nos esqueçamos desse fato ao escolhermos 

determinadas abordagens pedagógicas. O aluno aqui observado destoa dos demais que 

utilizaram e elogiaram o aplicativo Duolingo. Talvez ele apresente um estilo de aprendizagem 

próprio e necessite de uma mediação mais personalizada, conforme sugerem Bacich et al. 

(2015). Os interesses pessoais do estudante poderiam ser mais explorados por meio de 

atividades que ele pudesse executar em casa. Presencialmente, em uma sala de aula com cerca 

de trinta alunos, algo que não é incomum, o professor dificilmente teria tempo para uma 

dedicação mais exclusiva. Contudo, dentro do Ensino Híbrido, a personalização torna-se 

possível. Outros materiais podem ser recomendados. O gosto do voluntário pela gamificação 

foi identificado, dentro desta pesquisa. Entendo o resultado, portanto, como um novo ponto de 

partida. Abaixo, a transcrição de uma de suas interações orais durante as aulas síncronas. 

 

Quadro 8 - Primeira interação direta entre o aluno Mauro e o professor/pesquisador25. 

Mauro What is the best food for you? 

Professor The best food? I love rice, beans and all kinds of vegetables.  

Mauro Do you have any hobbies? 

Professor 
Yes. I love swimming. It’s my favourite sport. When I have time, I usually go 

to a waterfall or to the beach. Swimming is my hobby.  

 

Esta seção objetivou identificar alguma relação entre o engajamento dos participantes e 

a melhoria de sua performance em interações orais. O número de alunos que se dispuseram a 

participar das conversas foi reduzido, pelo que pude perceber, devido à timidez de muitos deles. 

Era nítido que muitos desejavam interagir, mas não se sentiam à vontade para se expressar pelo 

Google Meet, especialmente pelo fato de saberem de que as aulas estavam sendo gravadas. Em 

encontros presenciais em que houvesse menor tensão (especialmente em pequenos grupos) 

talvez se verificassem maiores desenvolturas. 

Os voluntários que se dispuseram a falar durante as aulas síncronas, principalmente 

aqueles que se engajaram por mais tempo no uso do aplicativo Duolingo, demonstraram 

avanços importantes, nitidamente. 

 

25  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar a viabilidade do uso de três aplicativos para 

a aprendizagem de inglês como LE enquanto materiais didáticos digitais potencialmente 

empregáveis no Ensino Híbrido: o Cake, o Duolingo e o Hello Talk. Meu intuito principal foi 

o de avaliar se tais aplicativos seriam suficientemente motivadores para que estudantes 

matriculados em uma escola da rede pública de ensino da cidade de Conselheiro Lafaiete, em 

Minas Gerais, se sentissem estimulados a realizar suas atividades remotas com regularidade, 

revelando um real engajamento. Os três aplicativos avaliados demonstraram-se adequados, 

sendo o Duolingo o mais eficiente deles para o estímulo ao engajamento estudantil, de acordo 

com as opiniões dos participantes e com minhas próprias observações. Os impactos na 

aprendizagem foram, de fato, positivos. 

Conforme explanei ao analisar as respostas dos voluntários ao questionário final, minhas 

perguntas de pesquisa foram respondidas. 

6. Que correntes teóricas subjazem os aplicativos? O Cake estimula a aprendizagem, 

majoritariamente, pela exposição direta da língua alvo aos usuários. Isso se opera por 

meio de filmes e seriados. São perceptíveis em suas estratégias o Método Direto e a 

Abordagem Comunicativa. O Duolingo contém nítida carga behaviorista, ao valorizar a 

repetição do vocabulário em muitos exercícios e a realização de atividades diárias, 

ininterruptamente, estimulando um comportamento disciplinado. Porém, também 

investe na exploração de temas da contemporaneidade que povoam discussões em redes 

sociais, por exemplo, tais como a diversidade sociocultural. O aplicativo conduz o 

estudante à reflexão e utiliza largamente a tradução. Sua inteligência artificial aprende 

com o comportamento do usuário, personalizando as atividades que serão direcionadas 

a ele, desenhando novos caminhos de acordo com as necessidades individuais, como 

recomenda a Pedagogia dos Multiletramentos. Pela conjugação de variadas estratégias, 

identifica-se no Duolingo a influência do Pós-método, tal como descrito por Cameron 

et al. (2008), ou seja: o aplicativo não dá ênfase a uma única estratégia pedagógica para 

a mediação da aprendizagem, mas aposta na união entre diferentes abordagens. Ao 

mesmo tempo em que utiliza exercícios de repetição para a fixação da gramática oficial, 

emprega podcasts que fazem uso da linguagem coloquial, a fim de que os usuários 

possam ter contato com diferentes variantes da língua em estudo. A tradução também 

está presente como ferramenta educacional em muitas atividades, o que confere ao app 

um caráter notoriamente híbrido. O Hello Talk exibe forte carga vygotskyana, ou seja, 
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baseia-se quase exclusivamente na interação promovida por conversas entre usuários 

de línguas diferentes. 

7. As atividades propostas estimulam a aprendizagem de modo intuitivo e autônomo? Sim. 

Os três aplicativos exploram a intuição e a dedução como caminhos para a 

aprendizagem. Cada usuário escolhe os horários em que deseja estudar. A participação 

ativa é estimulada e a liberdade de escolha das atividades a serem feitas é respeitada. 

8. As tarefas propostas descolam o aluno de sua realidade, estimulando-o a desconstruir 

certos conceitos e a remontá-los criticamente, em busca de sentidos mais amplos? Sim, 

principalmente no Duolingo. Algumas traduções parecem não fazer sentido, à primeira 

vista. Frases como “O rato corre atrás do tubarão.”, por exemplo, são misturadas com 

frases comuns, a fim de que o aluno questione o que está traduzindo e não apenas 

cumpra um protocolo, automaticamente. O questionamento do próprio trabalho e o 

descolamento da realidade removem o aprendiz de sua zona de conforto. O Hello Talk 

também contribui para a retirada do estudante de sua realidade, uma vez que ele tem a 

oportunidade de conversar com pessoas de culturas diferentes da sua e de conhecer 

novos mundos. 

9. Os materiais didáticos digitais em pauta promovem a interação entre seus usuários de 

modo minimamente satisfatório? Sim. Neste ponto, destaca-se o Hello Talk, aplicativo 

que mais estimula a conversação entre usuários de línguas diferentes, explorando-a em 

praticamente todas as atividades. 

10. O uso dos aplicativos promove impactos positivos na aprendizagem do inglês como 

língua estrangeira? Sim, principalmente nas habilidades relacionadas à produção e à 

compreensão oral. 

Minha primeira hipótese era a de que, ao final da pesquisa, os aplicativos Cake, Duolingo 

e Hello Talk teriam cumprido satisfatoriamente os requisitos necessários para o emprego no 

Ensino Híbrido definidos por Reeves (1998), Christensen et al. (2013), Bacich et al. (2015) e 

Moran (2017). Requisitos esses dentre os quais se destacam: 

. a acomodação de diferenças individuais e a sensibilidade cultural; 

. a adequação etária da filosofia pedagógica empregada no desenvolvimento das atividades; 

. a aprendizagem cooperativa; 

. a flexibilização dos tópicos a serem aprendidos, de acordo com as necessidades individuais; 

. a validade experiencial, com alguma ligação entre as atividades propostas e a realidade 

estudantil; 
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. a valorização dos erros como experiências importantes para o processo de aprendizagem; 

. o estímulo à autonomia; 

. o respeito à posição do professor enquanto mediador (e não mero instrutor). 

 A hipótese foi corroborada. Os três aplicativos cumpriram os requisitos mínimos para o 

emprego no Ensino Híbrido. 

Destaco minha absoluta consciência de que me refiro tão somente ao ambiente 

educacional em que trabalhei. Portanto, minhas percepções podem não ser verificadas em 

outros contextos, embora coincidam com as de outros pesquisadores que consultei, como é o 

caso de Telles (2002), por exemplo. A ideia da pesquisa foi acolhida com entusiasmo pelos 

administradores da unidade escolar. O diretor e a coordenadora pedagógica foram receptivos e 

demonstraram boa vontade para auxiliar em tudo aquilo que fosse necessário. Entenderam que 

seria proveitoso para a escola, como um todo, que seus alunos se envolvessem em uma pesquisa 

científica que estimulasse a utilização das TIC no Ensino Híbrido, mormente em uma 

conjuntura de grande tensão pedagógica, como a vivida em 2020 e 2021. Os discentes que 

decidiram participar foram dedicados. Faziam perguntas sempre que tinham dúvidas, 

frequentavam assiduamente as aulas síncronas via Google Meet, eram visivelmente 

interessados pela aprendizagem, em si. Aceitaram contribuir sem a promessa de aumento em 

suas notas escolares. Não havia nenhum tipo de recompensa para aqueles que se dispusessem a 

fazer parte da pesquisa, a não ser a possibilidade da melhoria em suas habilidades no inglês. 

 O corpo discente não estava acostumado com materiais didáticos digitais em sua rotina 

escolar. Embora o apelo para que as TIC fossem testadas e incorporadas pelas escolas tenha 

começado no Brasil antes mesmo do advento da Pedagogia dos Multiletramentos, como se vê 

em Campos et al. (1990), o atraso é flagrante. Os alunos, mesmo os mais carentes 

economicamente, já possuem e manuseiam smartphones há um tempo considerável (NIC.BR, 

2020, p. 1). Ainda assim, conforme relatou a maioria dos voluntários no questionário preliminar 

(APÊNDICE C), foram raras ou inexistentes as tentativas de implementação efetiva de 

materiais didáticos digitais na unidade escolar. Para Thiollent (1986), os professores são peças-

chave no processo da descoberta científica. A participação ativa e substancial dos educadores 

na Ciência - com o devido apoio da sociedade e do Poder Público - é fundamental para que 

resolvamos os problemas atuais e os que advirão nos próximos anos. 



82 

 

O Ministério da Educação disponibiliza atualmente cursos gratuitos para o 

aperfeiçoamento docente, por meio da plataforma AVAMEC, por exemplo26. Neles, 

encontram-se inúmeras sugestões de materiais didáticos gratuitos desenhados para a Educação 

Básica, inclusive. Considero importante que os professores da Educação pública se inteirem 

cada vez mais sobre as oportunidades que as TIC oferecem. Faço, contudo, um apontamento: 

os professores não podem ser responsabilizados, sozinhos, por sua não formação continuada. 

Em muitos casos, não são liberados nem mesmo de algumas de suas aulas para que possam 

frequentar cursos de aperfeiçoamento. Não raro, a exagerada carga de trabalho consome-lhes 

um tempo que poderia ser utilizado para a atualização profissional. 

Em nome de uma real interface entre as teorias e as práticas, certas resistências ainda 

precisam ser quebradas. Um exemplo é aquela apontada por Telles (2002) dos docentes que se 

sentem vigiados por estagiários e investigadores que trazem novas propostas de trabalho 

colaborativo. O próprio docente deve ser enxergado como um pesquisador em potencial, um 

possível gerador de conhecimento científico e de novas teorias. Não apenas como um mero 

consumidor delas. A ética deve nortear qualquer trabalho investigativo. Ao adentrar uma sala 

de aula como observador, o pesquisador ou estagiário deve ouvir o educador com atenção, pois 

ele conhece com mais profundidade o contexto com o qual lida, tem uma noção mais clara 

daquilo que é factível e daquilo que não é.  

Ao decidir lançar-me sobre este estudo, tomei o cuidado de submeter os aplicativos 

Cake, Duolingo e Hello Talk à luz do Método de Reeves (1998), a fim de avaliar se seriam 

pertinentes para a utilização em um ambiente escolar, especificamente. Afinal, nem todas as 

mídias digitais disponíveis são adequadas para o emprego em uma escola, na forma de materiais 

didáticos oficiais. Os três foram aprovados, segundo os critérios estabelecidos no método.  

Pensei em sugerir a divisão dos voluntários em três grupos e selecionar, eu mesmo, um 

aplicativo para cada um deles. Concluí, porém, que eu não o deveria fazer, por respeito ao 

direito de escolha dos participantes. Sua autonomia precisava ser valorizada desde o início dos 

trabalhos. Então, apresentei-lhes os materiais, falei das peculiaridades de cada um deles de 

modo o mais imparcial possível. Recomendei que os alunos instalassem os três e fizessem testes 

antes de tomarem uma decisão. Criei meus próprios perfis nas plataformas dos apps e expresso 

 

26  
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aqui minhas observações, na posição de também usuário dos materiais didáticos que decidi 

incluir em minha rotina pedagógica. 

O aplicativo Cake destaca-se pela exposição de trechos de filmes e seriados populares 

na contemporaneidade como ponto de partida para o ensino do inglês. Cenas são apresentadas 

aos aprendizes, com algumas lacunas nos discursos. Os estudantes precisam, então, descobrir o 

que os personagens dizem, avaliando os contextos e as variadas formas de produção de sentido, 

simultaneamente. A contagem dos dias de ofensiva27 também se faz, mas não é tão enfatizada 

como no Duolingo. Aqueles que já atingiram um nível intermediário no idioma conseguem 

enriquecer seu vocabulário e praticar sua compreensão oral, mas os que não têm nenhum 

conhecimento da língua podem sentir-se desorientados, devido à rapidez dos diálogos, quase 

sempre executados por falantes que têm o inglês como língua materna. Esse tipo de estratégia, 

em minha percepção, acaba por desestimular os aprendizes iniciantes, em pouco tempo. 

O Hello Talk aposta principalmente na interação direta entre os usuários como elemento 

motor da aprendizagem. As ideias de Vygotsky (2003), apresentadas no capítulo teórico desta 

dissertação, são facilmente identificáveis nas atividades propostas pelo aplicativo. Ao criar seu 

perfil, o estudante informa ao sistema qual é o idioma que deseja aprender e qual é aquele que 

já fala. Estrangeiros interessados em aprender português adicionaram-me aos seus grupos de 

amigos e fizeram algumas perguntas sobre expressões que são comuns no Brasil, 

principalmente na linguagem coloquial. Notei, porém, que os assuntos logo se esgotavam. Não 

raro, pessoas utilizavam o app como se fosse destinado à promoção de relacionamentos 

amorosos. Isso, por si só, já inibe meu desejo de indicá-lo para alunos do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental. Problemas poderiam ser gerados para a unidade escolar como, por 

exemplo, reclamações de pais relacionadas à possível aproximação entre os estudantes e 

criminosos que se aproveitam da Internet, inclusive pedófilos. Considero, assim, que o Hello 

Talk é mais adequado para aprendizes adultos, mais amadurecidos para o julgamento de 

abordagens de desconhecidos. 

O Duolingo é, em minha avaliação, o mais completo dentre os três aplicativos testados. 

Possui exercícios de variados tipos, para quase todos os níveis de aprendizagem. Conta com um 

podcast exclusivo em que os aprendizes podem aprimorar sua compreensão oral ao mesmo 

tempo em que têm estimulada a sua imaginação. Além disso, apresenta tarefas de interpretação 

textual e de tradução, bem como promove o estudo da gramática e o enriquecimento lexical em 

locais específicos. O engajamento estudantil é fortemente estimulado pela ênfase que o material 

 
27 dias consecutivos em que os usuários realizam suas atividades 
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dá à importância da realização de atividades diárias. O app também possui um algoritmo que 

identifica quais são os tópicos mais difíceis para cada estudante, que passam a ser abordados 

com mais frequência, automaticamente. O comportamento de cada aluno oferece informações 

ao sistema da mídia digital que, por sua vez, adapta-se às necessidades individuais. Ou seja, o 

comportamento do aluno é “observado” pela inteligência artificial contida no app, que desenha 

caminhos de modo mais personalizado. Pode-se perceber no Duolingo certa influência do 

Behaviorismo de Skinner (2014), que não se confunde com o Behaviorismo primitivo de 

Watson (1913), conforme enfatizei em meu referencial teórico. Não me surpreende que, após 

testarem os três materiais, os participantes o tenham escolhido, em sua quase totalidade. 

Em relação às possíveis dificuldades técnicas e de conexão com a Internet, nenhum dos 

três materiais apresentou obstáculos intransponíveis pelos participantes. Não houve 

reclamações sobre travamentos ou lentidão dos sistemas. A unidade escolar atendia alunos 

economicamente carentes, em sua maioria, mas quase todos tinham acesso a aparelhos celulares 

em casa e a uma conexão minimamente satisfatória com a Internet, reproduzindo os achados 

que haviam sido divulgados pela pesquisa TIC Domicílios antes do período pandêmico 

(NIC.BR, 2020, p. 1). No segundo semestre de 2021, a escola passou a disponibilizar para o 

corpo discente um serviço gratuito de conexão por banda larga, por iniciativa do Governo 

municipal. O uso de aparelhos celulares em sala de aula também passou a ser permitido, quando 

as aulas presenciais foram retomadas, no sistema híbrido de ensino. 

Sugiro que novos estudos sobre a utilização das TIC no Ensino Híbrido sejam cada vez 

mais realizados, nos mais variados contextos educacionais, por pesquisadores e, 

principalmente, por professores da Educação Básica. O Ensino Híbrido é uma metodologia 

ativa que demonstra imenso potencial para o aprimoramento da Pedagogia, como um todo. 

Se não é possível voltarmos no tempo e corrigirmos os atrasos que verificamos quando 

a pandemia de covid-19 teve início, é fato que podemos tomá-la como uma dolorosa - mas 

importante - lição, a fim de que nos preparemos para os desafios que dificilmente deixarão de 

se impor. 

Reconheço, mais uma vez, que os resultados obtidos neste trabalho respondem somente 

por um contexto muito específico: o de uma pesquisa realizada em uma escola pública 

municipal situada na cidade de Conselheiro Lafaiete, no estado de Minas Gerais. Espero que 

esta dissertação seja um convite para que mais pesquisadores interessados no uso das TIC na 

Educação se debrucem sobre a avaliação de aplicativos que possam ter algum potencial para 

servirem como materiais didáticos adicionais, em outras conjunturas, em diferentes realidades. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 Apêndice A: Autorização para a realização de pesquisa acadêmica 

  

Eu, Márcus Vinícius Vieira Alves, discente do Programa de Pós-graduação em Letras 

da Universidade Federal de Ouro Preto e docente da disciplina de Língua Estrangeira Moderna 

- Inglês na Escola Municipal Napoleão Reis, venho solicitar ao senhor Luiz Rafael Vitoretti, 

diretor desta unidade escolar, sua autorização para que possa realizar um estudo acadêmico com 

os alunos para os quais leciono. 

A pesquisa visa a avaliar o engajamento de meus alunos em relação a atividades não 

presenciais mediadas por aplicativos para a aprendizagem de inglês como língua estrangeira 

que vêm sendo utilizados desde a entrada em vigor da Resolução Conjunta SEMED/CME de 

28 de abril de 202028, que estabeleceu: 

 
II. As atividades e estudos escolares não presenciais poderão fazer uso dos seguintes 

recursos: orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes, plataformas virtuais, 

correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, videoaulas, audiochamadas, 

videochamadas e outras assemelhadas, garantindo-se a autonomia das mantenedoras 

e unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino. (CONSELHEIRO LAFAIETE, 

2020, p. 2) 

 

 Os alunos serão voluntários e poderão desistir da participação a qualquer instante. O 

pesquisador requererá autorizações aos responsáveis legais, seguindo todos os protocolos da 

ética na pesquisa científica e observando todas as orientações da legislação vigente. Os dados 

colhidos serão utilizados exclusivamente no trabalho de mestrado do solicitante e em 

publicações e divulgações da pesquisa que decorram da dissertação. Os voluntários utilizarão 

aplicativos para a realização de atividades escolares remotas, conforme já vêm fazendo, e 

responderão a um questionário, ao final de um determinado período, a fim de que opinem sobre 

sua experiência com esse tipo de atividade complementar. Ressalto que as atividades, objeto do 

trabalho de pesquisa, já fazem parte dos planos de ensino da disciplina que ministro nesta 

escola. Portanto, esta solicitação objetiva tão somente requerer a autorização para utilizar os 

dados gerados no desenvolvimento dessas atividades curriculares para as análises na minha 

dissertação, com a devida autorização dos participantes e de seus responsáveis. 

 

 
28 CONSELHEIRO LAFAIETE. Resolução conjunta SEMED/CME, n. 1, 28 abr. 2020. Disponível em: 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-

SEMED-CME-APROVADA.pdf. Acesso em 10 dez. 2020. 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-SEMED-CME-APROVADA.pdf
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Conjunta-SEMED-CME-APROVADA.pdf
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(  ) Deferida. 

(  ) Indeferida. 

 

________________________________ 

Luiz Rafael Vitoretti - diretor da Escola 

Municipal Napoleão Reis 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 
Assinatura do orientador 
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8.2 Apêndice B: TALE/TCLE (Termo de Assentimento/Consentimento Livre e 

Esclarecido) 

 

Eu, estudante matriculado(a) no segundo ciclo do Ensino Fundamental na Escola 

Municipal Napoleão Reis, estou sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada UM 

ESTUDO SOBRE O POTENCIAL USO DE APLICATIVOS PARA A APRENDIZAGEM 

DE INGLÊS COMO LE NO ENSINO HÍBRIDO, que tem por objetivo avaliar a possibilidade 

da utilização dos aplicativos Cake, Duolingo e Hello Talk como mediadores de atividades 

complementares para a aprendizagem de inglês como língua estrangeira. 

Minha participação no referido estudo será no sentido de escolher um dos aplicativos 

sugeridos pelo pesquisador e oferecer minha opinião sobre ele, ao final do período de um 

bimestre escolar, por meio do preenchimento de um questionário. Ao ser convidado(a), fui 

informado(a) de que minha participação é voluntária. Não receberei por ela nenhum tipo de 

remuneração nem notas escolares extras. Poderei mudar de ideia a qualquer momento e deixar 

o estudo sem precisar oferecer justificativa. Caso desista, apenas informarei minha decisão ao 

pesquisador, enviando-lhe uma mensagem pelo endereço de e-mail 

marcus.alves1@aluno.ufop.edu.br ou, ainda, entrando em contato por telefone, pelo 

número (31) 9 9813-1470. O pesquisador poderá encerrar ou suspender a pesquisa caso não 

seja atingido o número mínimo de 5 (cinco) voluntários em cada série escolar (sétimo e oitavo 

anos do Ensino Fundamental) ou, ainda, caso o Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal de Ouro Preto reprove ou suspenda este trabalho de mestrado em alguma 

de suas fases. Todos os dados que eu tiver oferecido até então serão desconsiderados e mantidos 

em sigilo. Não sofrerei nenhum tipo de prejuízo, se assim o decidir. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada. Minha identidade será 

resguardada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa identificar-me 

será mantido em sigilo. Minha opinião sobre os aplicativos só será utilizada na dissertação de 

mestrado do pesquisador e em publicações referentes a esta pesquisa. Todos os meus dados 

serão guardados pelo pesquisador, eletrônica ou fisicamente, pelo período mínimo de 5 (anos). 

O pesquisador é professor de Língua Inglesa na escola em que eu estudo. Desde o início 

do período de distanciamento social provocado pela pandemia de covid-19, nossa unidade 

escolar tem testado novos materiais didáticos. Assim sendo, declaro que não estou sendo 

forçado(a) a desenvolver nenhuma atividade que esteja distante de minha realidade atual, 

enquanto estudante. Ao me convidar, o pesquisador respondeu a todas as minhas perguntas 

mailto:marcus.alves1@aluno.ufop.edu.br
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sobre como será minha participação. Ainda assim, fui informado(a) de que, caso surja alguma 

dúvida durante os trabalhos, estarei livre para entrar em contato com ele para esclarecê-la, por 

meio do endereço eletrônico marcus.alves1@aluno.ufop.edu.br ou, ainda, pelo telefone (31) 9 

9813-1470. Terei garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências. Enfim, sobre tudo o que eu desejar saber antes, durante e 

depois da minha participação. 

Estou recebendo uma cópia exata deste termo, via e-mail, devidamente assinada pelo 

pesquisador. Optamos por não utilizar documentos impressos, por razões de segurança 

sanitária, uma vez que ainda estamos obedecendo ao distanciamento físico. Este termo também 

está presente no cabeçalho do questionário eletrônico a que responderei sobre minha 

experiência com o(s) aplicativo(s) que escolherei. Ao responder ao questionário, digitarei meu 

endereço de e-mail em um campo específico (que servirá como assinatura eletrônica) e 

receberei uma cópia das minhas respostas. A ferramenta utilizada para esse fim será o Google 

Formulários. 

Tendo sido orientado(a) quanto ao teor de tudo o que foi aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento 

em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico envolvido por 

minha participação. Trata-se de uma participação absolutamente voluntária. Este termo também 

será enviado pelo pesquisador ao meu responsável legal, que o lerá na íntegra e responderá por 

e-mail, declarando estar de acordo com minha participação nesta pesquisa. 

Poderei, ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto, caso deseje esclarecer mais alguma dúvida, pelo do endereço: 

 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa. 

PROPPI, Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. 

Centro de Convergência, Campus Universitário. 

Bairro: Morro do Cruzeiro. Cidade: Ouro Preto - MG. CEP: 35.400-000. 

Telefone: (31) 3559-1368. 

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcus.alves1@aluno.ufop.edu.br
mailto:cep.propp@ufop.edu.br
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8.3 Apêndice C: Questionário preliminar 

 

Em primeiro lugar, muito obrigado. Sua participação nesta pesquisa científica é muito 

bem-vinda. Responda às perguntas abaixo, por favor. 

 

1 
Em geral, os assuntos presentes nos materiais didáticos tradicionais que você utilizava 

antes da pandemia de covid-19 (livros, por exemplo) eram: 

 nada interessantes. 

 pouco interessantes. 

 bastante interessantes. 

 muito interessantes. 

 

2 
Em relação à interação entre você e seus colegas, os materiais didáticos tradicionais 

(livros, apostilas etc.): 

 não estimulavam em nada a interação entre nós. 

 estimulavam pouco. 

 estimulavam o suficiente. 

 estimulavam muito. 

 

3 Como você se classificaria em relação à maneira como prefere estudar? 

 Prefiro fazer trabalhos em grupo, com os meus colegas. 

 Prefiro estudar só. Não gosto de fazer trabalhos em grupo. 

 Prefiro estudar só, mas costumo pedir ajuda ao meu professor. 

 Não tenho uma preferência. 

 

4 Antes da pandemia de covid-19: 

 
as aulas não variavam muito. O professor explicava uma matéria, aplicava atividades 

para serem feitas no caderno e as corrigia ou, então, dava um visto. 

 
o professor promovia conversas entre nós e nos observava, enquanto dávamos nossas 

opiniões. 

 o professor falava e nós mais ouvíamos. 

 as aulas eram bastante variadas, diferentes umas das outras. 

 



96 

 

5 
Antes da pandemia, você normalmente utilizava tecnologias na escola, recomendadas 

pelo professor (aplicativos, podcasts etc.)? 

 Nunca. 

 Muito raramente. 

 Às vezes. 

 Sempre. 

 

6 
De que maneira você acha melhor estudar com um aplicativo para a aprendizagem de 

inglês? 

 Não tenho paciência para fazer exercícios todos os dias. 

 Pretendo fazer exercícios menos de quatro vezes por semana. 

 Pretendo praticar mais de quatro vezes por semana. 

 Prefiro fazer exercícios todos os dias, sem falta. 

 

7 Em relação à sua facilidade para utilizar um aplicativo... 

 Acho difícil de usar. 

 Tenho dúvidas sobre o que devo fazer, mas pesquiso na Internet. 

 
Tenho dúvidas, às vezes, mas eu as esclareço com os meus amigos ou com o 

professor. 

 Raramente tenho dúvidas. Utilizar um aplicativo é fácil. 

 

8 De modo geral, qual é a sua maior dificuldade no inglês? 

 Entender o que eu ouço. 

 Entender textos escritos. 

 Falar. 

 Escrever pequenos parágrafos. 

 Tenho todas as dificuldades acima. 

 Não tenho nenhuma dificuldade. 
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9 
Você já fez ou faz algum curso de inglês fora da escola (Wizard, Number One, CCAA, 

Fisk, CNA, com professor particular, em um canal na Internet etc.)? 

 Nunca. 

 Faço um curso em uma escola de idiomas. 

 Faço um curso com um professor particular. 

 Acompanho um ou mais canais na Internet (que não são do meu professor). 

 

10 
Apenas se você marcou que já fez ou faz algum tipo de curso fora da escola, indique 

abaixo há quanto tempo, por favor. 

 Há menos de um ano. 

 Entre um e dois anos. 

 Entre dois e três anos. 

 Há mais de três anos. 

 

11 
Você acha que o uso de um aplicativo pode fazer alguma diferença para a sua 

aprendizagem de inglês, quando comparado aos materiais didáticos tradicionais? 

 Nenhuma. 

 Pouca. 

 Muita. 

 Não sei dizer. 

 

 A versão eletrônica deste questionário (que foi enviada aos participantes) pode ser 

encontrada em: https://forms.gle/Jq8B9yVy7FY2UtoS9 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Jq8B9yVy7FY2UtoS9
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8.4 Apêndice D: Transcrições de trechos de aulas virtuais 

 

 Nesta seção, transcrevem-se fragmentos de oito aulas realizadas via Google Meet, nos 

meses de agosto e setembro de 2021, conforme o que se descreve na seção 3.2.6 do capítulo 

metodológico. 

 

AULA 1 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código da aluna participante: EF08LIAC. 

EF08LIAC In your opinion, which is the best sign? 

Professor Well… in my opinion, it’s my sign: Aries. 

EF08LIAC Oh, yeah! 

Professor I was born in April. So, Aries, in my opinion, is the best one. Okay? 

EF08LIAC Okay! 

Professor So… go on. Your next question, please. 

EF08LIAC Okay. What makes “your” upset? 

Professor Mmm… I am usually upset when people lie to me. I don’t like liars. Okay? 

EF08LIAC Do you have “considerate relatives”? 

Professor 
I have a friend in Congonhas who is like a brother to me. So, he is not my real 

brother, but I consider him as a brother. 

  

AULA 2 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código dos alunos participantes: EF08LIAC e EF08LIGM. 

EF08LIAC Do you have pets? 

Professor 
Pets? Yes. I have thirteen birds. But, in the past, when I was a teenager, I had 

many cats and dogs, too. Okay? 

EF08LIAC Okay. 

Professor So… next question, please. 

EF08LIAC What do you think of fake people? 

Professor I don’t like them, but they exist… 
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EF08LIAC What do you think about mythological beings? 

Professor Beings…? 

EF08LIAC é. 

Professor I find them very interesting. For example, I love the Medusa. 

EF08LIAC What “do you think” right now? Calma aí… What “do you think” right now? 

Professor What am I thinking right now? 

EF08LIAC É. Everyone… 

Professor Would anyone like to answer her? 

EF08LIGM I’m thinking about my questions for you. 

Professor Oh… “I’m thinking about my questions.” Okay. 

EF08LIAC Controversial question: what’s your favourite student? 

Professor 

So… I don’t have a favourite one. I have good students. And each student is 

special for one specific reason. Okay? But I don’t have a favourite one. I like 

all of you. Okay? 

E08LIAC Okay. 

 

AULA 3 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código do aluno participante: EF08LIAV. 

EF08LIAV What is the difference between British English and American English? 

Professor 

Mmm… a very good question! There are lots of differences. Many, many. One 

of the most important ones is in pronunciation. For example, words such as 

/ˈtiːtʃər/, in the United States, will be pronounced as /ˈtiːtʃə/, in British English. 

/ˈwɔːtər/, in the United States... /ˈwɔːtə/, in British English. So, the most 

important differences are in pronunciation. But there are other differences, 

too. 

EF08LIAV What “has” the best day “from” your life? 

Professor 
I think that the best moment in my life was the day I was born, because I knew, 

at that time, that I would have the chance to meet you, one day. Okay? 

EF08LIAV Nice! When you “fell” so sad, what do you like to do? 

Professor I close myself in my bedroom. I prefer not to talk to anyone. Okay? 

EF08LIAV Uhum. 
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Professor Next… 

EF08LIAV I don’t have more questions. 

Professor Okay. But these ones were perfect. Congratulations and thank you! 

EF08LIAV Thank you. 

 

AULA 4 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código do aluno participante: EF08LIAV. 

EF08LIAV What do you do on a typical Monday? 

Professor 

Now, I am not going out a lot, because of covid. So, I stay home all the time. 

But, on Mondays, I usually go to the supermarket in the morning. In the 

evening, I work out, I do some physical exercises, I have a shower and watch 

series. Okay? And you? What do you usually do on Mondays? 

EF08LIAV On a typical (...) Monday, I study. And, after the class, I go to karate.  

Professor Okay. I didn’t know that you knew how to fight... 

EF08LIAV Do you meditate? 

Professor No. I can’t concentrate. Sometimes, I try. But I can’t concentrate. 

EF08LIAV Do you have any addiction that you want to get rid of? 

Professor I have an addiction, but I don’t wanna get rid of it: chocolate, every single day. 

EF08LIAV Like a little “children”. 

Professor Yes. And do you have any addiction? 

EF08LIAV 
Just the games. Some days ago, I had. But “after I know some practice that 

help me to lost it”. 

 

AULA 5 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código do aluno participante: EF08LIGM. 

Professor Would you like to speak about yourselves, today? 

EF08LIGM 

Ó, eu vou tentar, hein... 

I usually wake up around eight and, then, I brush my teeth. Well… after that, 

I take a shower and get dressed. Finally, I have breakfast. Afterwards, I do 
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many things, like talking to people, and study English for at least an hour. 

When I have some “homeworks”, I gotta face them. And, when I have time, I 

rest. 

 

AULA 6 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código do aluno participante: EF08LIGM. 

Professor Your first question, please. 

EF08LIGM What do you wanna be when you grow up? 

Professor 
When I grow old, in this case… I wanna be a traveller. When I retire, when I 

am not working any more, I wanna spend the rest of my life travelling. 

EF08LIGM 
If you were (…) strong “government” in our country, what “will” you 

change? 

Professor 

I think I would change Education, because I am not satisfied with the things 

that I see today. I would invest a lot in Science, because, in my opinion, this 

is indispensable. Okay? 

 

AULA 7 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código do aluno participante: EF08LIGM. 

Professor First question, please. 

EF08LIGM How many hours do you sleep every night? 

Professor 
I usually sleep eight hours. And, on weekends, sometimes nine, ten... It 

depends. I sleep a lot. And how about you?  

EF08LIGM 

That depends, because there are days I wake up really early. Normally, this 

kind of day, I gotta do something very important. But I usually sleep for at 

least nine hours.  

Professor Nine hours. So, next... 

EF08LIGM What is the first thing you do when you wake up? 

Professor I usually make some coffee. And how about you? 
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EF08LIGM 
It might be crazy what I’m about to say, but the first thing I do is open my 

eyes. 

Professor 
É… Okay, it’s the first thing. But sometimes I drink coffee before opening my 

eyes! 

 

AULA 8 

 

Habilidade na BNCC: EF08LI02. 

Código do aluno participante: EF08LIMS. 

EF08LIMS What is the best food for you? 

Professor The best food? I love rice, beans and all kinds of vegetables.  

EF08LIMS Do you have any hobbies? 

Professor 
Yes. I love swimming, it’s my favourite sport. When I have time, I usually go 

to a waterfall or to the beach. Swimming is my hobby.  
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8.5 Apêndice E: Questionário final 

 

Preencha este questionário no seu tempo, sem pressa. Suas opiniões são muito bem-

vindas. Obrigado, desde já, por sua colaboração. 

Considerando suas experiências de aprendizagem por meio de mídias digitais, mais 

especificamente esta da qual você está participando com o aplicativo Cake, Duolingo ou Hello 

Talk, assinale as alternativas com as quais você mais concorda, por favor. 

 

1 Sobre que aplicativo você está opinando? 

 Cake 

 Duolingo 

 Hello Talk 

 

2 
Que tipo de equipamento eletrônico você considerou mais fácil para a utilização do 

aplicativo? 

 O computador. 

 O celular. 

 Para mim, não houve diferença. 

 

3 
Para que você pudesse continuar realizando as atividades sem grandes problemas, 

como foi a contribuição da sua conexão com a Internet? 

 Péssima. 

 Ruim. 

 Regular. 

 Boa. 

 Ótima. 

 Prefiro não responder. 
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4 
Por quantos dias você se manteve fazendo as atividades do aplicativo que escolheu, 

sem interrupção?  

 Menos de vinte dias. 

 Entre vinte e quarenta dias. 

 Entre quarenta e sessenta dias. 

 Mais de sessenta dias. 

 

5 
Você percebeu melhorias nas suas habilidades em inglês, após a utilização do 

aplicativo que escolheu? 

 Não notei nenhuma melhoria. 

 Melhorei na audição. Agora, consigo entender um pouco mais daquilo que ouço. 

 
Melhorei na fala. Agora, consigo montar frases com mais segurança, ainda que sejam 

frases pequenas. 

 
Melhorei na leitura. Agora, consigo entender um pouco mais dos textos escritos, sem 

precisar consultar um dicionário com muita frequência. 

 Melhorei na escrita. Agora, consigo escrever parágrafos um pouco mais longos. 

 Melhorei em todas as habilidades. 

 Não consigo avaliar. Prefiro não responder. 

 

6 Em que medida você precisou da ajuda do professor, durante as atividades? 

 
Sozinho(a), eu nem sempre entendia o que deveria fazer. Precisei de apoio várias 

vezes. 

 Precisei de apoio raramente. 

 

Eu sabia o que deveria fazer, utilizando a minha intuição. Os exercícios eram 

autoexplicativos. Não precisei pedir orientações ao meu professor para resolvê-los. 

Consegui sozinho(a). 

 

7 
Quando você relaciona os temas presentes nos exercícios com a sua própria realidade, 

a que conclusão você chega? Você pode marcar mais de uma alternativa, se desejar. 

 
Alguns exercícios me fizeram lembrar de situações que eu vivo no dia a dia ou que já 

vivi. 

 
Alguns exercícios me fizeram pensar sobre temas polêmicos, tais como racismo, 

homofobia, desigualdades financeiras ou algo do tipo. 
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Os exercícios não tinham relação com a minha vida ou com os meus pensamentos 

sobre questões polêmicas. As frases, as imagens e os temas abordados não tinham 

conexão com o que eu vivo ou penso sobre o mundo. 

 
Algumas atividades me fizeram refletir, pela primeira vez, sobre coisas às quais eu 

nunca tinha dado muita atenção. 

 
Eu me identifiquei com alguns personagens presentes nos exercícios. Eu me senti 

representado(a) por eles. 

 

8 

Pense na sua interação com colegas, durante seus estudos. Ao comparar o aplicativo 

que você escolheu para esta pesquisa com materiais didáticos tradicionais (livros, 

apostilas etc.), a que conclusão você chega?  

 Os materiais tradicionais estimulam mais a interação entre nós. 

 O aplicativo estimula mais a interação entre nós. 

 Os materiais tradicionais e o aplicativo estimulam igualmente a interação entre nós. 

 Nem os materiais tradicionais nem o aplicativo estimulam a interação entre nós. 

 Não sei responder. 

 

9 
Como você avalia o aplicativo que escolheu testar, quando você pensa no impacto 

geral que ele provocou sobre a sua aprendizagem de inglês? 

 Péssimo. 

 Ruim. 

 Não fez nenhuma diferença. 

 Bom. 

 Ótimo. 
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10 

Esta última resposta não é obrigatória. Ela é um espaço para que sua voz seja ouvida 

de modo mais individualizado. Sinta-se livre para se expressar sobre a experiência, 

caso queira. Você pode informar, por exemplo, qual foi o seu recorde de dias 

consecutivos de prática. Caso tenha desistido, sua participação também foi muito 

válida. Você pode informar qual foi o motivo que o(a) levou a não mais continuar, se 

quiser. Todas as opiniões são muito bem-vindas e serão muito úteis nas análises finais. 

Sinta-se à vontade, inclusive para propor melhorias em relação à ação do professor, 

caso ele tenha deixado algo a desejar, durante a experiência. Mais uma vez, obrigado 

por sua generosidade, ao aceitar colaborar com esta pesquisa científica. 

 

 

 

 

 

 

A versão eletrônica deste questionário (que foi enviada aos participantes) pode ser 

encontrada em: https://forms.gle/ocTWHAdGksB1923U6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ocTWHAdGksB1923U6
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8.6 Apêndice F: Orçamento detalhado 

 

Materiais 

Quantidades Descrições Valores 

1 unidade 

Computador de mesa, já 

pertencente ao pesquisador, 

de uso pessoal. Não foi 

necessário adquirir nenhum 

outro equipamento eletrônico 

específico para a realização 

desta pesquisa.  

R$0,00. 

26 unidades 

Aparelhos de telefonia móvel 

(smartphones) já 

pertencentes aos voluntários 

e de seu uso pessoal. 

Nenhum participante 

adquiriu nenhum tipo de 

equipamento novo. Todos os 

convidados estavam cientes 

de que, ao aceitarem 

participar do estudo, não 

receberiam compensação 

financeira, de acordo com o 

TALE/TCLE que assinaram. 

Os voluntários utilizaram os 

próprios aparelhos celulares 

para o desenvolvimento de 

suas atividades nos 

aplicativos destinados à 

aprendizagem de inglês 

como língua estrangeira. 

R$0,00. 

Indeterminada 
Energia elétrica para o 

carregamento das baterias 
R$0,00. 
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dos aparelhos celulares dos 

voluntários e para a 

alimentação do computador 

do pesquisador, já paga pelos 

participantes em suas tarifas 

regulares de energia, sem 

qualquer tipo de promessa de 

pagamento por parte do 

pesquisador. Todos os 

voluntários foram 

informados de que a 

participação neste trabalho 

não implicaria pagamento. 

Indeterminada 

Serviço de conexão à 

Internet pago pelos próprios 

participantes 

(pesquisador/pesquisados) 

em suas tarifas domiciliares 

regulares. Todos estavam 

cientes de que nenhum tipo 

de compensação financeira 

seria oferecida pelo 

pesquisador. Todos os 

voluntários assinaram o 

TALE/TCLE, documento no 

qual se destacava que não 

haveria pagamento algum 

pela participação neste 

trabalho científico. 

R$0,00. 

Indeterminada 

Aplicativos para a 

aprendizagem de inglês 

(Cake, Duolingo e Hello 

Talk), disponíveis 

R$0,00. 
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gratuitamente na Internet 

para download e utilização. 

Nenhuma taxa foi cobrada 

por nenhum deles. 

 

Todo o trabalho foi realizado 

remotamente. Logo, não 

houve gastos com 

deslocamento. 

R$0,00. 

Custo total R$0,00. 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DO PESQUISADOR 

PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRABALHO 

 

Eu, Márcus Vinícius Vieira Alves, portador do CPF de número 040596886-81 e 

pesquisador proponente do projeto intitulado UM ESTUDO SOBRE O POTENCIAL USO 

DE APLICATIVOS PARA A APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LE NO ENSINO 

HÍBRIDO declaro: a pesquisa que realizei não gerou gastos financeiros. Todos os materiais 

utilizados encontravam-se disponíveis gratuitamente ou já eram de uso pessoal tanto do 

pesquisador quanto dos pesquisados. Os participantes foram voluntários e não receberam 

nenhum tipo de compensação financeira. Logo, esta pesquisa não implicou custos e pôde, 

portanto, ser desenvolvida sem despesas. 

 

Márcus Vinícius Vieira Alves - pesquisador responsável 

Conselheiro Lafaiete, 1 de outubro de 2021. 

 




