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RESUMO*

COUTRIM,& E.C.M.& Fundamentos,& expectativas& e& desafios& do& uso& da& Internet& em&

aulas&de&língua&estrangeira&para&crianças&e&adolescentes.&Um&estudo&de&caso.&2016.&

Tese& (Doutorado)& –& Faculdade& de& Educação,& Universidade& de& São& Paulo,& São&

Paulo,&2016&&

&

Considerando&a&crescente&produção&e&uso&de&conteúdo&e&ferramentas&desenvolvidos&

ou&utilizados&para& fins&educacionais&no&ambiente&Web,&é& intenção&deste&estudo&de&

caso& analisar& n& à& luz& da& teoria& de& aquisição& de& línguas& estrangeiras& de& Stephen&

Krashen,& unidas& a& abordagens& filosóficas& e& sociológicas& acerca& da& reconfiguração&

das& relações& sujeitonobjeto& n& em& que& medida& o& uso& da& Internet& pode,& de& fato,&

contribuir&para&o&processo&de&aquisição&de&idiomas&estrangeiros&no&que&diz&respeito&

a& questões& metodológicas,& de& autonomia,& de& motivação& e& de& interação.& Foram&

realizadas& entrevistas& com& professores,& alunos& e& demais& profissionais& ligados& ao&

(hoje& extinto)& departamento& de& tecnologia& educacional& de& escola& privada,& além&de&

observação&de&aulas&e&análise&de&materiais&didáticos&físicos&e&virtuais.&Os&resultados&

da&análise&indicaram&que&o&advento&do&ensino&com&o&apoio&da&Web&tem&estratégias&

e&efeitos&ainda& tímidos&diante&dos& investimentos& feitos,& e&das&expectativas& criadas&

sobre&sua&eficácia&para&o&ensino&de& idiomas.&De&posse&desses&dados,&proporemon

nos& a& levantar& discussões& e& fomentar& reflexões& sobre& as& reais& possibilidades,&

limitações& e& expectativas& em& relação& à& Internet& como& ferramenta& aplicável& à&

aquisição&de&línguas&estrangeiras&para&crianças&e&adolescentes.&

&

PalavrasFchave:& Aquisição& de& Línguas& Estrangeiras.& Internet.& Língua& Alemã.&
Tecnologia&educacional.&Neomaterialismo.&

&

&

&

&

&

&

&

&
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ABSTRACT*

COUTRIM,&E.C.M.&Theoretical&framework,&expectations&and&challenges&when&using&

Internet&in&foreign&language&acquisition&process&by&elementary&school&children:&case&

study.&2016.&Doctoral&Thesis&–&Faculdade&de&Educação,&Universidade&de&São&Paulo,&

2016.&&

&

Taking& into& consideration& the& growing& production& and& use& of& Internet& contents& and&

tools& with& educational& potential& on& the& Web,& this& case& study& aims& at& analyzing,&

according& to& Stephen& Krashen’s& language& acquisition& theory& together& with&

philosophical& and& sociological& approaches& on& the& reconfiguration& of& the& subjectn

object&relationships,&in&what&extent&the&use&of&the&Internet&can&really&contribute&for&the&

foreign& language& acquisition& process,& considering& concerns& about& methodology,&

autonomy,& motivation& and& interaction.& The& subjects& of& this& research& are& students,&

teachers&and&professionals&of&the&(extinct)&department&of&educational&technology&of&a&

private&school&that&offers&German&as&foreign&language.&Therefore,&this&study&is&based&

on& interviews& and& questionnaires& applied& to& elementary& students,& teachers& and&

professionals& of& the& educational& technology& department,& as& well& the& analysis& of&

printed&(conventional)&and&online&learning&textbooks.&The&results&indicated&that&Web&

insertion&still&has&low&impact,&despite&the&investment&that&has&been&made.&With&these&

results&we&aim& to&promote& reflection&and&critical& thinking&about& its& real&possibilities,&

limitations& and& expectations& with& regard& to& the& Internet& as& suitable& tool& for& foreign&

language&acquisition&for&children&and&teenagers.&&

&

Keywords:&Foreign&language&acquisition.&Internet.&German&language.&Education&and&
technology.&Enlearning.&New&materialism.&

&

&
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ZUSAMMENFASSUNG*

COUTRIM,& E.C.M.& Theoretische& Hintergründe,& Auseinandersetzungen& und&

Erwartung& bei& der& Anwendung& von& Internet& im& Fremdspracherwerbsprozess& unter&

Grundschulkindern:& Fallstudie.& 2016.& Doktorarbeit& –& Faculdade& de& Educação,&

Universidade&de&São&Paulo,&2016&&

&

Im& Hinblick& auf& die& wachsenden& Nutzung& und& Produktion& von& technologischen&

Anwendungen& mit& pädagogischem& Wert& will& diese& Forschung& in& Frage& stellen,&

Stephen& Krashens& Fremdspracherwerbsprozesstheorie& entsprechend,& im& Einklang&

mit& philosophischen& und& soziologischen& Ansätzen& über& die& Umgestaltung& der&

Beziehungen& SubjektnObjekt,& inwieweit& das& Internet& das&

Fremdspracherwerbsprozess& unterstützen& kann.& Dafür& haben& wir& die& folgenden&

Schwerpunkte& berücksichtigt:& Methodik,& Autonomie,& Motivation& und& Interaktion.&

Schüler,& Lehrer& und& Mitarbeiter& der& Erziehungstechnologie& Abteilung& (nicht& mehr&

existierend)&einer&privaten&Schule,&die&Deutsch&als&Fremdsprache&anbietet,&waren&die&

Studienobjekte& dieser& Fallstudie.& Interviews& und& Datenerhebungen& mit& Schülern,&

Lehrern& und&Erziehungstechnologiespezialisten,& sowie& die&Analyse& von& gedruckten&

Lehrwerken& im& Vergleich& mit& online& Lehrwerken& haben& nachgewiesen,& dass& die&

Einführung& von& Internet& im& Fremdsprachunterricht& hat& nur& geringe& Ergebnisse& vor&

allen& Investitionen&und&vor&der&hohen&Aussicht&auf&die&Effektivität&des&Nets& für&das&

Lehrn& und& Lernprozess& für& Kinder& und& Jugendlichen.& Mit& diesen& Ergebnissen& ist&

unser& Ziel& eine& grundsätzliche& Überlegung& über& die& Möglichkeiten,& Begrenzungen&

und& Erwartung& des& Internets& als& geeignetes& Lernmedium& für& das&

Spracherwerbprozess&unter&Kindern&und&Jugendlichen&stellen.&

&

Stichwörter:& Fremdspracherwerbsprozess.& Internet.& Deutsche& Sprache.& Erziehung&
und&Technologie.&OnlinenLernen.&Neumaterialismus.&

*
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1* INTRODUÇÃO*

Trazidos&por&D.&Pedro&I&para&habitar&as&terras&de&Nova&Friburgo,&os&primeiros&

imigrantes& alemães& chegaram& ao& Brasil& na& primeira& metade& do& século& XIX.& Mais&

tarde,&mais&famílias&alemãs&imigraram&para&&São&Paulo&e&a&outras&localidades&do&sul&

do& país.& Segundo& dados& do& IBGE,& entre& os& anos& de& 1824& e& 1969,& 250.166&

imigrantes& alemães& deram& entrada& no& país,& por& motivos& que& vão& dos& planos& de&

colonização&e&povoamento&por&parte&dos&governos&brasileiro&e&alemão,&descarte&de&

mão& de& obra& (consequência& da& industrialização),& e& também& em& consequência& da&

primeira& guerra& mundial& e& da& grave& crise& econômica& (inflação,& desemprego& e&

desvalorização&do&marco)&que&afetou&os&alemães&após&as&imposições&do&Tratado&de&

Versalhes.&&

Questões& políticondiplomáticas& fizeram& com& que& os& números& da& imigração&

alemã&fossem&reduzidos&entre&1940&e&1949,&voltando&a&crescer&na&segunda&metade&

do&século&XX,&quando&muitos&alemães& imigraram&para&o&Brasil&devido&à& instalação&

de&multinacionais&no&país.&&

Em&relação&ao& idioma,&questões&geográficas,&medidas& tomadas&pelo&Estado&

Novo& de& proibição& do& ensino& de& línguas& estrangeiras& para& menores& de& quatorze&

anos&e&as&declarações&de&Guerra&à&Alemanha& fizeram&com&que&o&alemão& ficasse,&

predominantemente,& limitado& aos& círculos& familiares& alemães.& Hoje,& no& entanto,&

estimanse&que&haja&aproximadamente&1&milhão&de&falantes&do&idioma&germânico&no&

Brasil.&

Atualmente& a& Alemanha& encontranse& em& posição& economicamente&

privilegiada&em&relação&aos&demais&países&europes.&O&país&representa&mais&de&27%&

da& produção& da& zona& do& Euro,& com& um& governo& com& 74%& de& aprovação& pela&

população,& que& dá& sinais& de& que& pretende& continuar& investindo& em& suas& relações&

com&o&governo&brasileiro.&

A&língua&alemã&(Hochdeutsch)&é&foco&de&aprendizagem&por&grande&parte&dos&

descendentes&de&alemães,&mas&também&por&brasileiros&que&visam&ao&fortalecimento&

econômico& da&Alemanha& e& ao& estreitamento& de& suas& relações& econômicas& com& o&

Brasil.& Assim,& o& interesse& pela& aprendizagem& do& idioma& se& dá& por& motivos&

socioculturais,& mas& também& por& razões& econômicas.& Não& podemos& deixar& de&

mencionar& aqueles& que& se& interessam& pela& aprendizagem& instrumental& da& língua&

para& ter& acesso& a& textos& originais& de& filosofia& (Hegel,& Nietzsche,& Marx,&
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Schopenhauer,&Kant,&Benjamin,&etc),&literatura&(Goethe,&Schiller,&Heine,&Mann,&etc...)&

em& língua& alemã& ou& ainda& para& estudar& ou& atuar& profissionalmente& em& países&

falantes&de&língua&alemã&em&diversas&áreas&de&conhecimento.&&

Interessadas&por&esse&quadro&e&com&o&investimento&de&milhões&por&parte&do&

governo&alemão,&escolas&regulares&que&oferecem&o&idioma&como&língua&estrangeira&

ou& segunda& língua& vêm& expandindo& suas& instalações.& Além& disso,& escolas& de&

currículo& exclusivamente& brasileiro& passaram& a& oferecer& o& alemão& como& língua&

estrangeira& optativa.& Hoje& 23& escolas& regulares& no& sul& e& no& sudeste& do& país&

oferecem&DaF1!(Alemão&como&língua&estrangeira),&12&oferecem&o&currículo&bilíngue&

com& foco& no& Abitur2,& além& daquelas& que& oferecem& o& alemão& como& curso&

extracurricular&em&outras&regiões&do&país.&&

Buscando&expandir&ainda&mais&o&número&de& falantes&de&alemão&no&Brasil,&a&

Kulturministerkonferenz3& vem& investindo& na& formação& de& professores,& assim& como&

no&oferecimento&de&bolsas&para&estudo&da&língua&e&para&pesquisa&acadêmica.&&

Sabense& que& a& busca& pela& propagação& de& seu& idioma& e& cultura& não& é& uma&

inovação&do&governo&alemão.&Desde&a&antiguidade,& impérios& fazem&uso&de& línguas&

estrangeiras& como& forte& instrumento& de& dominação& cultural,& econômica& e& política.&&

De& forma& semelhante,& a& linguagem& computacional,& o& acesso& e& o& domínio& das&

ferramentas&da&Internet&e&dos&conteúdos&por&ela&oferecidos,&vêm&criando&uma&nova&

forma&de& letramento,& influenciando& diversos& setores& da& sociedade& na& atualidade& e&

motificando&a&maneira&como&nos&comportamos.&&

Hoje,& o& domínio& de& uma& ou& mais& línguas& e& da& Internet& têm& um& aspecto&

paradoxal&em&comum:&ao&mesmo&tempo&em&que&podem&ser&fortes& instrumentos&de&

acesso&à&comunicação,&à&informação&e&à&educação,&podem&ser&também&instrumento&

de&dominação,&de&exclusão&política,&cultural&ou&social.&

A&Web&2.0&provocou&uma&revolução&no&conceito&de&comunicação&e&acesso&à&

informação.&Ao&contrário&da&Web&1.0,&com&sua&função&quase&exclusivamente&técnica&

e&com&pouquíssima&interatividade&entre&os&usuários,&a&segunda&“geração”,& também&

conhecida& como& Web! participativa,& permitiu& que& deixássemos& de& depender& da&

                                                
1
&Deutsch&als&Fremdsprache&&
2
&Prova&de&admissão&para&universidades&alemãs&e&outras&universidades&estrangeiras&
3
& Ministério& responsável,& entre& outras& coisas,& por& regular& o& ensino& na& Alemanha& e& alemão& como&

língua&estrangeira&dentro&e&fora&do&país.&
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presencialidade& para& realizar& as& mais& diversas& atividades,& e& possibilitou& que&

passássemos&a&obter&informações&com&maior&intuitividade&e&rapidez.&&

As& páginas& criadas& para& a&Web& 2.0& têm& layout& voltado& para& o& consumidor,&

para&a& comunicação&e&para& ferramentas&de&busca.&Seu&potencial& de& comunicação&

permite&a&transmissão&de&informações&em&larga&escala&e&em&alta&velocidade.&&&

Devido&ao&grande&volume&de&informações&transmitidas&pela&Web&2.0,&exigense&

do& usuário& uma& boa& qualidade& de& banda& larga
4
& para& que& o& acesso& seja& efetivo.&

Deste& modo,& tornamnse& o& acesso& à& comunicação& e& à& informação& por& meio& da&

Internet&bastante&restritos,&portanto,&excludentes.&

De&acordo&com&o& instituto&Medindo!a!Sociedade!da!Informação,&desde&2013&

houve& um& crescimento& de& 8,7%& do& acesso& à& Internet,& incluindo& os& países& em&

desenvolvimento.& Apesar& desta& notável& eclosão& da& Web,& estimanse& que&

aproximadamente& 4& bilhões& de& pessoas& não& façam& uso& da& rede& mundial.& & Ainda&

segundo&o&instituto,&o&acesso&nos&países&ricos&chega&a&78%&das&casas.&Nos&países&

em&desenvolvimento,&31%.&Já&nos&países&menos&desenvolvidos,&segundo&a&ONU,&o&

acesso&não&chega&a&sequer&5%&das&residências.&&

Desta&forma,&o&acesso&à&informação&em&alta&velocidade&e&à&comunicação&de&

qualidade&restringemnse&a&apenas&uma&parcela&da&população&mundial,&portanto,&ao&

contrário& do& que& frequentemente& é& afirmado,& sustentar& que& a& Internet& seja& uma&

ferramenta& de& acesso& democrático& à& informação& e& à& educação& ainda& não& é& uma&

realidade.&&&

O& acesso& à& Internet& e& o& domínio& de& línguas& estrangeiras& continuam&

caminhando& juntos& em& sua& trajetória& contraditória& de& inclusão& e& exclusão.& E,& na&

última&década,&a&primeira&passou&a&ser&vista&como&uma&forte&aliada&para&o&processo&

de&aquisição
5
&da&segunda.&No&meio&dessa&relação,&estão&alunos&e&professores,&com&

históricos&diferentes,&mas&peças&do&mesmo&jogo,&modificandonse&mutualmente.&

Dentre&as&expectativas&que&se&têm&sobre&a&Internet&para&a&aprendizagem&de&

idiomas&estrangeiros&e&segundas&línguas&estão&a&capacidade&de&acesso&a&conteúdo&

autêntico,&a&possibilidade&de&contato,&por&meio&de&redes&sociais&e&outras&ferramentas&

de&comunicação,& com& falantes&nativos,& assim&como&a& viabilidade&de& realização&de&

aulas&online&e&o&potencial&de&incentivo&à&autonomia&dos&aprendizes.&

                                                
4
& O& setor& de& Padronização& da& UIT& (União& Internacional& de& Telecomunicações)& define& banda& larga&
como&a&capacidade&de&transmissão&superior&a&2&ou&5&Megabits&por&segundo.&
5
&Utilizaremos&aqui&o&termo&aquisição&linguística,&de&acordo&com&Stephen&Krashen 
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Diante& desta& perspectiva,& surgiu,& por& parte& das& instituições& de& ensino,& a&

crença&de&que&a&Internet&será&a&ferramenta&revolucionária&que&modificará&o&processo&

de& aquisição& de& línguas& estrangerias.& Debates& e& pesquisas& sobre& o& tema& vem&

ocorrendo,&mas&não&na&mesma&proporção&em&que&ocorrem&os& investimentos& feitos&

com& compra& de& computadores& e& aplicativos.& Da& mesma& forma,& a& formação& de&

professores&para&atuação&no&ambiente&online& frequentemente& tem& ficado& restrita& a&

aspectos&técnicos,& insuficientes&para&a&compreensão&do&novo&contexto&educacional&

que&se&configura.&Assim&como&muito&se&fala&da&imperativa&necessidade&do&domínio&

de& línguas& estrangeiras,& saber& lidar& com& as& funcionalidades& da& Internet& tornounse&

quase& uma& obrigatoriedade& na& sociedade& capitalista,& principalmente& após& o&

surgimento&do&conceito&Web.&Mas&cabem&as&perguntas:&de&que&forma&e&para&que?&

É&preciso& que& se& crie& uma& cultura& de&ensino,& que&não& somente& introduza&a&

Internet&como&ferramenta&de&ensinonaprendizagem,&mas&também&que&se&estabeleça&

a&consciência&da&necessidade&de&reflexão&constante&sobre&elaá&mas&o&tempo,&aliado&

da&Web,&é&inimigo&da&reflexão.&

O&tempo,&aliás,&é&uma&das&exigências&do&estudo&de&caso&como&modalidade&de&

pesquisa,& posto& que& consiste& na& descrição& da& experiência& (própria& ou& por&

observação)&do&pesquisador.&Neste&caso,&esta&pesquisa& foi&produzida&a&partir&de&2&

anos&e&meio&de&observações&de&aulas,&anotações,&questionários&aplicados&a&alunos&

e&professores,&além&de&entrevistas&com&outros&profissionais&da&instituição&de&ensino&

em&questão.&

A&instituição&de&ensino,&objeto&do&presente&estudo,&vem&colocando&em&prática&

um& ambicioso& projeto& de& inovação& tecnológica& em& sala& de& aula.& Segundo& o&

departamento&responsável&pela&tecnologia&educacional&do&colégio,&a&área&de&língua&

alemã&tem&sido,&desde&então,&o&principal&ator&da&nova&proposta&de&ensino.&Por&esta&

razão& e& pelo& fato& de& que& a& autora& deste& estudo& foi& professora& do& idioma& nessa&

instituição& entre& os& anos& de& 2008& e& 2015,& o& alemão& foi& escolhido& como& a& língua&

sobre& o& qual& analisaremos& as& implicações& do& uso& da& Internet& em& aulas& de& língua&

estrangeira.&

O&presente&trabalho&tratará&dos&problemas&envolvendo&o&ensino&de&DaF&para&

crianças&e&adolescentes&por&meio&do&uso&de&Internet&em&escola&privada&da&cidade&de&

São&Paulo.&No&entanto,&acreditamos&que&seus&resultados&possam&também&contribuir&

para&reflexões&sobre&a&aquisição&de&outras&línguas&estrangeiras&e&segundas&línguas&
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modernas& no& que& diz& respeito& à& aplicação& de& ferramentas& da& Internet& em& sala& de&

aula&ou&para&a&total&transferência&do&ambiente&físico&para&o&virtual.&

Assim,&pretendemos,&por&meio&deste&estudo&de&caso,&responder&às&seguintes&

questões:&em&que&medida&a&Internet&é&uma&ferramenta&significativa&para&a&aquisição&

de& língua&alemã&como& língua&estrangeira&entre& crianças&e&adolescentes&no&ensino&

fundamental?& De& que& forma& as& relações& entre& os& elementos& envolvidos& são&

alteradas& e& quais& mudanças& na& formação& do& professor& e& no& papel& do& aluno& são&

necessárias&nesse&novo&contexto?&

No& segundo& capítulo,& apresentaremos& os& fundamentos& teóricos& sobre& os&

quais&construimos&esta&pesquisa&–&em&termos&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras&

entre& crianças& e& adolescentes& e& & tecnologia& educacional,& refletindo& sobre& em& que&

medida&a&modificação&do&ambiente&físico&para&o&virtual&pode,&de&fato,&contribuir&com&

o&processo&e&resultados&no&ensinonaprendizagem&de&LE.&

A&seguir,&trataremos&das&implicações&da&necessidade&de&reflexão&sobre&novas&

formas&de& letramento&no&ambiente&digital,& e&da& forma&como& tais&elementos&podem&

afetar&a&produção&e& recepção&de& textos& (orais&e&escritos)&em& línguas&estrangeiras.&

Diante&de&tal&contexto,&discutiremos&também&a&respeito&da&expansão&do&papel&e&das&

expectativas& (sobre& e& do)& professor& de& línguas& estrangeiras& na& era& pósnmétodo,&

cujos& aspectos& potencializamnse& no& ambiente& Web.& Questionaremos& ainda,& no&

capítulo&3,&a&afirmação&de&que&a&Internet,&assim&como&as&línguas&estrangeiras,&são&

meios/instrumentos& que& podem& necessariamente& levar& ao& extreitamento& das&

distancias&sociais,&economicas&e&culturais&entre&individuos.&&

No&quarto&capítulo,&analisaremos&a&relação&professornaluno&e&a&aplicabilidade&

do&conceito&de&individuação&para&o&processo&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras&no&

ambiente&Web.& Partiremos& do& principio& de& que& a& Internet& vem& propriciando& a& um&

grande&número&de&individuos&o&contato&com&diversos&elementos&e&situações&que&são&

potenciais& influenciadores& de& suas& trajetórias,& de& forma& que& tratar& o& ensinon

aprendizagem&de&LE&sob&a&ótica&do&grupo&ou&nível&tornanse&cada&vez&mais&limitado&

e,& portanto,& infrutífero.& Por& falar& em& individuo& e& suas& características,& trataremos&

também& do& conceito& de& autonomia& aplicado& ao& ensino& de& LE& na& Web.&

Problematizaremos&o&conceito&e&questionaremos&a&ideia&de&que&a&Internet&(sozinha)e&

outras& tecnologias&podem&dar&conta&da&responsabilidade&de&“produzir”&alunos&mais&

autônomos,&assim&como&proporemos&brevemente&a&necessidade&de&que&a&escolha&

do&método& parta& do& individuo& –& de& forma& direta& ou& indireta.& Ainda& neste& capítulo,&
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discutiremos& a& relação& dialógica& sujeitonobjeto& nos& processos& de& ensinon

aprendizagem&mediados&pela& Internet,&defendendo&o& “poder&de&ação”& &da& Internet,&

da&língua&e&de&outros&elementos&não&humanos.&

O& capítulo& 6& apresentará& o& contexto& no& qual& surgiu& e& foi& desenvolvida& a&

pesquisa,& e& também& a& metodologia& aplicada& para& a& coleta& e& análise& dos& dados.&&

Trataremos&de&questões&relacionadas&à& inserção&de& tecnologia&em&aulas&de& língua&

alemã&para&crianças&e&adolescentes&no&ambiente&escolar,&assim&como&da&formação&

e& formação& continuada& de& professores& de& a&modo& a& lidar& com& as& implicações& da&

mudança&parcial&do&ambiente&físico&para&o&virtual.&Da&mesma&forma,&discutiremos&a&

forma&como&o&processo&se&deu&entre&os&alunos,&e&consequentemente&as&impressões&

provocadas,&“molas&propulsoras”&do&presente&estudo&de&caso.&

No& que& diz& respeito& à& opção& metodológica,& problematizaremos& questões&

relativas&à&escolha&do&método&para&a&análise&de&situações&que&estão&em&constante&

transformação,&e&da&necessidade&de&que&o&estudo&não&seja&limitado&pelo&método.&

O& último& capítulo& dará& conta& da& análise& dos& dados& obtidos,& utilizando& as&

perguntas& iniciais& deste& estudo& de& caso& como& base& para& a& compreensão& dos&

elementos&aqui&propostos,&ou&seja,&atitudes,&expectativas&e&consequências&do&uso&

de& Internet& nos& processos& de& aquisição& de& línguas& estrangeiras,& neste& caso,& de&

língua&alemã.&
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2* A*AQUISIÇÃO*DE*LÍNGUAS*ESTRANGEIRAS*NO*AMBIENTE*WEB:*
FUNDAMENTOS*TEÓRICOS*E*REFLEXÕES**

Uma&série&de&estudos&que&propõem&a&existência&de&um&tempo&limite&previsto&

para&a&aquisição&de&línguas&(período&crítico),&que&se&daria&por&volta&dos&12&anos&de&

idade,& foi& iniciada&por&Lenneberg&em&Biologische!Grundlagen!der!Sprache! (1967)6.&

Segundo& o& pesquisador& alemão,& nesse& período,& que& se& dá& próximo& à& puberdade,&

ocorre& a& lateralização& cerebral,& não& sendo& possível,& segundo& ele,& que& haja&

aquisição,&mas&somente&aprendizagem&de&idiomas&após&esse&limite.&&

Partimos,& nesta& pesquisa,& do& principio& de& que& a& aquisição& também& pode&

ocorrer& em& línguas& estrangeiras,& de& que& pessoas& com& mais& de& 12& anos& podem&

também&adquirir& uma&nova& língua,& de&que&a&aprendizagem&pode&ser& um&processo&

posterior&e/ou&paralelo&à&aquisição&de&uma& língua,&e&de&que&a&aquisição&efetiva&de&

um& novo& idioma& depende& de& uma& conjuntura& de& fatores& cognitivos,& emocionais,&

sociais&e&metodológicos.&&

Krashen& (1985),& ao& considerar& a& possibilidade& de& aquisição& de& LE& após& o&

período&crítico,&baseianse&numa&visão&cognitivista,&ao&mesmo&tempo&em&que&admite&

a& importância& de& fatores& psicossociais& para& o& sucesso& ou& falha& do& processo.& Sua&

visão& a& respeito& do& insumo& adequado& na& línguanalvo& aproximanse& da& teoria& da&

assimilação&de&Ausubel&(1963).&

Figura*1*F*Conhecimento*significativo*

 
Fonte:&NOVAK,&1977,&p.12&

A&aquisição,&segundo&Krashen,&não&depende&somente&de& fatores&cognitivos,&

mas&é& também&determinada&por&um& fator& regulador&que&o&pesquisador&chamou&de&

                                                
6
&Fundamentos&biológicos&da&linguagem&
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filtro& afetivo,& sendo& ele& composto& por& diferentes& níveis& dos& seguintes& elementos:&

motivação,&ansiedade&e&autoconfiança.&&

Em&se&tratando&de&aquisição&linguística&no&ambiente&Web,&acreditamos&que&se&

faz& mister& a& inclusão& de& elementos& sócioninteracionistas& em& discussões& sobre& o&

tema.& A& Internet& amplia& a& quantidade& e& a& variedade& de& fontes& de& informações&

recebidas&pelo&sujeito,&e&faz&com&que&o&papel&do&mediador&se&expanda,&visto&não&ser&

possível& que& ele& selecione& todo& conteúdo& ao& qual& o& aluno& terá& acesso.& Portanto,&

deve&preparánlo&para&a&seleção&autônoma&de&acordo&com&seus&conhecimentos,&suas&

características&individuais,&e&de&acordo&com&o&contexto&no&qual&está&inserido.&

Consideremos,&portanto,&uma&situação&ideal&em&que&o&aluno&recebe&o&insumo&

adequado,&tenha&baixo&filtro&afetivo,&seja&dotado&dos&letramentos&necessários&e&que&

tenha& domínio& pleno& da& tecnologia& para& fins& de& ensinonaprendizagem.& A& união&

harmônica& destes& fatores& garante& a& aquisição& da& LE?& Possivelmente.& Mas& a&

realidade&é&que&hoje,&após&anos&de&estudo&de& línguas&estrangeiras,&boa&parte&dos&

estudantes& concluem& o& ensino& médio& sem& conseguir& se& comunicar& em& outros&

idiomas.&Segundo&pesquisa&realizada&em&2012&pelo&British!Council,&apenas&5%&dos&

brasileiros&dominam,&de&fato,&a&língua&inglesa.&O&número&de&escolas&de&idiomas&que&

existem&no&país&coincide&com&esses&dados&(são&mais&de&seis&mil&atualmente).&&

As&ferramentas&da&Internet&têm&sido&vistas&como&um&caminho&para&a&solução&

dos& problemas& relativos& à& aprendizagem,&mas& essa& crença& tem& feito& com& que& os&

fatores&acima&apresentados&venham&sendo,&ou&ignorados,&ou&colocados&em&segundo&

plano.&&

A& Internet& e& a& Tecnologia& da& Informação& têm& se& tornado& cada& vez& mais&

presentes&no&ambiente&educacional.&Tratanse&de&um&caminho&sem&volta.&As&

universidades,&as&escolas,&as&empresas&de&tecnologia,&os&professores&e&os&

alunos&sabem&disso.&Disciplinas&específicas&sobre&o&uso&da& tecnologia&em&

sala& de& aula& começam& a& fazer& parte& da& grade& curricular& de& cursos& de&

pedagogia&e&licenciatura,&assim&como&cresce&o&número&de&cursos&de&Design!
Instrucional& voltados&para&a& transferência& (parcial&ou& integral)&e&adaptação&
do&conteúdo&de&disciplinas&escolares&ou&universitárias&do&meio&físico&para&o&

meio&virtual,&visando&gerar&“aprendizagem&cooperativa&e&gerar&experiências&

autenticas& de& aprendizagem& que& atendam& às& demandas& especificas& do&

mundo& do& trabalho& e& às& demandas& gerais& de& uma& Sociedade& da& Era& da&

Informação”.&&(FILATROá&PICONEZ,&2004,&p.1).&&

Uma&grande&oferta&de&congressos,&seminários&e&workshops&sobre&a&criação&e&

o& uso& de& tecnologia& para& fins& educacionais& vêm& sendo& organizados& nos& últimos&

anos.& O& setor& de& ensino& tem& feito& grandes& investimentos& em& maquinário,& feito&
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pressão& para& que& professores& façam& uso& da& tecnologia& e& oferecido,& em& alguns&

casos,&cursos&de&capacitação&tecnológica&aos&profissionais&de&ensino.&&

A& inserção& da& Internet& no& contexto& educacional& posicionanse& como& um&

elemento& possibilitador& da& emancipação& do& sujeito& no& processo& de& aquisição& de&

conhecimento,&de&motivação&e&autonomia.&Mas&em&que&medida&isso&de&fato&ocorre?&

No&ensino&de&línguas&estrangeiras,&especialmente,&notanse&uma&“corrida”&das&

editoras& de& materiais& didáticos& para& disponibilizar& conteúdo& no& ambiente& Web.&

Cursos&de&idiomas&e&escolas&privadas&investem&na&compra&de&lousas&digitais,&tablets&

e&aplicativos.&A&iniciativa&pública&segue&um&caminho&parecido.&&

A&Internet&dispõe&de&ferramentas&que&podem&contribuir&significativamente&para&

a& aquisição& de& línguas& estrangeiras,& devido& ao& seu& potencial& comunicativo&

(audiovisual),& quantidade& e& variedade& de& informações& nela& disponibilizadas& e&

possibilidade&de&adaptação&às&características&e&necessidades&dos&alunos.&&&

Por&meio&dela,&o&aluno&pode& ter&acesso&a&conteúdos&em& larga&escala&e& fácil&

contato&com& falantes&nativos&para&compor&o& input,& que&antes&era& restrito&à& fala&do&

professor& e& aos& materiais& que& acompanham& o& material& didático& escolhido& pela&

instituição&de&ensino.&O&contato&virtual&também&pode&ser&um&caminho&para&diminuir&o&

filtro& afetivo&na&produção& textual& escrita& ou& falada&na& língua&alvo,& assim&como&a&a&

simulação& de& atividades& na& Web& podem& contribuir& para& a& constituição& do&

conhecimento& significativo.& Sistemas& de& inteligiência& artificial& e& filtragem& de&

informaçoes&podem&contribuir&para&que&o&conteúdo&e&práticas&sejam&direcionadas&às&

especificidades&de&cada&aluno.&&

No& entanto,& parece& equivocado& admitir& que& somente& sua& aplicação&

solucionará& todas& as& questões& e& problemas& envolvidos.& Pelo& contrario,& o& uso&

indiscriminado&da& Internet,& como&veremos&neste&estudo&de&caso,&pode& representar&

um& retrocesso& em& termos& de& abordagens,& métodos& e& técnicas& de& ensinon

aprendizagem& de& línguas& estrangeiras,& especificamente& no& que& diz& respeito& a&

crianças&e&adolescentes,&que&apresentam&características&que&diferem&do&adulto&em&

diversos&aspectos&no&que&diz&respeito&à&aquisição&de&LE.&
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2.1&O&USO&DE&FERRAMENTAS&DA& INTERNET&NO&PROCESSO&DE&AQUISIÇÃO&

DE&LÍNGUAS&ESTRANGEIRAS&ENTRE&CRIANÇAS&E&ADOLESCENTES&

Aulas& de& línguas& estrangeiras& para& crianças& são& oferecidas& por& colégios&

particulares& e& cursos& privados& cada& vez& mais& cedo.& Comumente,& as& aulas& em&

escolas&de&idiomas&ocorrem&paralelamente&ao&ensino&regular.&&

A& crença&de&que&quanto&mais& cedo&uma&criança& inicie& seus&estudos&de&LE,&

melhores&serão&os&resultados&por&ela&obtidos,&faz&com&que&o&ensino&bilíngue&venha&

sendo& oferecido& por& vários& colégios& particulares& e& escolas& de& idiomas& desde& os&

primeiros& anos& de& vida& dos& alunos,& algumas& escolas& oferecem& cursos& de& língua&

inglesa,&por&exemplo,&já&a&partir&dos&2&anos&de&idade&(em&alguns&casos,&ainda&mais&

cedo).&&

Os&cursos&oferecidos&a&crianças&baseiamnse&fundamentalmente&em&músicas,&

jogos& e& brincadeiras.& Mais& tarde,& geralmente& por& volta& do& início& do& ensino&

fundamental&II,&as&atividades&tornamnse&mais&formais&e&incluem&o&contato&com&regras&

gramaticais& e& elementos& fonéticos,& baseandonse,& portanto,& em& fundamentos&

construtivistas.&

Um&grande&número&de&escolas&regulares&baseianse&inicialmente&nos&estágios&

de&desenvolvimento&da&criança&para&a&divisão&de&turmas,&mais&tarde,&essas&escolas&

irão&utilizar&os&rendimentos&dos&alunos&em&avaliações&ou&resultados&de&certificados,&

no& caso& das& línguas& estrangeiras,& aplicando,& portanto,& fundamentos& behavioristas.&&

Ambas&as&divisões&ignoram&as&características&cognitivas&individuais&de&cada&criança,&

assim& como& o& contexto& social& em& que& elas& estão& inseridas& e& as& transformaçoes&

pelas&quais&passam&em&contato&com&outros&elementos&–&humanos&e&não&humanos.&&

No& ambiente& escolar,& ouvemnse& frequentemente& queixas& a& respeito& do&

suposto& desaparecimento& repentino& do& interesse& e& da& capacidade& de& aprender&

línguas& estrangeiras,& geralmente& por& volta& dos& onze& ou& doze& anos& de& idade.& É&

também&neste&momento&que&começam&a&ocorrer&as&maiores&cobranças&em&relação&

às& notas& de& avaliações,& assim& como& o& discurso& de& funcionalidade& do& que& é&

aprendido,&ou&seja,&ao& ingressar&no&ensino& fundamental& II,&a&criança&começa&a&ser&

preparada&para&o&ensino&médio,& e& consequentemente&para& seu& futuro&profissional.&

No& caso& das& línguas& estrangeiras,& o& idioma& aprendido& passa& a& ter& uma& função&

específica.& Não& se& trata& mais& somente& de& interesse,& diversão& e& interação,& mas&

também&(e&às&vezes,&principalmente)&de& formação&profissional& iniciada&na& infância.&
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Dificilmente& uma& criança& de& onze& ou& doze& anos& voltará& suas& ações& para& a&

construção&de&sua&carreira&profissional.&Suas&motivações&são&outras.&&

Van& Passel,& em& Ensino! de! línguas! para! adultos! (1983),& defende& que& a&

diferença& essencial& de& motivação& entre& adultos& e& crianças/adolescentes& está& na&

clareza&dos&objetivos,&que&ele&chama&de&“motivação&direta”,&ou&seja,&o&adulto&toma&a&

decisão&de&aprender&um&idioma&por&vontade&própria,&com&uma&finalidade&especifica.&

Acreditamos,& porém,& que& mesmo& aprendizes& mais& jovens,& podem& apresentar&

motivação& direta& para& a& aquisição& de& uma& língua& estrangeira.& Os& motivos,& no&

entanto,& são& diferentes& se& comparados& aos& adultos.& No& caso& de& crianças& e&

adolescentes,& podemos& identificar,& por& exemplo,& motivação& relacionada& à&

ascendência,&ao&contexto&educacional,&à&literatura&ou&à&comunicação.&&

Em& pesquisas& na& área& de& linguística& aplicada& e& psicologia& da& educação,& a&

motivação& para& a& aprendizagem& de& línguas& estrangeiras& é& subdividida& em& outros&

subtipos& de& acordo& com& os& objetivos& ou& necessidades& do& aprendiz.& São& elas:&

motivação& integrativa& (contato& social& com& falantes& da& língua& alvo),& instrumental&

(motivação& utilitária),& macroncontextual& (motivação& etnolinguística),& autonconceitual&

ou& contexto& educacional& (ambiente& direto& de& aprendizagem),& todas& elas& descritas&

nos&trabalhos&de&Dörnyei&(2001).&

Gardner& e& Lambert& (1959)& iniciaram& suas& pesquisas& sobre& o&modelo& sócion

educacional&para&o&processo&de&aprendizagem&de&línguas&estrangeiras,&partindo&de&

um&modelo& que& inicialmente& considerava&a&motivação& integrativa& e& a& instrumental.&

Mais&tarde,&Gardner&expande&suas&pesquisas&e&identifica&uma&série&de&outros&fatores&

envolvidos&no&processo:&inteligência,&aptidão&linguística,&motivação&e&ansiedade.&Em&

2001,& Gardner& revê& seu& modelo,& apresentandono& por& meio& de& um& esquema,&

envolvendo& ambiente& sociocultural,& diferenças& individuais& (afetivas& e& cognitivas),&

contextos& de& aquisição& de& LE& (formal& ou& informal)& e& resultados& linguísticos:&

habilidades,&conhecimento&e&competências,&ou&não&linguísticos:&atitudes,&motivação&

ou& disposição.& Dentre& as& diferenças& individuais,& devemos& destacar& a& motivação.&

Gardner& afirma& que& para& que& o& aluno& esteja& motivado& é& necessário& que& ele& se&

esforce,& que& tenha& atitudes& positivas,& que& saiba& quais& são& seus& objetivos& e& que&

deseje&alcançánlos.&&

De&acordo&com&Krashen,&para&que&a&aquisição&de&uma&língua&estrangeira&se&

dê&efetivamente&é&preciso&ainda&que&haja&um&nível&baixíssimo&de&ansiedade,&próximo&

ao& zero.& Podense& pensar,& num&primeiro&momento,& que& a& ansiedade& afete&mais& os&
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adultos,&que& tendem&a&se&preocupar&mais&em&produzir& sentenças&gramaticalmente&

corretas& e& a& ter& uma& maior& cobrança& social& em& relação& à& qualidade& do& discurso&

produzido&em& relação&à&norma&culta&ou&em& relação&às&normas&dos&grupos&sociais&

aos& quais& se& dirige.& Porém,& no& caso& de& crianças& e& adolescentes,& a& ansiedade&

também& existe& e& tende& a& afetar& os& resultados& do& processo& de& aquisição,& mas&

costuma&ser&gerada&pela&cobrança&familiar,&por&avaliações&e&pelos&membros&do&meio&

social&(colegas&de&classe).&

Acreditamos& que& determinadas& ferramentas& da& Internet,& se& aplicadas&

corretamente,&podem&contribuir&para&o&aumento&da&motivação&e&da&autoconfiança,&e&

para&a&diminuição&da&ansiedade,& principalmente&entre& crianças&e&adolescentes,& os&

chamados&nativos&virtuais&ou&nativos&digitais.&&

O& mundo& virtual& causa& uma& espécie& de& fascinação& entre& crianças& e&

adolescentes,& talvez& porque,& entre& outras& coisas,& a& Internet& não& necessariamente&

limita& as& informações& por& eles& recebidas& ao& que& terceiros& (pais& ou& professores)&

julgam& relevante.& O& ambiente& Web& possui& também& elementos& audiovisuais& e&

interativos& muito& atraentes& para& pessoas& dessa& faixa& etária& e,& por& último,& elimina&

barreiras& geográficas,& permitindo& aos& jovens& explorar& qualquer& lugar& ou& qualquer&

tema&sobre&os&quais&tenham&curiosidade.&&

Considerando& as& informações& acima,& apresentaremos& a& seguir& um& exemplo&

de&preparação&de&aula&com&uso&de& ferramentas&da& Internet&para&alunos&de&ensino&

fundamental& II,& de&acordo&com&o&plano&de&ensino&do&ano&de&2014&para&alunos&de&

colégio& privado,& seguido& de& reflexões& sobre& a& forma& de& seleção& e& tratamento& das&

informações.&&

Cabe,& antes,& esclarecer& que& as& atividades& abaixo& referemnse& a& grupos& de&

aprendizes&entre&11&e&14&anos&de&idade.&Por&isso,&temos&de&considerar&as&mudanças&

cognitivas& pelas& quais& cada& um& passa& individualmente,& assim& como& temos& de&

considerar&o&contexto&social&em&que&cada&aluno&está&inserido,&além&de&outros&fatores&

cognitivos,& relevantes& para& o& processo& de& aquisição& de& LE.& Assim,& a& seleção& de&

material& (insumo),& seja& ele& físico& ou& virtual,& principalmente& para& essa& faixa& etária,&

apresenta&grandes&dificuldades&devido&à&peculiaridade&de&cada& individuo&envolvido&

num& processo& de& ensinonaprendizagem& em& ambiente& coletivo.& Trataremos& mais&

destas&especificidades&nos&capítulos&seguintes.&
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Figura*2*F*Atividade*com*uso*de*vídeo*

 
Fonte:&Die&Sendung&mit&der&Maus.&Disponível&em:&&

http://img.dooyoo.de/DE_DE/orig/0/9/7/9/1/979143.jpg.&Acesso&em:&7&out.&2014.&

Imagem& buscada& na& Internet& para& tratar& do& tema& “férias”,& tema& comum& a&

vários& materiais& didáticos& de& línguas& estrangeiras& voltados& para& crianças.&

Consideremos& a& seguinte& situação& de& ensino& para& que& possamos& discutir& a&

viabilidade& da& aplicação& desta& imagem& retirada& da& Internet& em& aulas& de& língua&

alemã:& imagem&aplicada&como& impulso&para& início&de&aula&sobre&o& tema&férias.&Os&

alunos& deviam& observar& a& imagem& e& descrevênla.& Posteriormente,& relataram& em&

duplas,&como&foram&suas&férias.&

Tabela*1*FSeleção*de*material*da*Internet*para*aulas*de*alemão*

Insumo&lexical& Insumo&

gramatical&

Insumo&

fonético&

Contexto&do&

aluno&

Público&

+& +&(Präsens)& +& +& 6
o
&ano 

0& +&(Perfekt)& 0& +& 7
o
&ano 

0& 0& 0& +& 8
o
&ano 

0& 0& 0& +& 9
o
&ano 

Fonte:&Elaborada&pela&autora&

A& imagem& apresentada& só& preencheria& todos& os& requisitos& em& termos& de&

insumo&para&alunos&de& sexto&ano&do&ensino& fundamental& II,& no&exemplo&acima.&O&

conteúdo& lexical& apresentado&estaria& levemente&acima&do&que&até&então& teria& sido&
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apresentado& aos& alunos& (considerando& o& plano& anual& de& ensino& de& 2014),& mas&

poderia&incluir&descrições&mais&precisas&das&atividades&feitas&pelos&personagens.&O&

insumo&gramatical&pode&estar&ligado&à&conjugação&verbal&no&presente&ou&no&passado&

(para& alunos& de& 7
o
& ano),& para& tanto,& consideremos& o& surgimento& de& verbos& com&

conjugação& irregular& na& terceira& pessoa& do& singular.& Quanto& ao& insumo& fonético,&

podense&apresentar&aos&alunos&de&sexto&ano&a&diferenciação&entre&ie&e&i&em&alemão&

durante& a& descrição& de& uma& das& imagens.& Por& último,& vinculanse& o& tema& ao&

contexto/conhecimento&de&mundo&de&todos&os&alunos&aqui&representados.&&

Vejamos&o&segundo&exemplo:&

Figura*3*F*Imagem*do*Filme*Goodbye*Lenin*

 

Fonte:&Goodbye&Lenin.&Disponível&em&https://www.youtube.com/watch?v=tfNmq4sC5lw.&Acesso&em:&

2&de&out.&2014.&

Tabela*2*FSeleção*de*material*da*Internet*para*aulas*de*alemão*

Insumo&lexical& Insumo&

gramatical&

Insumo&

fonético&

Contexto&do&

aluno&

Público&

+++& +++& +++& 0& 6
o
&ano 

++& +++& +++& 0& 7
o
&ano 

+& ++& ++& 0& 8
o
&ano 

+& +& +& 0& 9
o
&ano 

Fonte:&Elaborada&pela&autora&

A&imagem&acima&apresentada&foi&extraída&do&filme&Goodbye!Lenin&(2003),&do&

diretor& Wolfgang& Becker,& que& trata& das& questões& envolvendo& os& dias& que&

antecederam& a& reunificação& da& Alemanha,& do& ponto& de& vista& de& um& jovem& que&

observa&a&crítica&situação&de&saúde&de&sua&mãe.&Consideremos&a&apresentação&de&
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excertos& do& filme& extraídos& da& Internet& (disponível& no& Youtube)& para& alunos& de&

ensino& fundamental.& Um& dos& trechos& do& filme& mostra& a& estátua& de& Lenin& sendo&

retirada&por&um&helicóptero&após&a&reunificação&da&Alemanha.&A&tabela&acima&indica&

que&a&utilização&desta&ferramenta&não&seria&adequada&à&maioria&dos&grupos&citados.&

O&filme&tem&conteúdo&interessante,&está&disponibilizado&gratuitamente&na&Web,& tem&

uma&linguagem&jovem,&mas&não&é&adequado&para&o&público&aqui&apresentado&no&que&

diz& respeito&ao&conhecimento&histórico&europeu&na&segunda&metade&do&século&XX.&

Desta&forma,&a&atividade&em&questão&utiliza&ferramentas&da&Internet,&mas&aplicada&ao&

público&inadequado&(no&contexto&inadequado),&não&considerando&questões&como&as&

que& aqui& foram& apresentadas,& não& acrescentam& muito& ao& processo& de& aquisição&

linguística,& pelo& contrario,& podem&afetar& negativamente& o& processo,& aumentando&o&

filtro&afetivo&dos&alunos.&&

&A&apresentação&destes&dois&exemplos&de&atividade&nos&levam&à&conclusão&de&

que&tais&problemas&de&adequação&poderiam&ocorrer&da&mesma&forma&com&atividades&

impressas.&É& verdade.&A& diferença,& neste& caso,& está& na& crença&de&que&a& Internet,&

sozinha,&torna&os&alunos&mais&autônomos&e&de&que&esses&alunos,&por&terem&nascido&

na&Era&da&Sociedade&da& Informação,& sejam&espontaneamente&capazes&de& realizar&

toda&atividade&proposta&para&o&ambiente&Web,&simplesmente&por&terem&uma&suposta&

maior& familiaridade& com& a& tecnologia.& & As& tabelas& utilizadas& foram& pensadas& de&

acordo& com& o& conteúdo& e& com& o& meio,& não& de& acordo& com& o& aluno.& O& termo&

contexto,&por&sua&vez,&é&utilizado&superficialmente,&pois&considera&somente&o&grupo&

escolar& e& possivelmente& familiar& dos& quais& os& alunos& fazem& parte.& Por& último,&

nenhum&dos&meios&sozinhos&utilizados&da&forma&apresentada&podem&ser&capazes&de&

gerar& um& contexto& de& aprendizagem& autônomo,& libertador& e& interativo.& Tratanse&

apenas&do&trocar&o&papel&por&ondas&eletromagnéticas.&&

2.2&LETRAMENTOS&NA&AQUISIÇÃO&DE&LE&POR&MEIO&DA&WEB!

A& crença,& nos& dias& de& hoje,& de& que& alunos& em& idade& escolar& sejam&

naturalmente&hábeis&a&lidar&com&qualquer&atividade&em&ambiente&virtual,&e&de&que&o&

professor&deve&ser&treinado&para&utilizánla&ignora&o&fato&de&que&a&troca&do&papel&pela&

tela&do&computador&vem&seguida&de&uma&série&de&significativas&implicações,&dentre&

elas& a& forma& como& informações& são& produzidas,& organizadas,& selecionadas,&

recebidas,&reproduzidas&e&transformadas.&A&este&respeito&afirma&Magda&Soares:&
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[...]& a& tela,& como&novo&espaço&de&escrita,& traz&significativas&mudanças&nas&

formas&de&interação&entre&escritor&e&leitor,&entre&escritor&e&texto,&entre&leitor&

e& texto& e& até& mesmo,& mais& amplamente,& entre& o& ser& humano& e& o&

conhecimento.& Embora& os& estudos& e& pesquisas& sobre& os& processos&

cognitivos& envolvidos& na& escrita& e& na& leitura& de& hipertextos& sejam& ainda&

poucos& [...],& a& hipótese& é& de& que& essas&mudanças& tenham&consequências&

sociais,& cognitivas& e& discursivas,& e& estejam,& assim,& configurando& um&

letramento&digital,&isto&é,&um&certo&estado&ou&condição&que&adquirem&os&que&

se&apropriam&da&nova& tecnologia&digital&e&exercem&práticas&de& leitura&e&de&

escrita&na&tela,&diferente&do&estado&ou&condição&–&do&letramento&–&dos&que&

exercem&praticas&de&leitura&e&escrita&no&papel.&(SOARES,&2002,&p.&151)&

As& mudanças& oriundas& da& troca& do& espaço& físico& pelo& espaço& virtual& nas&

práticas&textuais&no&ambiente&escolar&pressupõem&mudanças&no&papel&do&professor&

e&do&aluno&frente&aos&textos&(escritos&ou&orais)&que&produzem&ou&com&os&quais&têm&

contato& no& processo& de& ensino& e& aprendizagem,& assim& como& na&maneira& em& que&

todos& os& envolvidos& se& relacionam& no& processo& de& seleção,& recepção& e&

compartilhamento&de&informações.&

Assim& como& o& conceito& de& letramento& e& de& alfabetização& se& diferenciam&

significativamente,& não& devemos& confundir& letramento& digital& com& capacitação&

técnica,&que&não&deve&ser&ignorada,&mas&representa&o&elemento&técnico&constituinte&

do&desenvolvimento&de&práticas&sociais&envolvendo&a&produção&e&recepção&de&textos&

na&Web.&&

O& letramento& digital& é& uma& das& formas& de& letramentos& necessários& para& a&

processo&de&ensino&e&aprendizagem&no&ambiente&virtual.&Nele,&é&necessário&que&o&

sujeito&se&aproprie&de&uma&nova&condição&em&ações&que&envolvam&práticas&textuais,&

sendo&a&principal&delas&a&mudança&da&organização&textual&linear&para&a&hipertextual,&

o& que& pode& alterar& os& processos& cognitivos,& sociais& e& culturais& dos& indivíduos&

envolvidos.&&

Tais& alterações& afetam& também& o& próprio& texto& disponibilizado& no& ambiente&

virtual&que,&assim&como&os&sujeitos&envolvidos,&também&é&alterado&e&dotado&de&uma&

forma&de&“maleabilidade”.&&

A& ideia& de&uma& relação& cíclica& e& dinâmica&no&processo&de& recepção& textual&

não&é&nova,&mas&no&ambiente&digital,&é&concretizada,&estreitada&e&acelerada.&&

O&que&é&mais&importante,&porém,&é&que&a&escrita&na&tela&possibilita&a&criação&

de& um& texto& fundamentalmente& diferente& do& texto& no& papel
&
–& o& chamado&

hipertexto! que& é,& segundo& Lévy& (1999,& p.& 56),& “um& texto& móvel,&
caleidoscópico,&que&apresenta&suas&facetas,&gira,&dobranse&e&desdobranse&à&

vontade& frente& ao& leitor”.& O& texto& no& papel& é& escrito& e& é& lido& linearmente,&

sequencialmente& –& da& esquerda& para& a& direita,& de& cima& para& baixo,& uma&
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página&após&a&outraá& o& texto&na& tela&–&o&hipertexto&–&é&escrito&e&é& lido&de&

forma& multilinear,& multissequencial,& acionandonse& links! ou& nós& que& vão&
trazendo& telas& numa& multiplicidade& de& possibilidades,& sem& que& haja& uma&

ordem&predefinida.&(SOARES,&2002,&p.150)&

A& inserção&da& Internet& como& ferramenta&de&aprendizagem&de&LE&pressupõe&

uma& série& de& “quebras”& de& sequencialidade,& seja& pela& alteração& da& relação& leitorn

textonleitor,& seja& devido& à& hipertextualidade& ou& pela& ampliação& das& variedades&

linguísticas&às& quais& os& alunos&podem& ter& acesso.&Não& se&deve&esperar,& portanto,&

que& os& resultados& produzidos& nesse& ambiente& sejam& regulares.& Consideremos& o&

exemplo&de&atividade&a&seguir:&

Tabela*3*F*Atividade*de*motivação,*busca*e*produção*de*insumo*por*meio*de*simulação*em*
ambiente*Web*

PROPOSTA& COMPRA&DE&PASSAGENS&DE&TREM 

OBJETIVO&
COMPRAR&PASSAGENS&DE&TREM&PARA&CHEGAR&A&UM&

DESTINO&DE&FÉRIAS&DE&INVERNO&NA&ALEMANHA 

PRÉnREQUISITOS&

NÚMEROS,&HORÁRIOS,&MEIOS&DE&TRASPORTE,&

TEMPERATURA,&ESTAÇÕES&DO&ANO,&ESTRUTURAS&

GRAMATICAIS,&FONÉTICAS&E&SINTÁTICAS&PARA&

COMPOSIÇÃO&DE&TEXTOS&&RELACIONADOS&AO&TEMA& 

FERRAMENTAS& INTERNET:&FERRAMENTAS&DE&BUSCA/&BLOG 

FONTES&
GOOGLE&(PALAVRASnCHAVE)&

SITE&DA&EMPRESA&FERROVIARIA&ALEMÃ 

RESULTADOS&

ORIGEM,&DESTINO,&PREÇO,&HORÁRIO,&BALDIAÇÕES,&

DURAÇÃO&DA&VIAGEM,&REGRAS,&COMODIDADES,&

CURIOSIDADES. 

APRESENTAÇAO&& RESPOSTA&À&PERGUNTA&FEITA&EM&BLOG 

Fonte:&elaborada&pela&autora&

O&uso&da&Internet&para&ensino&de&LE&não&pode&pressupor&resultados&corretos&

ou& incorretos&às&propostas.&A&Web!condiciona,&no&que&diz& respeito&à&produção&de&

textos& orais& ou& escritos,& os& processos& cognitivos& envolvidos& e& o& ambiente&

sociocultural& que& circunda& a& ação.& Assim,& os& resultados& obtidos& em& atividades&

interativas&com&uso&de&ferramentas&de&tecnologia&comunicacional&e&Internet&tornamn

se& irrelevantes& e& contraditórios& para& o& processo& de& aquisição& se& visarem& uma&

resposta&determinada&pelo&mediador.&

Ensinar&ao&professor&de& língua&estrangeira&a& lidar& com&as& ferramentas&Web!

sem& preparánlo& para& lidar& com& todas& as& modificações& envolvidas& no& processo& de&
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letramento&digital&pode&tornar&o&ensino&por&meio&da&Internet&paradoxal&e& infrutífero,&

pois& ao& mesmo& tempo& em& que& o& discurso& do& professor,& os& materiais& didáticos& e&

avaliações&continuam&caminhando&sequencialmente,&os&resultados&produzidos&numa&

atividade&efetuada&por&meio&da&Web&são&imprevisíveis,&particulares&e&multiplicáveis.&*

Figura*4*F*Blog*com*proposta*de*atividade*e*para*apresentação*e*discussão*de*resultados*

 

Fonte:&elaborado&pela&autora
7
&

A&avaliação&dos&resultados&de&atividades&como&a&que&foi&acima&apresentada&

exige&mais&que&conhecimento&técnico&para&promover&a&continuidade&do&processo&de&

aquisição&de&línguas&estrangeiras.&Portanto,&se&é&preciso&ensinar&ao&professor&a&lidar&

com& as& ferramentas& tecnológicas& para& aplicação& em& sala& de& aula,& surge& então& a&

seguinte&pergunta:&é&preciso&ensinar&o&letramento&digital?&&

De&acordo& com&Angela&B.&Kleiman& (2005),& ensinar& a& ler& e& a&escrever& basta&

para& que& diferentes& formas& de& letramento& sejam& desenvolvidas,& inicialmente& por&

meio&de&práticas&escolares.&A&autora&referense&especificamente&à&escrita,&ao&afirmar&

que:&

O&letramento&abrange&o&processo&de&desenvolvimento&e&o&uso&dos&sistemas&

da&escrita&nas&sociedades,&ou&seja,&o&desenvolvimento&histórico&da&escrita&

refletindo& outras& mudanças& sociais& e& tecnológicas,& como& a& alfabetização&

universal,& a& democratização& do& ensino,& o& acesso& a& fontes& aparentemente&

ilimitadas&de&papel,&o&surgimento&da&Internet.&(KLEIMAN,&2005,&p.8)&

                                                
7
&Eu&e&minha&família&(marido,&mulher&e&criança&de&dez&anos&de&idade)&gostaríamos&de&passar&nossas&

férias&de&inverno&na&Alemanha,&mas&as&passagens&de&avião&são&muito&caras.&Por&isso,&decidimos&que&

vamos&viajar&de& trem.&Mas&para&onde?&Alguém&teria&uma& ideia?&Nós& temos&EUR&400&para&comprar&

todas&as&passagens&(ida&e&volta).&Obrigada!&(tradução&nossa)&
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Porém,& acreditamos&que&a&Web,& como&novo&meio& para&uma&nova& forma&de&

letramento,&não&somente&reflete&mudanças&culturais,&sociais&e&tecnológicas,&mas&as&

modifica& e& condiciona.& Práticas& escolares& que& fomentem& o& contato& do& aluno& com&

diferentes&tipos&de&textos,&em&diferentes&contextos&socioculturais,&tendo&como&pano&

de& fundo& a& alfabetização& são& insuficientes& para& lidar& com& as& diferentes& formas& de&

organização& e& colaboração& textuais& promovidos& pela& Internet,& principalmente& se&

mesmo&o&professor&ainda&não&estiver&familiarizado&com&essas&novas&práticas&e&suas&

implicações.&&

No& caso& das& aulas& de& línguas& estrangeiras,& buscounse& até& agora,& promover&

novas&práticas&de&letramento&por&meio&da&ambientação&da&sala&de&aula,&por&meio&de&

imagens,& diferentes& tipos& de& textos,& vídeos,& livros,& jornais,& revistas& e,& até&mesmo,&

intercâmbios&culturais.&O&uso&da&Internet&abrange&todas&estas&possibilidades,&mas&as&

extrapola&em&interatividade&e&hipertextualidade,&sendo,&portanto,&o&letramento&digital,&

uma& forma& de& lidar& com& os& diferentes& tipos& de& letramentos,& que& inseridos& no&

ambiente&Web,&tem&sua&recepção&e&produção&modificadas.&

Acreditamos,&portanto,&que&o&letramento&digital,&se&não&precisa&ser&ensinado,&

deve&ser&amplamente&discutido&no&ambiente&escolar&e&no&meio&acadêmico,&visto&a&

urgência& com& que& as& aplicações& da& Internet& em& sala& aula& se& dão.& É& preciso&

conscientizar&o&professor&de&LE&que&a&apresentação&ou&produção&de&um&texto&online&

se&diferencia&da&apresentação&de&um& texto& impresso&não&somente&pelo&meio,&mas&

principalmente&pelos&seus&desdobramentos.&

2.3&&ERA& PÓSnMÉTODO:& A& EXPANSÃO& DO& PAPEL& DO& PROFESSOR& DE&

LÍNGUAS&ESTRANGEIRAS&NO&AMBIENTE&WEB&

No&âmbito&do&ensino&e&aprendizagem&de&línguas&estrangeiras,&comumente&é&

considerado&o&mais&competente&profissional&de&ensino&aquele&que&é&capaz&de&aplicar&

métodos&e&técnicas&adotados&pela&instituição&de&ensino&para&a&qual&atua,&e&por&meio&

deles,& fazer& com& que& o& maior& número& de& aprendizes& obtenha& resultados& prén

determinados&que&venham&a&garantir&sua&ideia&de&eficácia.&&

Materiais&didáticos&são&desenvolvidos&de&acordo&com&a&crença&de&que&seriam&

os&melhores&métodos&de&ensino&atualmente,&professores&são&treinados&para&aplicán

los& e& esperanse& que& os& alunos,& independentemente& de& suas& características&

individuais,&apresentem&os&resultados&determinados&pelos&primeiros.&Neste&sentido,&
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o&discurso&utilizado&em&determinadas&instituições&de&ensino&de&línguas&estrangeiras&

pode& ser& diferente,& mas,& nesse& processo,& existe& uma& espécie& de& hierarquia& do&

professor&e&do&método&sobre&o&aluno,&e&do&método&sobre&o&professor.&

Uma&das&características&mais& ressaltadas&pelos&defensores&da&aplicação&de&

ferramentas& da& Internet& para& fins& educacionais& é& seu& potencial& favorecedor& da&

participação&do&aluno&como&agente&em&seu&processo&de&criação&de&conhecimento.&

Portanto,& o& quadro& acima& descrito,& ainda& que& se& utilizem& as& mais& sofisticadas&

tecnologias& comunicacionais& para&a&aquisição&de& línguas&estrangeiras,& opõense&às&

expectativas& daqueles& que& veem&na& Internet& uma&possibilidade&de& potencialização&

do& papel& do& aluno& –& para& que& isso& ocorra,& faznse& necessária,& antes,& a&

potencialização&do&papel&do&professor.&

O& advento& da& Internet& acirrou& as& discussões& a& respeito& da& necessidade& de&

mudanças& no& papel& do& professor.& Desde& então,& passounse& a& considerar& que& o&

professor&teria&de&se&adaptar&às&exigências&do&novo&meio,&de&modo&a&evitar&que&sua&

função&fosse&reduzida&e,&segundo&alguns,&até&mesmo&se&tornasse&desnecessária.&&

A&Web&não&restringiu&a&importância&do&professor,&pelo&contrário,&fez&com&que&

seu&papel&se&tornasse&mais&complexo.&Se&devidamente&aplicadas,&as&ferramentas&da&

Internet&exigem&do&professor&conhecimento&técnico&e&cientifico,&além&de&capacidade&

crítica& e& de& mediação& para& aplicação& desses& conhecimentos& no& processo& de&

construção&e&transmissão&de&informações&no&ambiente&virtual.&
O& professor& Kamaravadivelu& da& San! Jose! State! University,& nos& Estados&

Unidos,&ao&se&referir&ao&ensino&de&língua&inglesa&como&língua&estrangeira,&chamou&o&

professor& dotado& das& características& acima& apontadas& de& “professor& da& era& pósn

método”,&que&é&definido&também&como&o&professor&intelectual.&&Segundo&ele,&tratanse&

de& um& profissional& de& ensino,& que& tem& conhecimento& dos& principais& pressupostos&

teóricos& da& sua& área,& é& pesquisador& e& constantemente& reflete& sobre& a& teoria& e& a&

prática&diária,&de&modo&a&apontar&alternativas&e&propor&soluções&para&os&problemas&

que&podem&surgir&durante&o&processo&de&aquisição&de&uma&LE.&&

A& ideia& do& professor& da& era& pósnmétodo& não& propõe& métodos& alternativos,&

mas&sim&uma&ampliação&do&papel&do&professor&como&selecionador&dos&métodos&de&

ensino&de&LE&disponíveis,&de&acordo&com&as&características&e&objetivos&específicos&

dos&alunos.&&



38&

"

Tenho& sugerido& que& uma& forma& de& definir& a& pedagogia& pósnmétodo& é&

consideránla& sob& três&dimensões:& pedagogia&da&particularidade,& pedagogia&

prática&e&pedagogia&da&possibilidade.&Como&pedagogia&da&particularidade,&a&

pedagogia& pósnmétodo& rejeita& conjuntos& de& princípios& e& procedimentos&

genéricos& voltados& para& objetivos& genéricos.& Pelo& contrario,& procura&

fomentar& o& avanço& de& uma& pedagogia& sensível& ao& contexto& em& que& está&

inserida&e&que& se&baseia&na& compreensão&de&particularidades& linguísticas,&

socioculturais& e& politicas.& Já& como& pedagogia& prática,& a& pedagogia& pósn

método& rejeita&a&dicotomia&artificial& entre& teóricos,& que&assumiram&o&papel&

de&produtores&de&conhecimento,&e&professores,&que&assumiram&o&papel&de&

consumidores& de& tais& conhecimentos.& Pelo& contrário,& a& pedagogia& prática&

procura&romper&com&tal&classificação,&habilitando&e&encorajando&professores&

a& teorizar&a&partir&de&sua&prática&e&praticar&o&que& foi& teorizado&por&eles.&E,&

por& último,& como& pedagogia& da& possibilidade,& a& pedagogia& pósnmétodo&

rejeita&a&visão&limitada&que&se&tem&sobre&o&ensino&de&idiomas&que&se&limita&

aos&elementos&linguísticos&obtidos&em&sala&de&aula.&(KUMARAVADIVELU,&

2011,&p.544n545,&tradução&nossa)
8
&

Reproduzir&no&ambiente&virtual&ações&que&submetam&alunos&e&professores&ao&

método&reduz,&da&mesma&forma,&as&possibilidades&de&aquisição&da&línguanalvo,&pois&

mantém& o& professor& numa& posição& limitada& de& transmissor& de& ideologias& e&

informações.&Da&mesma&forma,&transformar&a&Internet&em&fim,&e&não&em&meio,& leva&

ao& uso& indiscriminado& de& técnicas& e&métodos& que& levam,& por& sua& vez,& a& um& “não&

método”,& gerando& um& círculo& vicioso& que& impede& o& professor& de& LE& de& refletir,&

teorizar&e&criar&diante&das&especificidades&dos&alunos&para&os&quais&leciona.&&&

O&professor&da&era&pósnmétodo&não&deve&servir&à&Internet&ou&a&determinados&

métodos,&abordagens&ou&técnicas,&mas&deve&ser&conhecedor&delas&ou&estar&disposto&

a&se&apropriar&de&suas&características&de&modo&a&selecionar&o&que&mais&se&adequa&

às& necessidades& e& ao& contexto& dos& alunos.& Sua& tarefa& é& árdua& e& diariamente&

desafiadora.& Tratanse& de& um& especialista,& que& não& trata& o& conhecimento& como&

mercadoria,&assim&como&não&atua&de&acordo&com&modismos,&mas&conhece&os&temas&

                                                
8
&In&this&section,&I&have&suggested&that&one&way&of&conceptualizing&a&postmethod&pedagogy&is&to&look&

at&it&threendimensionally&as&a&pedagogy&of&particularity,&practicality,&and&possibility.&As&a&pedagogy&of&

particularity,&postmethod&pedagogy&rejects&the&advocacy&of&a&predetermined&set&of&generic&principles&

and& procedures& aimed& at& realizing& a& predetermined& set& of& generic& aims& and& objectives.& Instead,& it&

seeks&to&facilitate&the&advancement&of&a&contextnsensitive,&locationnspecific&pedagogy&that&is&based&on&

a& true& understanding& of& local& linguistic,& sociocultural,& and& political& particularities.& As& a& pedagogy& of&

practicality,& postmethod& pedagogy& rejects& the& artificial& dichotomy& between& theorists&who& have& been&

assigned& the& role& of& producers& of& knowledge& and& teachers& who& have& been& assigned& the& role& of&

consumers&of&knowledge.&Instead,&it&seeks&to&rupture&such&a&reified&role&relationship&by&enabling&and&

encouraging&teachers&to&theorize&from&their&practice&and&practice&what&they&theorize.&As&a&pedagogy&of&

possibility,&postmethod&pedagogy&rejects&the&narrow&view&of&language&education&that&confines&itself&to&

the& linguistic& functional&elements& that&obtain& inside& the&classroom.& Instead,& it&seeks& to&branch&out& to&

tap& the&sociopolitical&consciousness& that&participants&bring&with& them&to& the&classroom&so& that& it&can&

also&function&as&a&catalyst&for&a&continual&quest&for&identity&formation&and&social&transformation.&

"
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abrangidos& por& sua& área& e& faz& uso& de& seu& conhecimento& científico& e& capacidade&

crítica&para&agir&da&maneira&que&julga&mais&adequada.&&

A& velocidade& com& que& informações& são& disponibilizadas,& por& um& lado,& não&

obrigam& o& professor& de& língua& estrangeira& a& estar& sempre& a& par& de& todas& as&

novidades& do&mundo& tecnológico& –& isso& seria& uma& tarefa& impossível.& Milhares& de&

aplicativos&são&desenvolvidos&e&disponibilizados& todos&os&dias,&em&todas&as&partes&

do&mundo.&O&professor&deve,&na&verdade,&estar&disposto&a&se&confrontar&com&o&novo&

diariamente&e&utilizar&sua&capacidade&crítica&para&aplicar&o&que&lhe&serve&e&descartar&

o&que&não&for&útil.&

Se&a&velocidade&e&facilidade&de&disponibilização&de&informações&pode&parecer&

uma& desvantagem& num& primeiro& momento,& a& Internet& facilita& o& acesso& rápido& a&

pesquisas& e& discussões& que,& até& pouco& tempo,& ficavam& restritas& ao& mundo&

acadêmico.&&

&
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3* ABORDAGEM*SÓCIOFHISTÓRICA*DO*MEIO*E*DAS*RELAÇÕES*NO*
PROCESSO*DE*AQUISIÇÃO*DE*LÍNGUAS*ESTRANGEIRAS**

Em&entrevista&a&um&dos&ciclos&de&conferência&de&Fronteiras!do!pensamento,!

Manuel&Castells,& defensor&dos&benefícios&da& Internet&para& fins&educacionais,& faz&a&

seguinte& afirmação:& “O!mundo! da! aprendizagem! dos! jovens! e! dos! estudantes! se!

divide!cada!vez!mais!em!duas!partes:!na!escola,!para!que!te!deem!um!diploma,!e!na!

Internet,!com!grupos!informais,!para!aprender!de!verdade”!(2015).&

A& afirmação&de&Castells& pressupõe&uma&disputa& e& a& consequente& vitória& da&

rede& mundial& de& computadores& sobre& a& escola& convencional& (física)& para& fins& de&

aprendizagem&significativa.&&

A&busca&por& novos&meios&de&aprendizagem&é& resultado&das&muitas&dúvidas&

sobre&a&efetividade&da&escola,&no&modelo&que&se&apresenta& tradicionalmente.& &Por&

outro& lado,&há&quem&afirme&que&a& transferência&do&meio&escolar& tradicional&para&o&

ambiente&virtual&possa&ser&a&resposta&para&muitos&problemas&educacionais.&Porém,&

como&já&afirmamos&antes,& tal& transferência&não&provoca&somente&uma&alteração&do&

meio,&mas& também&uma&significativa& transformação&na& função&dos& (dito)& objetos&e&

em& suas& relações& com& os& (ditos)& sujeitos& envolvidos,& ou& ainda,& na& relação& entre&

elementos&humanos&e&nãonhumanos.&

Não&se& trata&somente&de&equipar&escolas&com&computadores&e& tablets,&mas&

também& de& encontrar& e& compreender& o& ponto& em& que& professores& e& alunos& se&

encontram& nesse& novo& ambiente,& visto& que& a& inserção& da& Internet& como&meio& (ou&

como& meio& auxiliar)& no& processo& de& ensino& e& aprendizagem& representa& uma&

mudança&brusca&(em&termos&históricos&e&metodológicos)&do&meio&no&qual&o&ensino&

se&deu&até&os&dias&de&hoje,&e&também&nas&relações&envolvidas&neste&processo.&&

Até& o& advento& da& Internet& para& fins& educacionais,& muito& pouco& mudou& nos&

últimos& cinco& milênios,& no& que& diz& respeito& ao& meio& em& que& se& dá& o& ensino& de&

línguas&estrangeiras.&&

Entre&os&anos&3000&e&2500&a.C.,&parte&dos&acádios&aprendia&a&língua&suméria&

não&somente&por&meio&do&contato&com&o&povo&conquistado,&mas&também&em&escola&

voltada&para&o&ensino&da&escrita&cuneiforme.&O&ambiente&escolar&era&quase&sagrado&

e&a&relação&entre&professores&e&alunos&seguia&um&modelo&unilateral&de&transmissão&

de&conteúdo.&

*
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Figura*5*F*Relações**escolares*entre*sumérios*e*acádios*

 
Professor*

*

*

*

Objeto***********Assistente****************Aluno*

Fonte:&elaborado&pela&autora&

Na&escola&em&que&se&dava&o&ensino&da&língua&sumérica,&o&professor&(père!de!

l´école)&ensinava&a&escrita&cuneiforme&aos&alunos& (fils!de! l´ècole),&que&copiavam&o&

quadro& apresentado.& O& assistente& do& professor& (grand! frère)& tinha& a& função& de&

controlar& e& corrigir& a& atividade& feita& pelos& alunos,& que& tinham& de& memorizánla.& A&

relação&era&formal&e&unidirecional:&o&professor,&detentor&do&conhecimento&linguístico&

e&moral,&transferiano&aos&alunos,&que&tinham&funções&de&reprodução&e&memorização.&

Durante& o& novo& império& egípcio,& o& ensino& do&Maat9& por&meio& de& caracteres&

hieráticos,&derivados&dos&hieróglifos,&era&considerado&ensino&de& língua&estrangeira,&

visto&que&os&alunos&tinham&de&aprender&os&conceitos&morais&ali&transmitidos&em&um&

idioma&arcaico,&não&dominado&por&eles.&&&

De&modo&parecido&à&forma&como&se&dava&o&ensino&de&língua&estrangeira&entre&

os&acádios,&o&ensino&do&Maat&e&do&grego&clássico&na&Grécia&se&dava&por&meio&de&

ditado,& cópia& e& memorização,& sob& o& comando& de& um& professor& que& o& fazia& de&

também&de&modo&unilateral.&

Figura*6*F*Relações**escolares*para*ensino*do*Maat*e*do*grego*clássico*na*Grécia**
Professor&

&

&

&

Objeto&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Aluno*

Fonte:&elaborado&pela&autora&

                                                
9
&Código&moral&e&religioso&do&Antigo&Egito,&que&regia&a&ética&individual&e&coletiva&
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Aqui& também& cabia& ao& aluno& unicamente& transcrever& as& orientações& da&

doutrina&egípcia,&assim&como&os&caracteres&e&alguns&poucos&exercícios&gramaticais&

do& grego.& O& professor& também& tinha& papel& centralizador& de& conhecimento& e&

direcionamento&do&ensino.&

Assim&como&para&os&egípcios,&por&volta&do&século&V&a.C.,&o&ensino&do&grego&

clássico& tinha& características& de& ensino& de& língua& estrangeira,& visto& que& naquele&

momento,&a&língua&falada&pelos&gregos,&o&Koine,&diferenciavanse&bastante&do&grego&

de& Homero.& O& ensino& também& se& dava& sob& as& orientações& exclusivas& de& um&

professor&para&a&explicação&de& trechos&e&episódios&de&obras&de&autores&clássicos,&

especialmente&da&Ilíada&e&da&Odisséia&(IXnVIII&a.C).&&

As&crianças&egípcias&deviam&saber&de&cór&as&sentenças&que&continham&as&

doutrinas& [...]& ainda& que& não& as& compreendessem.& O& idioma& não& era&
compreendido&por&eles.&A&própria&linguagem&arcaica,&estava&muito&longe&de&

facilitar& a& compreensão& dos& textos.& Importa& ter& em& conta& o& fato& de& que& a&

língua&egípcia&havia&mudado&muito&desde&o&surgimento&da&doutrina,&que&era&

mais& compreensível& sem& o& auxílio& de& estudos& linguísticos& específicos& [...]&

certo& é& que& a& maioria& os& alunos& não& entendiam& a& fala& do& professor,& por&

causa& da& língua& ou& devido& ao& hermetismo& das& sentenças.& De& qualquer&

forma,&eles&tiveram&que&aprender&tudo&de&cór.&(GERMAIN,&1993,&p.&38&apud&

MIALARET&et&VIAL,&1981,&p.&72,&tradução&nossa).
10
&

Notamos&no&trecho&acima&que&a&relação&de&hierarquia&entre&professor&e&aluno&

é& rígida.& O& objeto& (língua& estrangeira)& tinha& de& ser& ensinado,& ainda& que& não&

aprendido.&O&conteúdo&era&o&centro&do&processo&de&ensino&e&aprendizagem,&não&o&

aluno.&

Os& gregos,& no& geral,& não& consideravam& o& Latim& uma& língua& digna& de& ser&

aprendida,& consideravamnno& uma& língua& bárbara.& Os& romanos,& no& entanto,&

aprendiam& o& grego& clássico& como& segunda& língua& como& uma& forma& de& prestígio&

social.&A& partir& do& século& II& d.C.& é& instituído&um&sistema&de&educação&bilíngue&em&

Roma,&obviamente&destinado&a&uma&parcela&privilegiada&da&civilização&romana,&mas&

que& estabelecia& o& ensino& formal& de& grego& e& do& latim& aos& aprendizes& da& época.& A&

utilização&da&lousa&data&dessa&época.&O&professor,&desde&a&escola&primária,&tinha&a&

                                                
10
& Les& enfants& égyptiens& devaient& savoir& par& cœur& ces& sentences& que& contenaient& les& doctrines...&

même&s´ils&ne&les&comprenaient&pas.&Le&langage&luinmême,&s´ils&ne&les&comprenaient&pas.&Le&langue&

luinmême,&archaique,&était&déjà&loin&de&faciliter&la&compréhension&des&textes.&Il&faut&tenir&compte&du&fait&

que& la& langue& égyptienne& avait& tant& changé& depuis& l´émission& de& la& doctrine& qu´elle& n´était& plus&

compréhensible&sans&le&secours&d´études&linguistiques&particulières...&Ce&qui&es&certain,&c´est&que&la&

plupart& des& élèves& ne& comprenaient& pas& le& discours& de& enseignants,& à& cause& de& la& langue& ou& de&

l`hermétisme&des&sentences.&Quoi&qu´il&en&soit,&ils&étaient&obligés&de&tout&apprendre&par&coeur.&

"
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função&de&ler&e&escrever&na&lousa&as&letras&do&alfabeto&e,&posteriormente,&as&sílabas&

e& palavras.& Mais& tarde,& a& partir& de& 11& anos& de& idade& aproximadamente,& o& aluno&

passava& a& frequentar& a& escola& de& gramática,& na& qual& eram& ensinadas& regras&

gramaticais& e& de& estilo& a& partir& de& poemas& clássicos,& que& eram& seguidos& de&

exercícios&de&declinação&e&conjugação&verbal.&É&somente&num&estágio&avançado&do&

ensino& superior& (a& partir& dos& 15& anos& de& idade& aproximadamente)& que& é& dada& ao&

aluno& a& possibilidade& de& diálogo& com& seu& professor,& após& intensos& ensinamentos&

sobre&arte&retórica.&

Não&obstante&o&grande&espaço&temporal,&a&relação&entre&alunos&e&professores&

aparenta& poucas&modificações& significativas& no& que& concerne& à& relação& professor,&

conteúdo,& aluno& e& meio.& O& professor,& dentro& da& instituição& escolar,& ainda& é& o&

monopolizador&das& técnicas&e&conteúdos&a&serem& transmitidos.&O&aluno&ainda&não&

tem& um& papel& significativamente& ativo& no& processo& de& aquisição& de& línguas&

estrangeiras.& O& meio& escolar& físico& prevalece& apesar& das& tentativas& de& mudança&

para&o&ambiente&da&Internet.&O&conteúdo&deve&ser&seguido,&desconsiderandonse&as&

necessidades,&especificidades&e&dificuldades&dos&alunos.&&

As&descrições&acima&distanciamnse&bastante&da& forma& idealizada&em&que&se&

daria&o&ensino&de&línguas&estrangeiras&no&ambiente&Web.&Defensores&do&ensino&com&

utilização&da&Internet&defendem&um&ambiente&de&ensino&sem&hierarquia,&colaborativo,&

no& qual& alunos& e& professores& compartilham& a& tarefa& da& busca& e& seleção& de&

informações,&e&consequentemente&do&aprendizado.&Todos,& inseridos&numa&rede&de&

informações,&compartilhando&a&busca&pela&aprendizagem&significativa.&

Figura*7*F*Relação*professorFalunoFobjeto*de*ensino*ambiente*Web*nos*dias*atuais*
Professor&

&

&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Objeto&&&&&&&&&&&&&&Aluno&

Fonte:&elaborado&pela&autora&

O& que& conseguimos& identificar& até& o& momento& é& uma& espécie& de&

“pseudoensino&Web&3.0”,&no&qual&as&características&milenares&de&ensino&de& língua&

estrangeira&ou&segunda& língua&são&reproduzidas&no&ambiente&de& Internet.&Ou&seja,&
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as& relações,& as& abordagens& e& as& metodologias& não& se& modificaram&

significativamente& com& o& advento& da& Internet& para& a& aquisição& de& línguas&

estrangeiras.&Mas&ainda&assim,&é&transmitida&a&professores&e&alunos&a&ilusão&de&que&

tudo&mudou&ou&está&próximo&de&mudar.&

Desde& de& o& início& do& século& passado,& após& a& invenção& do& fonógrafo& e& do&

gramofone& por& Thomas& Edson,& diversos& aparatos& de& tecnologia& comunicacional&

passaram&a&ser&introduzidos&no&ambiente&de&sala&de&aula&ou&para&ensino&autodidata&

como&ferramenta&auxiliar&no&processo&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras.&

Tabela*4*F*Tecnologias*comunicacionais*aplicadas*ao*ensino*de*LE*e*L2*

1902n1903& 1
o
&material&didático&gravado&produzido&por&The!international!

correspondence!schools!of!Scranton&(livros&de&conversação&
acompanhados&pelos&cilindros&de&Thomas&Edson). 

Década&de&30& Walt&Disney:&produção&de&cartoons&para&o&ensino&de&inglês. 

Décadas&de&40&e&50& Gravador&de&fitas&magnéticas&e&criação&de&laboratórios. 

Década&de&50& Rádio&e&televisão,&embora&timidamente&por&questões&de&acesso&e&

restrição& 

Década&de&60&e&70& PLATO&(Programmed!logic!for!automatic!teaching!operations) 

Década&de&80/90! Storyboard/Adam!et!Eve 

Década&de&90& Web&1.0 

Início&do&século&XXI& Web&2.0 

Próximas&décadas&?& &Web&3.0&ou&Web&semântica/&World&Wide&Database 

Fonte:&elaborado&pela&autora&

O&salto& tecnológico&na&comunicação&aumentou&consideravelmente&o&número&

de& ferramentas& e& informações& à& disposição& do& professor& e& do& aluno& de& idiomas.&

Nenhuma& delas,& no& entanto,& havia& provocado& uma& mudança& significativa& no&

ambiente& em& que& se& dá& o& processo& de& ensino& e& aprendizagem& de& línguas&

estrangeiras& até& o& surgimento& da& Web& 2.0.& Desde& então,& o& espaço& em& que& o&

processo&se&dá&teve&seu&potencial&de&modificação&expandido.&&

O&surgimento&e&aprimoramento&de&ferramentas&de&comunicação&por&meio&de&

mensagens,& vídeos,& áudios& e& redes& sociais& permitiu& um& grande& aumento& das&

possibilidades&de&recebimento&de& input&por&parte&do&aluno&e&de&técnicas&de&ensino&

por&parte&do&professor.&O&ambiente&convencional&de&ensino&pôde,&a&partir&de&então,&
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ser& expandido,& já& não& tem& de& ser& necessariamente& limitado& à& sala& de& aula& ou& à&

casa/escritório/biblioteca&do&aluno.&

O&avanço&das&Tecnologias&da&Informação&e&Comunicação&(TIC)&possibilitou&o&

surgimento& de& um& espaço& supranterritorial,& onde& pode& se& dar& o& contato&

transgeográfico&entre&pessoas&em&tempo&real.&Deste&modo,&o&ensinonaprendizagem&

mediado& pela& Internet& ganhou& potencial& para& ultrapassar& os& limites& da& geografia&

territorial&tradicional,&possibilitando&o&contato&entre&alunos&e&professores&de&diversas&

partes&do&mundo.&&

O& ensino& de& línguas& estrangeiros& por& meio& da&Web& tem& características& de&

globalização& e& de& internacionalização,& que& por& sua& vez,& diferem& em& seus& efeitos.&

Enquanto&o&primeiro&diz&respeito&à&intensificação&das&relações&políticas,&comerciais&e&

comunicacionais& entre& as& nações,& causando& transformações& na& ideia& de& espaço&

geográfico&e&na&consequente&expansão&das&relações&entre&os&países&e&pessoas,&o&

segundo&referense&às&relações&de&trocas&ou&complementação&econômica,&cultural&ou&

política&entre&países.&

A& globalização& representa& uma&modificação& no& conceito& de& espaço& em&que&

essas& relações& se& dão.& Crianse& uma& redução& ou& mesmo& se& chega& a& eliminar& as&

barreiras&até&pouco&existentes&entre&indivíduos&de&diferentes&nacionalidades,&visando&

contatos&sociais,&políticos,&econômicos&e&culturais.&A& transformação&do&espaço,&no&

entanto,& não& modifica& necessariamente& a& forma& como& esses& contatos& são&

organizados&e&regidos,&principalmente&para&fins&educacionais.&

O&termo&"globalidade"&está&em&sintonia&com&o&termo&com&espacialidade.&Ele&

diz& algo& sobre& a& arena& da& ação& humana& e& experiência.& Ele& descreve& um&

lugar,&uma&localização,&um&domínio.&Em&particular,&a&globalidade&identifica&o&

planeta:& o& mundo& como& um& todo,& como& um& lugar& natural& para& relações&

sociais.&Falar&do&global&indica&que&as&pessoas&podem&viver&juntas&não&só&na&

esfera& local,& provincial,& nacional& e& regional,& mas& também& em& espaços&

transfronteiriços,& isto&é,&aqueles&que&transcendem&as&fronteiras&territoriais&n&

onde&o&mundo&é&um&lugar&único.&(SCHOLTE,&2005,&p.3,&tradução&nossa)
11
&

                                                
11
&The& term& “globality”& resonates&with&spatiality.& It& says&something&about& the&arena&of&human&action&

and& experience.& It& describes& a& place,& a& location,& a& domain.& In& particular,& globality& identifies& the&

planet—the&world&as&a&whole—as&a&site&of&social&relations&in&its&own&right.&Talk&of&the&global&indicates&

that& people&may& live& together& not& only& in& local,& provincial,& national& and& regional& realms,& but& also& in&

transborder&spaces—that& is,& those& that& transcend& territorial&boundaries—where& the&world& is&a&single&

place.&
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Assim& como& a& Internet,& a& aquisição& de& línguas& estrangeiras& tem& um& papel&

decisivo&e&multifacetado,&ao&mesmo&tempo&no&mundo&globalizado,&ou&seja,&papel&de&

possibilitador&(ferramenta),&mas&também&de&responsável&(fundador).&&&

Dentro&do&contexto&de&globalização,&o&ensino&de&línguas&estrangeiras&e&o&uso&

da&Internet&são&interdependentes.&É&preciso&que&os&sujeitos&inseridos&no&contexto&de&

ensino&sintamnse&capazes&em&relação&à&língua&estrangeira&alvo&para&que&consigam&

fazer&uso&do&máximo&de&funcionalidades&à&disposição&na&Web,&de&modo&a&contribuir&

com&a&sua&busca&por& input& linguístico&e&cultural.&Por&outro& lado,&a& Internet& também&

precisa&das& línguas&estrangeiras,&em&especial&dos& idiomas&de&países&politicamente&

dominantes,&para&exercer&o&seu&papel&de&difusor&de&informação.&&

Portanto,& compor& e& analisar& o& ambiente& de& aprendizagem& de& línguas&

estrangeiras& não& mais& se& restringe& a& falar& de& montagem& de& salas& de& aulas&

ambientadas.& A& aplicação& efetiva& da& Internet& trouxe& a& critica& do& meio& a& um& nível&

muito&mais&complexo.&O&meio&não&mais&engloba&somente&professor&e&aluno,&mas&um&

semnnúmero& de& pessoas& potencialmente& envolvidas,& inclusive& aquelas& que& não&

estão&envolvidas.&

Ao& falarmos&de&globalização&até& agora,& tratamos&das&pessoas& inseridas& (ou&

potencialmente&inseridas&nesse&contexto),&mas&não&se&pode&ignorar&o&“lado&B”&deste&

processo,&que&deixa&para& trás&muitos&excluídos,&marginais&à&globalização,&gerando&

uma& “globalização& como& perversidade”& (SANTOS,& 2000,& p.9),& onde& o& universal& é&

determinado& pelo& lado& dominante,& que& determina& até& onde& o& capital& (em& suas&

diversas& formas)& deve& chegar,& o& que& faz& com& que& o& conceito& de& globalização& se&

afaste&cada&vez&mais&do&conceito&de&universalização,&ou&ainda,&segundo&Habermas,&

que& comprove& a& influência& da& parcela& dominante& da& sociedade& no& processo& de&

universalização,& tal& como& a& educação& a& serviço& da& tecnologia& de& modo&

indiscriminado.&

O& desenvolvimento& do& conhecimento& científico& e& técnico,& ao& propiciar& o&

crescimento& e& o& aperfeiçoamento& das& forças& produtivas,& provê& o& sistema&

capitalista& de& um& mecanismo& regular& que& assegura& a& sua& manutenção.&

Desta& forma,& "se& institucionaliza& a& introdução& de& novas& tecnologias& e& de&

novas& estratégias",& isto& é,& "institucionaliza[se! a! inovação& enquanto& tal",&
cumprindo& a& ciência& e& a& técnica& o& papel& de& legitimar& a& dominação&

(HABERMAS,&1987d,&p.&62).&&

Milton&Santos&afirma&ainda&que&a& inacessibilidade&à&educação&de&qualidade&

devense,&em&parte,&à&globalização.&No&entanto,&a&globalização&vem&sendo&apontada&
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como&facilitadora&da&expansão&e&fomentadora&da&melhoria&da&qualidade&de&ensino,&

especialmente& do& ensino& de& línguas& estrangeiras,& sendo& o& domínio& de& outros&

idiomas& ferramenta& essencial& para& participação& neste& novo& contexto,& tornando&

possível& o& que& o& sociólogo& chamou& de& universalidade& empírica,& por&meio& de& uma&

outra&globalização&que&não&sirva&exclusivamente&aos&interesses&de&alguns&países&ou&

de&grupos&economicamente&favorecidos.&&

Ao& se& identificar& e& analisar& as& características& dos& atores& no& processo& de&

ensino& e& aprendizagem& de& línguas& estrangeiras&mediado& pela& Internet,& tem& de& se&

considerar& o& “nãonenvolvido”& e& o& “parcialmente& envolvido”,& além& daqueles& que&

participam&e&estão&incluídos&nesse&meio,&nesse&ambiente&supranterritorial.&

O&“sujeito&nãonenvolvido”&é&aquele&a&quem&as&ferramentas&de&exclusão&foram&

efetivamente& aplicadas.& Tratanse& do& aluno& ou& professor& cujo& acesso& a& Internet& é&

limitado&por&razões&técnicas,&geográficas&e&econômicas.&Nesse&caso,&não&podemos&

sequer& falar& em& termos& de& letramento& digital& ou& métodos& de& aquisição& de& LE& na&

Web,& pois& faltam& a& esse& indivíduo& elementos& básicos& para& que& seu& papel& seja&

analisado&dentro&do&contexto&de&ensino&e&aprendizagem&por&meio&da&Internet.&Tratan

se&de&um&sujeito&que&segue&um&caminho&tangencial&frente&aos&avanços&da&tecnologia&

de& informação& que& possam& servir& a& fins& educacionais,& de& forma& que& acaba& se&

formando&uma&espécie&de&“limbo”&digital&educacional.&

O& “sujeito&parcialmente&envolvido”&é&aquele&que&conhece&as& ferramentas&da&

Internet,&mas&não&se&apropriou&efetivamente&delas&de&modo&a&estar&convencido&de&

suas&funcionalidades&ou&de&ser&capaz&de&aplicánlas&em&diferentes&situações&de&forma&

crítica.& Professor& ou& aluno& de& língua& estrangeira& teriam,& nessas& circunstancias,&

acesso& a& ferramentas& tecnológicas,& porém& sem& que& tenham& se& apropriado& delas,&

repetindo& as& mesmas&metodologias& (às& vezes& de& forma& desordenada)& usadas& no&

ambiente&tradicional,&mas&agora&no&ambiente&Web.&

O& “sujeito& envolvido”,& por& sua& vez,& tem& pleno& domínio& das& ferramentas&

aplicáveis&ao&ensino&e&aprendizagem&e&faz&uso&delas&de&forma&crítica&em&diferentes&

situações,& de& acordo& com& suas& características,& contexto& e& objetivos.& Tratanse& de&

uma& situação& ideal,& na& qual& professor& e& aluno& assumem&uma&espécie& de& contrato&

colaborativo&para&situações&de&aprendizagem&com&papeis&e&metas&claras&e&definidas,&

fazendo& uso& e& compartilhando& mutuamente& seus& conhecimentos& técnicos& e& suas&

experiências&para&a&seleção&e&interpretação&de&técnicas&e&informações&no&ambiente&

Web.&&
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Devemos& considerar& ainda&que&uma&das& características&mais& aclamadas&da&

Internet&para&fins&educacionais&seria&seu&potencial&de&fornecer&a&qualquer&estudante&

iguais& possibilidades& de& aprendizagem,& independentemente& de& seu& capital& cultural&

ou&de&sua&situação&socioeconômica.&Tal&perspectiva&não&condiz&com&as&definições&

de&sujeito&no&ambiente&Web&apresentadas&acima&e&confirmam&o&papel&funcionalista&

da& escola,& legitimando& o& privilegio& de& determinados& grupos& sociais& sobre& outros&

desfavorecidos,&em&maior&ou&menor&escala.&&

3.1&A&RELAÇÃO&PROFESSORnALUNO&E&A&APLICABILIDADE&DO&CONCEITO&DE&

INDIVIDUAÇÃO& PARA& O& PROCESSO& DE& AQUISIÇÃO& DE& LÍNGUAS&

ESTRANGEIRAS&NO&AMBIENTE&WEB!

A&manutenção& das& tradições,& a& transferência& de& conhecimento& “de& pai& para&

filho”&e&a&expectativa&de&que&os&hábitos&e&as&ações&de&determinados&grupos&sociais&

se& repitam& com& o& passar& das& gerações& ocorreram& durante& toda& a& historia& da&

civilização,& e& foram& (e& em& alguns& casos& continuam& sendo),& durante& muito& tempo,&

formas& eficientes& de& garantir& a& sobrevivência,& de& preservar& dogmas& e& de& exercer&

domínio.&&

Como&efeitos&da&globalização,&por&meio&do&domínio&de&línguas&estrangeiras&e&

das& ferramentas& de& tecnologia& comunicacional& mediadas& pela& Internet,& o& cenário&

acima& descrito& vem& sendo& significativamente& modificado& para& aqueles& que& têm&

acesso&real&à&Web.&

As&estruturas&mentais&pelas&quais&os&agentes&sociais&apreendem&o&social,&e&

que&são&produtos&da& interiorização&do&social,&geram&visões&de&mundo&que&

contribuem&para& a& construção& deste&mundo& (Bourdieu,& 1987:155& e& segs.).&

De&modo&que&é&como&habitus&que&a&história&se&insere&no&nosso&corpo&e&na&
nossa& mente,& tanto& no& estado& objetivado& (monumentos,& livros,& teorias),&

quanto&no&estado&incorporado,&sob&a&forma&de&disposições.&É&mediante&este&

processo& que& o& habitus& funda& condutas& regulares,& que& permitem& prever&
práticas&—&as& "coisas&que& se& fazem"&e& as& "coisas&que&não& se& fazem"&em&

determinado& campo& (Bourdieu,& 1987:95).& É& através& deste& processo& que&

aprendemos&a&antecipar&nosso& futuro&em&conformidade&com&a&experiência&

do&presente,& e,& portanto,& a&não&desejarmos&o&que,&no&nosso&grupo&social,&

aparece&como&eminentemente&pouco&provável&(BONNNEWITZ,&2002,&apud&

THIRYnCHERQUES,&2006,&p.34).&

O& ensino& de& língua& estrangeira& sempre& foi& um& importante& instrumento& de&

transmissão&de&valores,&de&dominação&e&de&poder.&Os&primeiros&registros&de&ensino&

de& LE& indicam&que& sua& função& inicial& era& transmitir& dogmas& e& valores& a&membros&
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politicamente&favorecidos&da&sociedade.&Dessa&forma,&esperavanse&que&os&valores&e&

as& trajetórias&dos& indivíduos&permanecessem&os&mesmos&com&o&passar&do& tempo,&

de& forma& que& o& poder& permanecesse& nas& mesmas& mãos.& O& habitus& daqueles&

indivíduos& era& o& mesmo& –& suas& trajetórias& eram& determinadas& por& experiências&

semelhantes,&o&que&as&tornava,&de&certa&forma,&previsíveis.&

Considerando& a& forma& como& os& materiais& didáticos& são& desenvolvidos& e&

distribuídos&pelas&editoras,&concluimos&que&muito&pouco&mudou,&mas&se&apresenta&

agora& de& forma& indireta.& Esses& materiais& geralmente& apresentam& a& cultura,& a&

pronúncia&e&a&etnia&de&países&dominantes&(economicamente&e&politicamente).&Assim,&

não& se& trata& somente& da& língua& –& obviamente& os& lucros& obtidos& devem& ser&

considerados&–&mas&também&de&transmissão&de&valores&e&de&manutenção&de&poder.&&

Para&aquele&que&tem&acesso&à&Internet&e&faz&uso&de&suas&funcionalidades&de&

intercâmbio&de&informações&de&forma&plena,&podemos&considerar&a&possibilidade&&de&

inversão& de& papeis,& ou& seja,& a& língua& estrangeira,& ao& invés& de& garantir& a&

previsibilidade&de&ações&por&meio&da&transmissão&de&valores,&possibilita&o&contato&e&

a& consequente& apropriação& de& diferentes& disposições,& de& diferentes& culturas,&

fazendo&com&que&o&individuo&se&torne,&cada&vez&mais,&singular&em&suas&trajetórias.&&

Esse& individuo& moderno,& inserido& (total& ou& parcialmente)& num& mundo&

globalizado,&não&corresponde&a&expectativas,&sua& trajetória&é& imprevisível&–&não&se&

pode& imaginánlo& como& um& retrato& fiel& de& um&determinado& grupo& social& ou& de& uma&

época,&pois&não&sofre&influência&relevante&de&uma&única&instituição,&tal&como&a&igreja&

e&a&escola&o&fizeram&(e&ainda&fazem&em&alguns&contextos)&n&suas&experiências&são&

oriundas&de&disposições&diversas,&sua&trajetória&é,&portanto,&mais&fluida.&Desta&forma,&

configuramnse&a&Internet&e&a&LE&como&desafios,&que&produzem&resultados&singulares&

diante&das&experiências&de&cada&indivíduo&frente&a&eles.&

As&provas&são&desafios&estruturais&que&variam&historicamente.&Seu&objetivo&

é& descrever& as& diferentes& formas& que& estes& desafios& assumem& em&

sociedades&diferenciadas&atuais,& o& que& implica&que&as&provas&apresentem&

aspectos&distintos&de&acordo&com&o&âmbito&social&e&não&podem&ser,& como&

pressupôs&Elias,& todas& similares& (a& prova& no& trabalho& difere& da& prova& nas&

relações&com&as&demais&pessoas,&por&exemplo).&Além&disso,&diante&dessas&

provas& estruturais,& observanse& uma& grande& diversidade& de& respostas&

possíveis&no&que&diz&respeito&aos&atores&sociais.&As&provas&são&desafios&e&

não&determinismos&–&o&que&pressupõe&uma&atenção&particular&ao& trabalho&
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dos& indivíduos.&É&através&das&provas&comuns&que&se&produzem& indivíduos&

singulares.&(MARTUCCELLI,&2013,&p.16,&tradução&nossa)
12
&

Danilo& Martuccelli& chama& de& “processo& de& individuação”& o& fenômeno& de&

produção&de& indivíduos&singulares&diante&da&exposição&às&pruebas.&As& implicações&

do&ensinonaprendizagem&de&língua&estrangeira&mediado&pela&Internet&configuramnse&

como&desafios&no&contexto&escolar,&de&forma&que&professores&e&alunos&não&devem&

apresentar&as&mesmas&respostas&frente&a&elas&em&termos&sociais.&

Desta& forma,&a& formação&de& indivíduos&cada&vez&mais& singulares& tem&como&

uma& de& suas& consequências& uma& maior& possibilidade& de& estranhamento& entre&

indivíduos& cujas& trajetórias& não& são& tão& singulares& quanto& a& dos& outros& indivíduos&

envolvidos& no& processo& de& ensino& e& aprendizagem.& Diante& de& tal& conflito,& não& se&

pode& esperar& que& o& uso& da& Internet& possa& assegurar& instantaneamente& a&

multiplicidade& das& informações& obtidas& por& professores& e& alunos,& uma& vez& que& o&

professor&assuma&seu&papel&de&mediador&das&ações.&Se&o&professor,&devido&à&sua&

formação,&espera&transmitir&aos&alunos&somente&o&seu&capital&cultural&e&faz&uso&dele&

para& mediar& o& processo& educativo,& a& individuação& não& se& completa& –& os& alunos&

continuarão&reproduzindo,&em&ambiente&Web,&as&disposições&da&instituição&escolar.&

Por&outro&lado,&alunos&submetidos&à&prueba&Internet&no&caso&da&aquisição&de&

LE&estão&sujeitos&ao&contato&com&diversas&variações& linguísticas&e&culturais,&o&que&

tornará&sua&experiência&frente&à&língua&e&seu&uso&social&mais&individualizados,&o&que&

fará& com& que& suas& experiências& também& sejam& únicas.& Assim,& a& abordagem& do&

professor& frente&a&cada&aluno& tem&de&ser&específica&e&direcionada,&de&modo&que&o&

desafio&se&coloca&indiretamente&também&para&o&professor,&tornando&sua&experiência&

também&singular.&

Porém,& para& que& o& processo& de& individuação& ocorra& é& necessário& que& o&

individuo&seja&concebido&como&o&árbitro&definitivo&de&suas&ações:&“...o&ideal&

do& individuo& depende& da& estrutura& da& sociedade,& mas& ao& mesmo& tempo,&

                                                
12
& Las& pruebas& son& desafíos& estructurales& que& varían& históricamente.& Su& vocación& es& describir& las&

distintas& formas&que&estos&desafíos& toman&en& las&sociedades&diferenciadas&actuales,& lo&que& implica&

que&las&pruebas&presenten&rostros&distintos&según&los&ámbitos&sociales&y&que&no&puedan&ser,&como&lo&

presupone&Elias,&todas&ellas&similares&(la&prueba&en&el&trabajo&difiere&de&la&prueba&de&la&relación&con&

los& otros,& por& ejemplo).& Por& lo& demás,& frente& a& estas& pruebas& estructurales& se& observa& una& gran&

diversidad& de& respuestas& posibles& a& nivel& de& los& actores& sociales.& Las& pruebas& son& desafíos& y& no&

determinismos&–& lo&que&supone&una&atención&particular&y&distintiva&al& trabajo&de& los& individuos.&Es&a&

través&de&pruebas&comunes&como&se&producen&individuos&singulares.&



51&

"

gera& indivíduos& autônomos,& livres& do& peso& da& tradição& e& capazes& a& ter&

independência&de&juízo”.&(MARTUCCELLI,&2007,&p.7,&tradução&nossa)
13
&

Diante& dessas& disposições,& tornanse& a& defesa& de& determinados& métodos& e&

práticas&em&detrimento&de&outros&obsoleta&e&ineficaz,&visto&que&a&opçao&por&um&deles&

implica& a& ideia& de& homogeneidade& entre& os& indivíduos& envolvidos& no& processo& de&

ensinonaprendizagem.& A& crença& na& ideia& de& homogeneidade& ou& o& interesse& nela&

fizeram& com& que& as& práticas& pedagógicas& fossem& desenvolvidas& (até& os& dias& de&

hoje)&de&modo&a&ignorar&as&características&e&necessidades&de&alunos&e&professoresá&

foram&desenvolvidas&e&aplicadas&para&atingir& indivíduos&socialmente&determinados,&

cujos&resultados&deviam&ser&préndeterminados.&&

A& modernidade& e& a& individuação,& fomentadas& pela& Internet& e& pelas& línguas&

estrangeiras,& modificam& esse& cenário& gradativamente.& Não& se& deve,& portanto,&

continuar&utilizando&práticas&pedagógicas&no&processo&de&ensinonaprendizagem&de&

Le,&cujos&conteúdos,&metodologias&e&resultados&não&partam&da&relação&entre& todos&

os&elementos&envolvidos,&e&cujos&resultados&não&sejam&incontáveis&e&imprevisíveis&–&

resultados&esses&que&podem&e& (acreditamos)&deve&servir&de&base&para&estratégias&

posteriores.&

3.1.1* Autonomia*Na*Aquisição*De*LE*Por*Meio*De*Ferramentas*Da*Web*

O& pressuposto& básico& para& uma& experiência& singular& em& relação& à& LE,& de&

forma&a&permitir&que&a& línguanalvo&esteja&conectada&à&percepção&de&cada&individuo&

envolvido&no&processo&de&ensino&e&aprendizagem,&é&a&independência&do&professor&e&

do& aluno& frente& às& determinações& sócionhistóricas& n& será& essa& liberdade& que&

possibilitará& ao& aluno& vincular& suas& experiências& ao& processo& de& produção& de&

conhecimento,& agregando& sentido& a& elas& e& produzindo& um& ambiente& de&

aprendizagem&autônomo.&&&

O&conceito&de&autonomia&vem&sendo&utilizado&de&forma&deliberada&nos&últimos&

anos,&de&modo&a&agregar&valor&a&determinadas&técnicas&de&ensino&de&LE&e&de&modo&

a& justificar& a& importância& da& inserção& da& Internet& em& atividades& escolares.& Tal&

                                                
13
&&Concebido&como&el&arbitro&definitivo&de&su&acción:&el& ideal&del& individuo&depende&de&la&estructura&

de& la& sociedade& pero,& al& mismo& tempo,& engendra& individuos& autónomos,& liberados& del& peso& de& la&

tradición&y&capaces&de&independência&de&juicio.&
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postura& está,&muitas& vezes,&mais& de& acordo& com& determinações& socioeconômicas&

que&com&questões&relacionadas&à&educação&propriamente&dita.&

A&diminuição&ou&eliminação&de&aulas&frontais&e&a&determinação&de&atividades&a&

serem&realizadas&individualmente&ou&em&grupo,&com&ou&sem&o&uso&da&Internet,&não&

configuram&autonomia,&mas&sim&variação&didática&e&metodológica.&

De&acordo&com&Vocabulário!Técnico!e!Crítico!da!Filosofia:&"Etimologicamente&

autonomia& é& a& condição& de& uma& pessoa& ou& de& uma& coletividade& cultural,& que&

determina& ela&mesma& a& lei& à& qual& se& submete"& (LALANDE,& 1999,& p.& 115)á& difere,&

portanto,&do&conceito&de&autossuficiência,&cuja&pessoa&ou&grupo&não&se&submete&à&

nenhuma&lei,&ou&seja,&&sem&a&limitação&por&qualquer&condicionamento.&&

Consideremos,& para& fins& educacionais,& o& conceito& de& autonomia& da&

Pedagogia& da& Autonomia& de& Paulo& Freire& (1996).& Nela,& o& educador& defende& uma&

ação&educativa&autônoma&e&transformadora,&em&que&a&bagagem&cultural&trazida&pelo&

aluno& é& respeitada& e& em& que& o& professor& também& é& um& aprendiz& em& constante&

transformação.&Tratanse&de&uma&situação&em&que& todos&aprendem&com& todos,&por&

meio& da& interação& social,& levandonse& em& consideração& os& diversos& tipos& de&

inteligência&dos&atores&envolvidos.&&

A&visão&de&Paulo&Freire&adequanse&perfeitamente&ao&ensino&e&aprendizagem&

de&línguas&estrangeiras&por&meio&da&Internet,&pois&compreende&que&o&professor&não&

é& (e& nem& precisa& ser)& detentor& de& todos& os& conhecimentos& necessários& ao& aluno,&

pelo& contrário,& compreende&que& existem& inúmeros& conhecimentos,& que& podem&ser&

conquistados&por&professor&e&pelo&aluno,&em&parceria.&Para&ele,&o&conhecimento&não&

deve& ser& transmitido,& mas& sim& construído& em& ambiente& propício& e& por& meio& de&

situações&que&estimulem&a&aprendizagem.&

O&processo&de&aquisição&de&uma&língua&estrangeira&na&Web&parece,&portanto,&

bastante&propicio&ao&fomento&da&autonomia&do&aluno&e&do&professor.&Para&isso,&não&

basta& que& o& aluno& faça& uma& atividade& pronta& e& determinada& pelo& professor,& que&

espera& que& o& aluno& apresente& determinados& resultados.& A& autonomia& pressupõe&

resultados&imprevisíveis&e&a&transformação&dos&atores&e&do&ambiente&por&meio&deles.&

Da&mesma&forma,&um&processo&de&ensinonaprendizagem&autônomo&não&se&configura&

pela&ausência&de&método,&mas&sim&pela&determinação&do&método&mais&adequado&de&

acordo& com& os& indivíduos,& com& suas& características,& metas& e& contexto,&

indefinidamente&n&o&que&chamaremos&de&ensino&adaptativo.&
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&&Para&tanto,&é&preciso&que&o&professor&também&atue&de&forma&autônoma,&que&

saia& de& sua& posição& historicamente& autoritária,& que& extrapole& as& determinações&

metodológicas,& que& esteja& disposto& a& aprender& constantemente& e& a& compartilhar&

conhecimentos,&criando&assim&um&ambiente&de&ensino&e&aprendizagem&convidativo,&

uma&rede&de&fato.&&

Obviamente&a&mudança&do&ambiente& físico&para&o&ambiente&Web&não&basta&

para&que&a&aprendizagem&autônoma&de&uma&LE&se&dê.&Antes,&é&necessário&que&o&

aluno& se& sinta& motivado& a& desempenhar& um& papel& ativo& em& seu& processo& de&

aprendizagem,& que& se& sinta& à& vontade& para& apresentar& e& compartilhar& suas&

experiências&no&grupo&do&qual&faz&parte,&e&que&tenha&um&professor&que&o&orientará&

na&busca&e&no&compartilhamento&de&informações.&

3.1.2* Processo*adaptativo*de*aquisição*de*línguas*estrangeiras*

Apesar&de&atualmente&estar&em&alta&devido&a&novas&propostas&comerciais&e&

tecnológicas,& o& ensino& adaptativo& já& vem& sendo& feito& há& tempos& na& sala& de& aula&

presencial.&Ao&notar&a&dificuldade&de&um&aluno&ou&a&facilidade&e&avanço&de&outro,&o&

professor& toma& diferentes& atitudes& de& modo& a& ajudar,& direcionar& ou& estimular&

individualmente.&Geralmente,&esta&postura&ocorre&em&momentos&extranaula,&ou&seja,&

o& conteúdo& normalmente& não& pode& ser& interrompido& ou& modificado& diante& das&

diferentes&necessidades&do&aluno.&&

O&mesmo&ocorre&no&ensino&de& línguas&estrangeiras.&Apesar&do&empenho&de&

muitos&professores&para&dar&atenção& individual& a& seus&alunos,&esses&esforços& são&

condicionados&pela&urgência&de&que&todos&sigam&o&planejamento&definido,&de&modo&

a&alcançar&o&próximo&nível,&utilizando&o&mesmo&método&e&as&mesma&técnicas,&ainda&

que& elas& tenham& se& mostrado& ineficicazes& ou& insuficientes& para& determinados&

alunos.&

Como& apontamos& anteriormente,& as& características& dos& alunos& diferem& em&

diversos& aspectos,& desde& seus& interesses,& contexto,& capital& cultural,& motivação,&

ansiedade& e& autoconfiança& n& devido& a& questões& cognitivas,& socioculturais,&

economicas,& políticas& e& tecnológicas,& estas& características& serão& infinitamente&

modificadas.& Um& ensino& que& se& propõe& de& fato& como& adaptativo& deve& considerar&

todas&essas&mudanças,&assim&como&sua&perenidade.&
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Se& por& um& lado& encontramos& hoje& inúmeros& MOOCs,& cujo& conteúdo& é&

basicamente& uma& coleção& de& videos,& exercícios& e& fóruns,& sem& nenhum& rastro& de&

personalização,& por& outro,& algumas& empresas& desenvolvedoras& de& softwares&

educacionais&no&Brasil&e&no&exterior&têm&direcionado&seus&esforços&para&a&venda&de&

produtos&que&utilizariam&o&adaptive!learning.&No&entanto,&os&casos&observados&para&

esta&pesquisa&indicaram&que,&na&maioria&das&vezes,&a&adaptabilidade&restringense&à&

coleta&parcial&de&dados&sociais&e&etnográficos,&assim&como&ao&desenvolvimento&de&

softwares& que& permitem& o& progresso& individual& em& ambiente& virtual,& seguido& de&

exercícios& de& reforço& ou& o& progresso& individual,& além& de& acompanhamento& e&

definição&de&atividades&no&modelo&blended!learning.&&

O&ensino&adaptativo&ainda&não&existe,&mas&há&um&grande&esforço&de&grandes&

empresas&de&tecnologia&para&criánlo.&Para&tanto,&é&preciso&que&façamos&uso&da&Web!

semântica& e& do& conceito& de& Internet! of! Things& ligados& a& todas& as& diferenciações&

supramencionadas.&

Ferramentas&da&Web&3.0&ou&semântica&teriam&a&função&de&coletar&e&processar&

as& informações& e& o& comportamento& dos& alunos& conectados& e,& por& meio& de&

ferramentas& de& inteligência& artificial,& produzir& cursos& personalizados& e& dinâmicos.&

Mas&será&preciso&antes&suprir&os&sistemas&com&dados&relevantes&para&o&processo&de&

ensinonaprendizagem& –& de& outra& forma,& teremos& apenas& cursos& com& conteúdo& e&

(talvez)& técnicas& individualizadas,& ignorando& todos& os& elementos& relevantes,&

levandonnos&novamente&ao&ponto&de&partida.&

3.1.3* O*conceito*de*neomaterialismo*aplicado*à*aquisição*de*línguas*
estrangeiras*na*Web.*

Tratanse& de& uma& esfera& composta& de& algumas& centenas& de& pedras&

sedimentadas& umas& às& outras,& com& um& grande& orifício& circular& na& parte&

inferior.&O&topo&da&cúpula&suporta&sete&ou&oito&pontas,&cada&uma,&um&monte&

de&pedras&–&as&maiores&na&base,&e&a&menor&ponta&criando&uma&única&ponta&

afiada.&O&detalhe&arquitetônico&mais&impressionante,&aquele&que&nomeia&as&

espécies& constituídas& por& ele,& é& o& colar& da& abertura& circular.& Tratanse& de&

uma&coroa&plissada&construída&a&partir& de&partículas&muito&pequenas&para&

serem& distinguidas& do& sedimento& que& as& liga.& O& diâmetro& de& todo& o& seu&

corpo,& levando&em&consideração& do& que& se& trata,&mede&aproximadamente&

150&milésimos&de&milímetro&(ou&seja,&micrômetros,&μm).&Menor&que&o&ponto&

final& ao& término& desta& sentença,& é& o& abrigo& portátil& da&Difflugia! coronata,&
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uma& espécie& de& ameba.& (HANSELL,& 2007& apud& DOLPHIJNá& VAN& DER&

TUIN,&2012,&p.42,&tradução&nossa)
14
&

Amebas&são&seres&unicelulares&que&possuem&apenas&uma&membrana&exterior&

preenchida& por& fluidos& n& algumas& delas,& no& entanto,& são& capazes& de& ações&

complexas,& tal& como&construir&a&própria&casa.&Este&é&o&caso&da&Difflugia!coronata,&

que&o&faz&mesmo&sendo&desprovida&de&um&sistema&nervoso.&&

&Partindo&de&observações&de&eventos&sócionhistóricos&ou&biológicos,& filósofos&

como&Gilles&Deleuze,&e&mais&tarde,&Manuel&DeLanda&e&Rosi&Braidrotti,&entre&outros,&

vêm&questionando,&nas&últimas&décadas,&a&relação&dualista&entre&sujeito&e&objeto.&&

Em& “Discurso&do&método”& (2011),&Descartes& fundamenta&a& subordinação&do&

objeto&(Res!Extensa)&pelo&sujeito&(Res!Cogitans).& &O&filósofo&do&século&XVII&cria&as&

bases&do&pensamento&moderno&ao&questionar&todas&as&informações&produzidas&pela&

realidade.&De&acordo&com&Descartes&e&sua&teoria&dualista,&o&conhecimento&só&pode&

ser&produzido&pelo&sujeito,&por&meio&de&conhecimentos&universais&dos&quais&dispõe.&

O& pensamento,& portanto,& é& onde& se& dá& a& verdade& a& respeito& de& todo& e& qualquer&

objeto.&

Em&Crítica& da& Razão& Pura,& Immanuel& Kant& (2013)& opõense& a& Descartes& ao&

defender& que& o& sujeito& (ser& cognoscente)& e& objeto& (objeto& cognoscível)& são&

interdependentes.& Segundo& Kant,& o& real& só& pode& ser& produzido& no& interior& do&

individuo,& ou& seja,& o& sujeito& organiza& e& produz& sentido& ao& objeto.& Assim,& o&

conhecimento&a&respeito&do&objeto&somente&ocorre&por&meio&do&sentido&que&o&sujeito&

dá& a& ele,& fazendo& com& que& o& objeto& seja& considerado& uma& construção& interna& do&

sujeito,& que& dispõe& de& aparato& cognitivo& para& permitir& o& conhecimento& do& objeto.&

Desta&forma,&tornanse&o&objeto&uma&construção&do&sujeito,&uma&vez&que&o&objeto&é&o&

objeto&para&o&sujeito,&e&não&o&objeto&em&si.&&

Ao& buscar& superar& o& dualismo& kantiano,& Hegel& propõe& que& sujeito& e& objeto&

estão& internrelacionados& (Wechselbewegung),& não& havendo& separação& entre& o&

interior&e&o&exterior,&defendendo&a&reciprocidade&da&causa&e&de&efeito.&Para&ele,&todo&

                                                
14
&It&is&a&sphere&composed&of&a&few&hundred&stones&cemented&together,&with&a&large&circular&hole&at&the&

bottom.&The&top&of&its&dome&bears&seven&or&eight&study&spikes,&each&a&cairn&of&stones,&larger&ones&at&

the&base,& the&smallest&at& the& tip&creating&a&sharp&point.&The&most&distinctive&architectural&detail,& the&

one&that&gives&the&name&to&the&species&that&builds&it,&is&the&colar&to&the&circular&aperture.&It&is&a&pleated&

coronet& constructed& from&particles& too&small& to&be&distinguishable& from& the&cement& that&binds& them.&

The&diameter&of&this&whole&dwelling,&for&that&is&what&it&is,&is&about&150&thousandths&of&a&millimeter&(i.e.&

micrometres,&written&μm).&Smaller&than&the&full&stop&at&the&end&of&this&sentense,&it&is&the&portable&home&

of&the&Difflugia&coronata,&a&species&of&amoeba.&
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o&real&é&racional,&afirmando&o&exterior&pelo&interior&e&vicenversa.&Para&Hegel,&o&sujeito&

da& relação& causal& não& é& nem&a& causa& e& nem&o& efeito& individualmente,&mas& sim&a&

totalidade&da&relação&causanefeito&ou&sujeitonobjeto.&Portanto,&o&sujeito&tem&o&papel&

de& alcançar& o& absoluto& do& objeto,& conhecendo& o& objeto& nele& mesmo,& visto& que&

ambos&são&interdependentes&e&participativos.&&&

[...]&essa&metafísica&considerava&as&determinações&de&pensamento&como&as&

determinações& fundamentais& das& coisas.& [...]& Aquela& metafísica&

pressupunha,&em&geral,& que&o&conhecimento&do&absoluto&se&poderia&obter&

desta&maneira:&por&lhe&serem&atribuídos&predicadosá&e&não&examinava&nem&

as&determinaçõesndenentendimento&segundo&seu&conteúdo&e&valor&próprios,&

nem& tampouco& essa& forma,& a& de& determinar& o& absoluto& pela& atribuição& de&

predicados&(HEGEL,&1995,&p.90)
&
&

O& neomaterialismo,& portanto,& surge& como& uma& corrente& teórica& que& propõe&

uma& revisão& sobre& as& clássicas& perguntas& filosóficas:& Quem& é& e& como& atua& o&

agente?&&

O&fundamento&neomaterialista&considera&a&matéria,&seja&ela&biológica&ou&não,&

segundo&suas&capacidades,&ou&seja,& como&embodied!memories,& que&colocam& “em&

xeque”& a& relação& dialética,& considerando& a& transversalidade& das& relações& entre&

matéria&(corpo&humano)&e&matéria&(não&humana).&&&&

O& neomaterialismo& rejeita& a& análise& que& parte& da& relação& sujeitonobjeto,& e&

defende&que&ambos&podem&influenciar&um&ao&outro,&dentro&de&um&mesmo&processo,&

com&o&mesmo&grau&de&relevância.&&&

Acreditamos& que& uma& análise& dualista& tornanse& insuficiente& ao& se& falar& de&

aquisição&de& línguas&estrangeiras& por&meio& de& ferramentas& da&Web,& considerando&

que& as& informações& produzidas& na& Internet& são& transmitidas& por& meio& de& ondas&

eletromagnéticas,& e& que& o& conteúdo,& a& forma& e& a& velocidade& com& que& tais&

informações&são&transmitidas&e&retransmitidas&vem&afetando&nossa&forma&de&pensar&

e&agir&substancialmente.&& &

Assim& como& a& Internet,& também& a& linguagem& apresenta& capacidades& nas&

quais& se& reconhecem& sua& materialidade.& Os& neomaterialistas& defendem& que& se&

observe&a&linguagem&para&além&de&seus&aspectos&semióticos,&fonéticos,&semânticos&

e& pragmáticos,& ou&melhor,& para& além&de& sua& subordinação&ao&material& segundo&a&

lógica&dualista.&&
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Correntes&semióticas&de& toda&natureza&estão& ligadas&a&diversos&modos&de&

codificação& (econômico,& político,& biológico,& etc.),& que& põem& em& jogo& não&

somente&diferentes&regimes&de&signos,&mas&também&estados&das&coisas&em&

diferentes& condições.& (DELEUZE& && GUATTARI,& 1987,& p.& 7,& tradução&

nossa)
15
&

Esta& análise& indica& que& o& papel& do& professor,& no& ambiente& físico& ou& virtual,&

transmite,&mesmo& que& irrefletidamente,& coordenadas& ideológicas& aos& seus& alunos.&

Tal& perspectiva& não& compreende& a& linguagem& somente& como& um& instrumento& de&

comunicação&ou&como&um&código,&mas&como&um&elemento&material&que&pode&alterar&

o&meio,&comportamentos&humanos&e&a&própria&história.&&&

Ao&estudar&uma&língua&estrangeira,&o&aluno&está&sujeito&a&essas&coordenadas&

ideológicas& (chamadas& por& Deleuze& de& “semiotic! coordinates”),& seja& por& meio& do&

discurso&produzido&pelo&professor,&seja&pelo&contato&com&outros& falantes&da& língua&

alvo&(no&caso&da&utilização&de&ferramentas&da&Internet).&Desta&forma,&consideranse&o&

papel& da& língua& como& transmissora& de& comandos& que& irão& produzir& algum& efeito&

sobre&os&sujeitos&envolvidos.&

Se&consideramos&a&materialidade&da&Internet&e&da&língua,&dánse,&no&processo&

de& aquisição& de& línguas& estrangeiras& na&Web,& uma&modificação& na& natureza& e& no&

papel& dos& elementos& envolvidos,& e& consequentemente,& uma& alteração& na& forma&

como&se&deve&analisar&o&processo.&Uma&análise&neomaterialista&rejeita&a&abordagem&

dualista&que&tem&se&dado&aos&estudos&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras,&além&de&

envolver&um&novo&elemento&determinante&para&o&processo,&a&Internet,&não&somente&

como&ambiente,&mas&também&como&elemento&atuante.&

Um& estudo& sobre& a& aplicação& da& Internet& em& aulas& de& línguas& estrangerias&

não&implica&somente&analisar&a&mudança&do&ambiente&físico&para&o&virtual,&mas&sim&

analisar&o&processo&de&produção&de&conhecimento&no&ambiente&Web,&considerando&

as& capacidades& do& próprio& meio& e& dos& elementos& nele& inseridos,& numa& relação&

circular&em&que&tudo&e&todos&modificam&e&são&modificados&de&alguma&forma.&

& &

                                                
15
&“Semiotic&chains&of&every&nature&are&connected&to&very&diverse&modes&of&coding&(biological,&political,&

econ& nomic,& etc.)& that& bring& into&play&not& only& different& regimes&of& signs&but& also& states&of& things&of&

differing&status.”&
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Figura*8*F*Análise*não*dualista*do*processo*de*aquisição*de*LE*(ambiente*físico*ou*Web)*

& & & &

&

&

*

&

Fonte:&Elaborada&pela&autora&

Uma&análise&dualista&atual&do&processo&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras&

por&meio&de&ferramentas&da&Internet&considera&a&Web&como&um&meio,&um&ambiente&

em&que&o&ensino&se&dá,&e&as&ferramentas&são&somente&suportes&à&aprendizagem&tais&

como&livros,&lousas,&etc.&&

Devido& à& influência& do& pensamento& sociointeracionista& nos& estudos& sobre& a&

aquisição&de&LE,&o&processo&deve&ocorrer&por&meio&da&negociação&entre&alunos&e&

professor&a&respeito&das&maneiras&mais&indicadas&para&que&o&ensino&e&aprendizagem&

se&dê&para&determinado&grupo.&No&entanto,&professores&e&alunos,& língua,&e&Internet&

têm&papeis&imutáveis&numa&relação&de&subordinação&de&um&sobre&o&outro.&

A& análise& neomaterialista& do& processo& de& aquisição& de& línguas& estrangeiras&

no& ambiente&Web& desconsidera& a& relação& dualista& entre& sujeito& e& objeto,& além& de&

agregar&à&Internet&e&à&LE&um&caráter&transformador&equivalente&ao&caráter&humano&

(professor&e&aluno).&&

Se& a& mente& não& é& o& que& dá& identidade& a& montanhas& e& rios,& plantas& e&

animais,& então& o& que& dá?& Uma& velha& resposta& é& "essências",& a& resposta&

dada& por& Aristóteles.& Mas& se& se& rejeita& o& essencialismo,& então& não& há&

escolha,& há& de& se& responder& a& esta& questão& da& seguinte& forma:& todas& as&

entidades& objetivas& são& produtos& de& um& processo& histórico,& isto& é,& sua&

identidade&é&sintetizada&ou&produzida&como&parte&da&história& cosmológica,&

geológica,&biológica&ou&social&(DELANDA&apud&DOLPHIJNá&VAN&DER&TUIN,&

Michigan,&2012).
16
&

Se& a& identidade& de& um& elemento,& no& nosso& caso& língua& e& Internet,& são&

produzidas&por&processos&de&diversas&ordens,&tais&como&os&da&citação&acima,&e&se&

                                                
16
&If&the&mind&is&not&what&gives&identity&to&mountains&and&rivers,&plants&and&animals,&then&what&does?&

An&old&answer&is&“essences,”&the&answer&given&by&Aristotle.&But&if&one&rejects&essentialism&then&there&

is& no& choice& but& to& answer& the& question& like& this:& all& objective& entities& are& products& of& a& historical&

process,&that&is,&their&identity&is&synthesized&or&produced&as&part&of&cosmological,&geological,&biological&

or&social&history.&

WEB&&ALUNO&PROFESSOR&LE&WEB&&ALUNO&

PROFESSOR&LE&&WEB&&ALUNO&PROFESSOR&LE&

WEB&ALUNO&PROFESSOR&LE&

&

&

&
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esses&elementos&possuem&características&dinâmicas&e&morfogênicas&independentes&

da&ação&subjetiva,&temnse,&portanto,&de&pensar&a&aquisição&de&língua&estrangeira&de&

uma&perspectiva&que&analise&a& forma&como&a&relação&entre& todos&esses&elementos&

se&dá&e&que&resultados&pode&produzir.&

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
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4* CONTEXTO*E*METODOLOGIA*DA*PESQUISA**

Nos&capítulos&anteriores&deste& trabalho,& aplicamos&princípios&das& teorias&de&

aquisição&de&língua&estrangeira,&de&individuação,&de&letramento&digital,&de&autonomia&

e&de&neomaterialismo&para&tratarmos&das&transformações&provocadas&pela&inserção&

de&ferramentas&da&Internet&no&processo&de&ensino&e&aprendizagem&de&LE.&

Pudemos&observar&que&a&mudança&do&ambiente&físico&para&o&ambiente&virtual,&

assim&como&a&aplicação&parcial&ou&integral&de&ferramentas&da&Internet&em&atividades&

escolares& para& a& aquisição& de& LE& pressupõem& uma&mudança& de& postura& frente& à&

ideia&de&que&a&capacitação&tecnológica&de&alunos&e&professores&seja&suficiente&para&

que& tais& ferramentas& sejam& aplicadas& de& forma& coerente& e& efetiva.& Por& meio& do&

expusemos& acima,& tentamos& demostrar& (e& o& faremos& mais& adiante& por& meio& do&

estudo& de& caso)& que& reflexões& profundas& sobre& as& implicações& da& utilização& da&

Internet&em&aulas&de&LE&são&urgentes&não&somente&para&que&sua&aplicação&seja&feita&

de& forma& competente,&mas& principalmente& para& que& ela& não& gere&mais& elementos&

que&possam&prejudicar&o&processo&de&aquisição.&&&&

Diante& das& explanações& acima& e& das& pesquisas& feitas& com& profissionais& e&

alunos& do& colégio,& objeto& deste& estudo& de& caso,& pretendemos& comprovar& nos&

capítulos&a&seguir&a&necessidade&de&reflexões&profundas&a&respeito&da&utilização&de&

ferramentas&da&Internet&em&aulas&de&LE&e&L2,&visto&a&complexidade&das&modificações&

oriundas&da&mudança&do&meio&físico&para&o&meio&virtual,&que&envolvem&alterações&de&

ambiente,&mas&também&modificações&cognitivas,&metodológicas,&sociais,&históricas&e&

econômicas.&&

Partindo&desta&perspectiva,&que&é&também&a&perspectiva&de&um&professor&de&

língua&estrangeira,&pretendemos&que&este&estudo&de&caso&possa&ser&útil&no&ambiente&

acadêmico,&mas&também&para&a&prática&diária&de&ensino&e&aprendizagem,&então&nas&

mãos&do&professor,&que&diante&do&quadro&acima&descrito&e&a&seguir&analisado,& tem&

sua&função&profundamente&alterada&e&problematizada,&e&não&enfraquecida&pelo&uso&

da&Internet&e&de&outras&tecnologias&em&sala&de&aula.&

O& uso& de& ferramentas& da& Internet& para& aquisição& de& línguas& estrangeiras&

tornounse,& nos& últimos& anos,& objeto& de& constante& discussão& no& meio& acadêmico,&

escolar&e&empresarial.&No&entanto,&grande&parte&dos&debates&e&produções&cientificas&

detêmnse&sobre&aspectos& ligados&à&metodologia,&à&aplicabilidade&de&ferramentas,&a&

estratégias& de& interação,& à& autonomia,& à& mobilidade& e,& em& alguns& casos,& ao&
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letramento.&Por&se&tratar&de&um&tema&bastante&abrangente&e&dinâmico,&e&devido&ao&

entusiasmo&frente&às&possibilidades&de&aplicação&educacional&da&Web&e&à&novidade&

do&tema,&pouco&se&fala&ainda&de&planejamento&de&ações&e&análise&de&resultados.&&

Atualmente&os&EUA&é&o&país&com&o&maior&número&de& teses&sobre&o&uso&de&

tecnologia& em& sala& de& aula,& e& também& especificamente& sobre& o& ensino& e&

aprendizagem&de&língua&inglesa.&Esta&informação&não&surpreende&se&considerarmos&

o&orçamento&do&ano&de&2016&de&duzentos&milhões&de&dólares&do&governo&americano&

em&seu&Departamento&de&Tecnologia&Educacional
17
.&Considerense&ainda&que&a&maior&

parte& das& conferencias& sobre& tecnologia& educacional,& no& ano& de& 2015,& se& deram&

preponderantemente& em& terras& nortenamericanas,& sendo& o& tema& da& maior& parte&

delas& o& incentivo& à& aplicação& de& ferramentas& da& Internet& para& fins& educacionais&

escolares& e& também& empresariais.& Em& segundo& lugar,& encontramnse& Canadá& e&

China&com&temas&semelhantes&sendo&apresentados&e&discutidos.&

A& Europa,& no& entanto,& ainda& caminha& lentamente& em& direção& ao& uso& de&

tecnologias&comunicacionais&para&fins&educacionais.&As&pesquisas&e&as&conferências&

sobre& o& tema& ainda& ocorrem& timidamente.& Pesquisadores& e& universidades& têm& se&

posicionado&de&forma&cautelosa&quanto&ao&uso&de&TIC&em&sala&de&aula&e&podemnse&

encontrar& facilmente& artigos& científicos& que& criticam&arduamente& a& virtualização& da&

sala&de&aula.&&

O&Brasil,&por&sua&vez,&tem&se&mostrado&bastante&aberto&à&introdução&da&Web&

em&sala&de&aula.&No&que&concerne&às&línguas&estrangeiras,&podemnse&citar&as&ações&

do&Ministério&da&Cultura&e&Educação&para&a&promoção&de& ferramentas&auxiliares&a&

serem& aplicadas& em& aulas& de& língua& inglesa& e& espanhola& em& território& nacional,&

assim& como& a& compra& de& computadores& e& tablets& para& serem& distribuidas& em&

escolas&públicas.&

As& escolas& da& rede& privada& de& ensino& também& têm& investido& nas& TIC,&

disponibilizando&aos&seus&alunos&materiais&em&ambientes&virtuais&de&aprendizagem&

e&aplicando&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula.&

Em&resposta&a&essas&mudanças,&cursos&de&graduação&e&pósngraduação&das&

universidades&públicas&e&privadas&do&país&vem&inserindo&disciplinas&relacionadas&à&

tecnologia& educacional& nos& cursos& de& letras& e& de& licenciatura.& Podemos& citar,& por&

exemplo,& o& curso& de& letras& da& Universidade& Estadual& de& Campinas& que& inclui& a&
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disciplina& Linguagem& e& Tecnologias& (5
o
& semestre)& ou& o& curso& de& letras&

(português/inglês)&da&Pontifícia&Universidade&Católica&de&São&Paulo,&que&oferece,&no&

primeiro& período,& o& curso& de& Tecnologias& Digitais,& no& segundo& período,& Língua& e&

Internet,&no&sexto&período,&Formação&de&professores&no/para&o&contexto&digital&e,&no&

sétimo&período,&a&disciplina&Projetos&pedagógicos&e&gêneros&midiáticos.&&

Apesar&das&mudanças&dos&currículos&das&universidades,&pudemos&identificar,&

neste&estudo&de&caso,&que&há&ainda&pouca&informação&sobre&o&tema&tecnologia&em&

sala& de& aula& para& o& professor& que& já& saiu& da& universidade& e& já& atua&

profissionalmente.&Nestes&casos,& fica,&na&maioria&das&vezes,&a&cargo&da& instituição&

de& ensino& empregadora& o& papel& de& oferecer& formação& continuada& a& seus&

professores,&que&não&raramente,&o&fazem&sozinhos&por&meio&de&MOOC.&

Como&o&presente&estudo&de&caso&trata&especificamente&das&características&e&

resultados&do&uso&da&Internet&em&aulas&de&língua&alemã&em&escola&regular&no&Brasil,&

e&como&a&instituição&de&ensino&em&questão&conta&com&duas&diretorias:&uma&de&matriz&

brasileira&e&outra&alemã,&baseandonse,&portanto,&nas&diretrizes&de&ensino&brasileiras,&

mas& utilizando& métodos& e& abordagens& euroncentradas,& encontraremos,& neste&

trabalho,&uma&certo&choque&de&“culturas&educacionais”&dentro&da&mesma&instituição&

no&que&diz&respeito&à&inserção&da&Web.&

4.1&ORIGEM&DA&PESQUISA&&

A& ideia& de& desenvolver& esta& pesquisa& surgiu& a& partir& da& observação& das&

diferentes&reações&de&administração&escolar,&professores&e&alunos&frente&à&inserção&

de& ferramentas& da& Internet& em& atividades& de& sala& aula& e& em& plataforma& virtual&

(Moodle)&de&colégio&particular.&

Como&professora&de&língua&alemã&da&instituição&de&ensino&objeto&deste&estudo&

de&caso&entre&os&anos&de&2008&a&2015,&tive&a&oportunidade&de&vivenciar,&observar&e&

analisar&(inicialmente&sem&ambições&acadêmicas)&a&forma&como&se&dava&o&processo&

de&transferência&parcial&e&integral&de&atividades&do&ambiente&físico&para&o&ambiente&

virtual,& assim& como& a& forma& como& tais& mudanças& afetavam& todos& os& elementos&

envolvidos,& não& somente& em& termos& de& práticas& pedagógicas,& mas& também& em&

termos&subjetivos.&&
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O& início& das& modificações& tecnológicas& e& as& consequentes& metas& traçadas&

passaram&a&fazer&parte&dos&planos&anuais&de&ensino&da&instituição.&Tratavanse&de&um&

caminho&sem&volta.&A&tecnologia&estava&lá&e&tinha&de&ser&utilizada.&&

As& reações& diante& daquele& novo& contexto& foram& diversas.& Para& alguns,&

causou&entusiasmo&pela&possibilidade&de&transformação&do&ambiente&de&sala&de&aula&

e&de&solução&de&problemas&relacionados&à&aprendizagem&e&à&disciplina.&Para&outros,&

no& entanto,& causou& ceticismo& e& consequentemente& recusa& em& lidar& com&as& novas&

ferramentas& que& começavam& a& ser& inseridas.& Havia,& ainda,& aqueles& que& eram&

indiferentes&ao&processo.&

O&discurso&da&instituição&de&ensino,&porém,&era&claro.&Todos&os&profissionais&

tinham& de& se& apropriar& dos& conhecimentos& necessários& para& aplicar& ferramentas&

tecnológicas&em&suas&disciplinas.&

A&instituição&investiu&muito&na&compra&de&aparelhos&e&na&expansão&da&rede&de&

Internet&em&sua&área.&Cursos&de&formação&continuada&foram&oferecidos&e,&de&acordo&

com& a& coordenação& de& área& de& língua& alemã,& a& Internet& parecia& ser,& naquele&

momento,& a& ferramenta& mais& apropriada& para& o& ensinonaprendizagem& de& línguas&

estrangeiras.& Lá& podiamnse& encontrar& conteúdos& em& áudio& e& vídeo,& redes& sociais,&

blogs&e&outras&ferramentas&que&poderiam&fomentar&o&contato&entre&falantes&nativos&e&

estudantes& brasileiros,& assim& como& o& acesso& a& materiais& autênticos& n& e& ela& foi&

massivamente&utilizada.&Vídeos&do&Youtube&foram&aplicados&em&meio&aos&conteúdos&

propostos&nos& livros&didáticos,& áudios& foram&editados&e&utilizados&para&preparação&

de& alunos& para& certificados,& blogs& foram& criados& e& diversas& atividades& foram&

executadas&no&ambiente&Web.&&

Tudo&estava&sendo&feito&de&acordo&com&as&orientações,&parte&dos&professores&

estava& participando& dos& cursos& de& formação& tecnológica,& alunos& e& professores&

receberam&tablets&para&uso&diário&em&sala&de&aula.&&No&entanto,&não&demorou&muito&

para& que& se& notasse& que& os& resultados& obtidos& pelos& alunos& continuavam& os&

mesmos,& ou& seja,& os& alunos& não& obtiveram& necessariamente& melhores& notas& e& o&

número&de& certificados& internacionais&não&aumentou&devido&à& inserção&da& Internet&

nas& aulas& de& língua& alemã.&A& tecnologia& continuava& atraindo& a& atenção&de&muitos&

alunos.&As&aulas&não.&

Os& professores,& por& sua& vez,& continuavam& desmotivados& e& utilizando& as&

ferramentas&da& Internet& de& forma&ainda& confusa,& ou& seja,& não&existiam&objetivos&e&

planejamento&predeterminados&que& justificassem&o&uso&de&determinada& ferramenta&
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ou& mesmo& a& não& utilização& em& prol& de& materiais& impressos.& Também& era&

predominante&a&sensação&de&se&estar&sempre&atrasado&em&relação&às&TIC.&Novas&

ferramentas& eram& lançadas& em& velocidade& extraordinária,& e& o& professor& sentianse&

angustiado&por&não&conseguir&acompanhar&tais&evoluções.&&

Diante& daquele& quadro,& surgiu& a& pergunta& sobre& as& reais& expectativas,&

possibilidades&e&problemas&da&aplicação&de&ferramentas&da&Internet&para&a&solução&

de&problemas&relacionados&à&aquisição&de&uma&língua&estrangeira&e&a&necessidade&

intelectual&de&produção&desta&tese.&

4.2&O&ENSINO&DE&ALEMÃO,&DE&ACORDO&COM&A&ALEMANHA,&NO&BRASIL&

A&escola,& objeto&deste&estudo&de&caso,& conta&hoje& com&aproximadamente&7&

mil& alunos& distribuídos& em& três& unidades.& & Seu& quadro& docente& conta& com& 605&

professores,& dentre& eles,& 48& professores& de& alemão,& além& dos& professores& de&

nacionalidade&alemã,&que&são&contratados&por&período&de&5&anos&para&atuarem&no&

currículo&bilíngue,&dando&aulas&de&língua&e&outras&disciplinas.&&

A& escola& trabalha& com&dois& diferentes& currículos& de& ensino:& o& brasileiro& e& o&

alemão.&A&unidade&analisada&aplica&o&currículo&brasileiro,&mas&o&ensino&do&alemão&

como& língua& estrangeira& é& iniciado,& desde& primeiro& trimestre& de& 2015,& a& partir& da&

Educação&Infantil&5.&

O&DaF!(Deutsch!als!Fremsprache),&ao&contrário&das&demais&áreas,&dispõe&de&

coordenação& e& direção& independentes& e,& além& de& questões& metodológicas,& é&

responsável& também&pela& formação&de&professores&de&acordo& com&os&parâmetros&

curriculares&alemães.&Anualmente,&a&instituição&contrata&estagiários,&que&passam&por&

um& ano& de& formação& (Referendariat),& incluindo& permanência& de& 4& meses& na&

Alemanha& para& realização& de& curso& de& formação& continuada& para& formação& de&

professores&de&alemão&como& língua&estrangeira&em&universidade,& além&de&estágio&

de& observação& em& escola& pública.& Geralmente,& ao& final& do& Referendariat,& pelo&

menos&um&professor&é&contratado&para&cada&uma&das&unidades&com&o&intuito&de&que&

esse&novo&profissional&compartilhe&novas&ideias&com&os&demais&professores.&&

A& unidade& de& ensino& em& questão,& conta& com& 17& professores& de& alemão,& 8&

deles& atuando& no& ensino& fundamental& II,& 3& no& ensino& médio& e& 6& no& ensino&

fundamental&I&e&ensino&infantil&5.&&
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Por&se&tratar&de&uma&escola&situada&no&Brasil,&a&instituição&segue&obviamente&

as& diretivas& de& ensino& brasileiras.& No& entanto,& por& ter& uma& direção& alemã& própria,&

que&se&ocupa&com&questões&relacionadas&à&formação&de&professores,&intercâmbios,&

aplicação&de&certificados&e&metodologias&em&sala&de&aula,&notamnse& influências&de&

uma&sobre&a&outra&em&todos&os&aspectos&acima&citados.&&

As&aulas&de&língua&alemã&ocorrem&de&acordo&com&uma&fusão&das&orientações&

da&diretoria&pedagógica,&que&trabalha&de&acordo&com&as&LDB,&e&da&diretoria&alemã,&

que&trabalha&visando&a&preparação&de&alunos&do&currículo&alemão&para&o&Abitur&e&do&

currículo&brasileiro&para&os&certificados&internacionais.&

Os& certificados& internacionais& são& aplicados& entre& alunos& do& oitavo& ano& do&

ensino& fundamental& e& terceiro& ano& do& ensino&médio,& podendo& os& alunos& atingir& o&

nível& C1,& penúltimo& nível& de& proficiência& de& acordo& com& o& quadro& de& referencia&

europeu&oferecido&pelo&colégio&(anexo&1).&

Somente&um&pequeno&número&de&alunos&atinge&este&nível&máximo,&apesar&de&

serem&oferecidas&a&eles&cinco&horasnaula&semanais&de&língua&alemã,&além&de&aulas&

extras&oferecidas&a&alunos&de&nível& intermediário&(B1)&e&avançado&(C1)&(a&partir&do&

nono&ano)&e&de&boa&parte&deles&participarem&de&atividades&de&intercâmbio&ou&estágio&

na&Alemanha.&&

Todo& o& material& didático& aplicado& é& desenvolvido& na& Alemanha,& mas&

adaptações& às& aulas& e& aos&materiais& são& feitas& de& acordo& com&as& orientações& da&

diretoria& pedagógica& brasileira& no& plano& anual& de& ensino& desenvolvido& pela&

coordenação.&&

O&material&disponibilizado&em&ambiente&online&e&o&material&para&preparação&&

dos&alunos&para&os&certificados&geralmente&é&selecionado&pelos&próprios&professores&

de&acordo&com&as&orientações&da&coordenação&e&diretoria&alemãs.&&

Dessa& forma,& mesmo& no& currículo& brasileiro,& a& forte& influência& da& diretoria&

alemã&direciona&a&forma&como&o&ensino&de&alemão&se&dá&na&instituição&de&ensino&em&

questão,&ocorrendo,&portanto,&uma&mistura&ideológica&e&metodológica&sobre&a&forma&

como&o&ensino&se&dá,&especificamente&no&que&diz&respeito&ao&uso&de&tecnologia&em&

atividades&de&ensino&e&aprendizagem.&

&
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4.3&O&PROCESSO&DE&INSERÇÃO&DE&FERRAMENTAS&DA&INTERNET&EM&AULAS&

DE&ALEMÃO&&

O&processo&de& inserção&de& ferramentas&da& Internet&em&atividades&escolares&

veio&junto&com&uma&série&de&medidas&de&reestruturação&da&instituição&de&ensino&em&

questão:& dentre& elas& a& criação& de& um& departamento& de& tecnologia& educacional,& o&

oferecimento& de& cursos& de& formação& continuada& tecnológica& para& professores,& a&

inserção&de&disciplinas&de&conteúdo&tecnológico,&tais&como&“criação&de&games”&e&alto&

investimento& financeiro&na&compra&de&novos&computadores,& tablets&e&expansão&da&

rede&de&Internet.&

Mesmo&antes&da& implantação&de& todos&os&elementos&acima&mencionados,&a&

primeira&medida&de& inserção&de& ferramentas&da& Internet& para& fins& educacionais& se&

deu& com& a& criação& de&materiais& de& estudo& disponibilizados& em&AVA,& no& caso,& na&

plataforma&Moodle&(Modular!Object[Oriented!Dynamic!Learning).&&

Segundo&o&departamento&de&tecnologia&educacional&do&colégio,&a&opção&pelo&

Moodle&em&detrimento&de&outras&plataformas&de&ensino&virtual&deunse&primeiramente&

devido& ao& fato& de& se& tratar& de& um& software& livre,& facilmente& manuseável& por&

professores&e&alunos,&que&permite&a&disponibilização&de&diversos&tipos&de&atividades,&

incluindo& áudios& e& vídeos,& apesar& de& sua& aparência& pouco& “amigável”,& ou& seja,&

visualmente& atraente,& característica& bastante& valorizada& em& se& tratando& de& alunos&

em&idade&escolar&como&usuários&da&plataforma.&

As& informações&e&atividades&disponibilizadas&aos&alunos&eram&uniformizadas&

para& todas& as& disciplinas& de& modo& a& permitir& que& as& informações& fossem&

encontradas& com& maior& facilidade& e,& com& o& tempo,& intuitivamente.& Assim,&

matemática,&biologia&e&alemão&dispunham&de&um&mesmo&número&de&páginas&(abas),&

na&mesma&ordem&e&com&as&mesmas&subdivisões,&o&que&é&realmente&interessante&do&

ponto&de&vista&de&quem&busca& informações,&mas&pouco& interessante&em&termos&de&

conteúdos& e& respectivas& necessidades& especificas& para& o& processo& de& ensinon

aprendizagem&de&cada&disciplina.&

Além&de&abas&com&funções& informativas,&podiamnse&encontrar&abas&voltadas&

para&a&realização&de&exercícios&de&aprofundamento,&para&obtenção&de&materiais&de&

aulas&de&recuperação&e,&por&último,&para&gabaritos&de&ambos.&

Os&exercícios&de&aprofundamento&eram&diretamente&baseados&de&acordo&com&

o& material& didático& utilizado& pelas& diferentes& turmas:& 6º& ano& (Planetino! 3),& 7º& ano&
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(Planet!1&e&Planet!2),&8º&ano& (Planet!2&e&Planet!3),&9º&ano&nível&A2& (Ideen&3)&e&9º&

níveis&B1&e&C1&(So!geht!es!noch!besser).&Todos&os&materiais&didáticos&citados&foram&

desenvolvidos&pela&Editora&Hueber.&

Os& exercícios& eram& selecionados& ou& criados& pelos& próprios& professores,&

sendo&um&professor&responsável&pelos&exercícios&de&uma&determinada&turma.&Eles&

deviam& ser& postados& em& quantidade& considerável,& pois& frequentemente& ocorriam&

comparações& da& quantidade& de& exercícios& disponibilizados& pelas& diferentes& áreas.&

As&atividades&eram,&portanto,& feitas&em& larga&escala&e&geralmente&muito&parecidas&

ou&idênticas&às&atividades&aplicadas&em&sala&de&aula.&

A&maior&parte&dos&exercícios&era&de&conteúdo&gramatical&ou&de&vocabulário&e&

voltada&para&realização&como&tarefa&extraescolar.&Raramente&eram&disponibilizados&

vídeos,& áudios& ou& atividades& de& produção,& leitura& ou& compreensão& de& textos.& No&

terceiro& e& último& período& de& 2014,& para& alunos& de& 6
o
& ano,& por& exemplo,& das& 18&

atividades&disponibilizadas&no&Moodle,&12&eram&exercícios&de&gramática,&4&exercícios&

de& vocabulário,& 1& vídeo& e& 1& proposta& de& produção& de& texto.& Em& questionário&

(questionário& 2)& aplicado& aos& professores& de& alemão& de& nível& II& do& colégio,&

perguntounse&sobre&o&motivo&da&disponibilização&de&um&número&maior&de&atividades&

de&gramática&e&vocabulário&em&detrimento&de&exercícios&de&fala&e&leitura.&

Para& a& realização& deste& trabalho,& comprometemonnos& em& não& divulgar& os&

nomes&dos&professores&para&que&eles&se&sentissem&mais&à&vontade&para&responder&

as& questões,& visto& à& recente& criada& relação& entre& capacidade& profissional& e&

conhecimento&tecnológico.&&

Anterior& à& criação& do&Moodle! da& instituição& de& ensino,& era& a& utilização& de&

exercícios& online& disponibilizados& pela& editora,& produtora& dos& materiais& didáticos&

utilizados.&&

Não& havia& uma& orientação& especifica& sobre& a& forma& como& esses& materiais&

deviam&ser&utilizados.&Alguns&professores&apenas&indicavam&a&página&da&Internet&em&

que&os&exercícios&estavam&disponibilizados,&enquanto&outros&levavam&alunos&para&o&

laboratório&de&informática&para&realizánlos&ou&utilizavam&os&tablets&na&própria&sala&de&

aula.&

Na&escola&ou&em&casa,&os&alunos& também&tinham&acesso&ao&material&virtual&

disponibilizado&pela&editora.&Esses&exercícios&também&eram&muitos&semelhantes&aos&

exercícios&dos&livros&físicos,&mas&incluíam&atividades&de&áudio&e,&por&vezes,&vídeos,&

mas&raramente&atividades&de&produção,&leitura&e&compreensão&de&textos.&
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A& utilização& dos& tablets& também& não& era& feita& de& modo& padronizado,& mas&

combinada& entre& pares& (as& turmas& de& aproximadamente& 28& alunos& eram&divididas&

entre& 2& professores& durante& as& aulas& de& línguas& estrangeiras).& Os& “professores&

parceiros”& decidiam& que& atividades& ou& ferramentas& da& Internet& deviam& utilizar& de&

acordo&com&as&necessidades&de&suas&turmas.&&

Como& mencionado& anteriormente,& a& instituição& de& ensino& fez& um& alto&

investimento&financeiro&para&a&aquisição&de&tablets.&Todos&os&professores&receberam&

um&aparelho,&assim&como&todos&os&alunos&do&nono&ano,&em&regime&de&empréstimo.&

Os& demais& alunos& utilizavam& tablets& disponibilizados& pelo& departamento& de&

tecnologia& educacional,& após& o& cumprimento& de& algumas& formalidades,& tais& como&

reserva,&descrição&da&atividade&e&relatório.&&&

4.3.1* Os*cursos*tecnológicos*oferecidos*aos*professores*

Antes& mesmo& do& investimento& feito& com& a& compra& de& equipamentos&

eletrônicos,& a& instituição& de& ensino& analisada& passou& a& oferecer& alguns& cursos& de&

formação& tecnológica& aos& professores& do& colégio.& Os& cursos& geralmente& eram&

oferecidos&no&período&noturno,&no&horário&do&almoço&ou&em&alguns&poucos&horários&

alternativos,& o& que& a& princípio& já& justifica& a& baixa& adesão& dos& profissionais& da&

instituição.&De&um&total&de&605&professores&contratados,&22&participaram&do&primeiro&

curso& oferecido:& o& Professores! Inovadores& desenvolvido& pela& empresa&Microsoft,&

curso&este&observado&para&fins&desta&pesquisa.&

A& rede& Professores! Inovadores,& criada& no& ano& de& 2004,& faz& parte& de& um&

programa&que&pretende&formar&e&promover&o&contato&entre&professores&de&diversas&

partes&do&mundo&por&meio&do&uso&de&ferramentas&tecnológicas.&&

O& programa& da& empresa& Microsoft& inclui&Workshops,! Webcasts& gravados,&

cursos&online&e&presenciais&e&rede&de&intercâmbio&de&informações&entre&professores.&

O& curso& presencial& oferecido& pela& instituição& de& ensino& analisada& teve&

duração& de& 4&meses,& tendo& ocorrido& semanalmente& das& 19& às& 22& horas,& ou& seja,&

após&a&última&aula&do&dia,&dada&por&alguns&dos&professores&participantes.&&

Durante& as& três& horas& de& curso,& era& apresentada& alguma& ferramenta& aos&

professores,&que,&posteriormente,&tinham&de&desenvolver&alguma&técnica&de&modo&a&

tornar& a& ferramenta& aplicável& na& sala& de& aula.& As& ferramentas& possibilitavam& a&

criação&de&quadrinhos&virtuais,& edição&de&áudios&ou&vídeos&ou&a&elaboração&de&e[
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books.& Os& professores& trabalhavam& em& grupos& e& apresentavam& os& resultados&

obtidos&posteriormente.&&&

O& curso& foi& oferecido& durante& 2& semestres& e& posteriormente& foi& cancelado,&

dando& lugar& ao& programa& da& Distinguished! Schools& da& Apple,& que& consiste&

basicamente& no& fornecimento& do& título& a& instituições& de& ensino& que& adquiriram&

número&considerável&de&aparelhos&e&cursos&oferecidos&pela&empresa.&&

O&programa&de&Design! thinking,& oferecido&aos&professores&no&ano&de&2014,&

também&ocorreu&durante&1&semestre&e&contou&com&a&participação&de&90&professores.&

Os&encontros&ocorriam&mensalmente.&&

A& ideia& de& Design! Thinking& foi& criada& no& ano& de& 1969& por& Herbert& Simon&

(Prêmio&Nobel&de&Economia),&sendo&posteriormente&expandida&para&outras&áreas&de&

conhecimento,&tais&como&engenharia,&arquitetura&e&também&educação.&&

&Design! Thinking& consiste& basicamente& na& aplicação& de& um& método& formal&

para&a&solução&de&problemas&(ou&como&afirmam,&para&a&busca&de&soluções)&ou,&em&

outras&palavras,&na&criação&de&soluções&por&meio&da&análise&em&grupo&de&diversas&

alternativas&para&alcançar&determinado&objetivo.&&

No& caso& da& educação,& o& Design! Thinking& pretende& capacitar& professores,&

gestores&de&ensino&e&alunos&para&a&criação&de&um&ambiente&de&aprendizagem&mais&

criativo&e&participativo.&O&processo&de&aplicação&de&Design!Thinking!ocorre&em&seis&

fases:&entender& (estudar&o&problema),&observar& (observação&de&pessoas,&objetos&e&

espaços),& definir& (exposição& de& pontos& de& vista& e& sugestões),& idealizar&

(brainstorming),& prototipar& (criação& de& modelo& de& solução)& e& testar& (aplicar& e&

modificar&protótipo&após&análises).&&&

Atualmente& são& desenvolvidas& algumas& pesquisas& que& vinculam& o& uso& das&

Técnicas& de&Design! Thinking& e& TIC& como& possíveis& soluções& para& problemas& de&

aprendizagem.& O& curso& oferecido& pelo& colégio,& no& entanto,& consistiu& na&

apresentação& do& conceito& de& DT& e& na& capacitação& dos& professores& para& sua&

aplicação& em& sala& de& aula,& em& conjunto& com& alunos,& mas& não& necessariamente&

fazendo&uso&de&ferramentas&da&Internet.&

Além& dos& cursos& listados& acima,& o& colégio& ofereceu& constantemente& apoio&

técnico& por& meio& dos& profissionais& de& tecnologia& educacional,& que& atendiam& os&

professores& individualmente& ou& em& minicursos& oferecidos& eventualmente.& Neste&

caso,& os& atendimentos& ou& minicursos& visavam& ao& esclarecimento& de& dúvidas&
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operacionais,& tais& como& o& uso& do& sistema& de& lançamento& de& notas,& utilização& de&

ferramentas&de&edição&de&textos&e&apresentação,&entre&outros.&&

Os& professores& também& podiam& contar,& perante& agendamento,& com& a&

presença&de&um&profissional&de&tecnologia&educacional&na&sala&de&aula,&de&modo&a&

auxiliánlo&com&problemas&técnicos.&&

4.3.2* Os*cursos*tecnológicos*oferecidos*aos*alunos*

A&instituição&de&ensino&analisada&já&dispunha&de&2&laboratórios&de&informática&

bem&equipados.&Neles,&os&alunos& tinham&aulas& regulares&de& informática,&nas&quais&

eram& ensinados& os& fundamentos& básicos& de& informática& aos& alunos& do& ensino&

fundamental& I.& Essas& aulas& foram&extintas& e& substituídas& por& cursos& de& robótica& e&

programação,&oferecidos&do&quinto&ao&sétimo&ano&do&ensino&fundamental.&

Todos& os& cursos& eram& oferecidos& em& horário& oposto& às& aulas& dos& alunos.&

Segundo&o&departamento&de& tecnologia&educacional& do& colégio,& a&maior&parte&dos&

alunos&inscritos&nas&aulas&optativas&na&área&de&tecnologia&eram&meninos&e&o&curso&

com&o&maior&número&de&inscritos&era&o&curso&de&desenvolvimento&de&games.&&

Nos&anos&de&2014&e&2015,&foram&oferecidas&palestras&aos&alunos&de&oitavos&e&

nonos&anos&sobre&segurança&e&ética&na& Internet.&As&palestras&eram&proferidas&por&

especialistas& na& área& em& conjunto& com& os& orientadores& educacionais& das&

respectivas&turmas.&

Conforme&observaremos&posteriormente,&as&maiores&dificuldades&dos&alunos&

para&a&utilização&bemnsucedida&de&ferramentas&da&Internet&como&instrumento&auxiliar&

de& aprendizagem& eram& a& pesquisa& e& a& forma& de& apresentação& dos& resultados&

obtidos.&Cursos&ou&palestras&com&esse&foco,&no&entanto,&não&foram&ofertados&e&não&

havia&previsão&para&tanto.&

Normalmente&os&próprios&professores&tratavam&de&orientar&seus&alunos&sobre&

as& fontes& que& poderiam& ser& consultadas& para& as& pesquisas& solicitadas.& Porém,&

questões&como&seleção,&tratamento,&análise&de&dados&e&apresentação&de&resultados&

geralmente&eram&deixados&de&lado.&

O&mesmo& problema& ocorria& nas& aulas& de& língua& alemã,& para& determinadas&

datas&comemorativas&(Comemoração&da&reunificação&alemã)&ou&para&preparação&de&

projetos&de&estudo,&comumente&eram&utilizados&os&mesmos&métodos&de&pesquisas,&

tendo& como& fonte& básica& a& Wikipedia& e,& geralmente,& os& resultados& eram&
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apresentados& em& forma&de& cartaz& ou& apresentação& em&Power&Point& e,& em&alguns&

poucos&casos,&por&Prezzi.&

O& departamento& de& tecnologia& educacional& do& colégio& também& estava& à&

disposição&dos&alunos&para&auxiliánlos&em&termos&técnicos.&Porém,&a&agenda&lotada&

de&aulas&obrigatórias&e&aulas&extras,&além&da&enorme&carga&de&atividades&e&tarefas&

de&casa&fazia&com&que&mesmo&os&alunos&mais&interessados&recorressem&à&Wikipedia&

e& aos& cartazes& e,& raramente,& alguns& deles& pediam& ajuda& aos& professores& ou& ao&

departamento&de&TE.&

4.4&&OPÇÃO& METODOLÓGICA:& UM& ESTUDO& DE& CASO& DESCRITIVO& E&

ANALÍTICO&

Procuramos,& por& meio& desta& pesquisa,& descrever& e& analisar& elementos& em&

transformação& n& elementos& reais& e& virtuais& que& se& relacionam&e& que& se&modificam&

constante&e&reciprocamente.&Por&esta&razão,&além&da&análise&quantitativa,&optamos&

também& pelo& método& pósnqualitativo& de& análise,& considerando& que& "sem& limites&

rigorosos,&normativos&e&visíveis,&a&pesquisa&qualitativa&pode&ser&capaz&de&manter&a&

sua& capacidade& de& adaptação,& capacidade& de& resposta& e& flexibilidade& teórica& e&

metodológica”&(LJUNBERGá&CARLSONá&TESARá&ANDERSON,&2015,&p.617).&

Para& tanto,& unimos& percepções& sobre& a& prática& diária& do& ensino& de& línguas&

estrangeiras&à&observação&do&processo&de&inserção&da&Internet&e&seus&resultados&e&

reações&individuais&e&à&análise&teórica&–&o&que&resultou&neste&estudo&de&caso,&visto&

que& “o& conhecimento& cientifico& é& o& aperfeiçoamento& do& & & conhecimento& comum& e&

ordinário,& sendo& obtido& através& de& um& procedimento& metódico”.& (BARROSá&

LEHFELD,&2005,&p.13)&&

Para&a&execução&deste&estudo&de&caso,&partimos&da&perspectiva&de&algo&que&

ou&ainda&não&existe&ou&está&em&desenvolvimento.&Por&meio&da&análise&quantitativa&&

foram& coletados& dados& que& pudessem& nos& fornecer& um& quadro& representativo& de&

elementos& econômicos& e& etnográficos.&No& entanto,& quando& da& coleta& e& análise& de&

dados& cognitivos,& sociológicos& e& comportamentais& pudemos& observar& que,& em&

diversos& momentos,& falávamos& de& realidades& projetadas,& e& não& necessariamente&

observáveis&–&tínhamos&de&“pensar&o& impensável”&(LJUNGBERG&at&al,&2015)&e&por&

isso& a& sistematização& do& método& qualitativo& não& contemplou& completamente&

algumas&fases&&desta&análise.&Por&isso,&em&diversos&momentos,&tivemos&de&voltar&a&
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fases& anteriores& ou& refazer& questionários& e& entrevistas,& visto& a& frequência& e&

velocidade&com&que&os&elementos&e&percepções&se&modificavam&durante&o&processo&

de&análise. 

Assim,&optamos&também&pela&análise&pósnqualitativa&–&o&que&não&corresponde&

a& ignorar& o& método& n& pelo& contrário& n& & significa& que& consideramos& que& não& haja&

superioridade& do& examinador& sobre& o& elemento& examinado,& mas& sim& que& ambos&

estão&num&ambiente&circular&e&ininterrupto&de&influência&de&um&sobre&o&outro.&

Paradigmas& tradicionais&moldam,& disciplinam,& testam,& ajustam,& digitalizam,&

aprovam,& analisam,& e& tratam& tudo& e& qualquer& coisa& de& forma& semelhante.&

Nesse&sentido,&o&papel&do&pesquisador&é&“domar”&os&dados,&os&participantes&

e& as& partes& interessadas& para& colocánlos& em& seus& devidos& lugares& no&

processo& de& pesquisa,& limitando& sua& operação& na& pesquisa,& produzindo&

assim&uma&pesquisa&segura&e,&muitas&vezes,&sem&emoção,&para&cultivánlos&

e& moldánlos& em& formatos& ideais& que& eliminarão& interrupções& e& resultados&

potencialmente& desconfortáveis.& Através& da& promoção& de& práticas&

simplistas,& usando& números& sedutores& (e& por& vezes& a& linguagem).& A&

intenção&é&oferecer&resposta&à&maioria&(se&não&todas)&das&questoes&da&vida&

social,& oferecendo&soluções&prontas&e& semelhantes&a&manuais&da&área&de&

negócios.
18
(LJUNGBERG&et&al.,&2015,&p.615,&trad.&nossa)&

Assim,& durante& o& nosso& percurso,& foram& desenvolvidos& e& aplicados&

instrumentos& de& análise& qualitativos& diversos,& tais& como& entrevistas,& observações,&

testes,&criação&de&grupo&focal&e&aplicação&e&observação&do&resultado&de&atividades.&

Conforme& as& percepções& ou& os& resultados&modificavamnse,& os& instrumentos& eram&

modificados&e&aplicados&novamente,&de&modo&que&pudéssemos&ter&uma&visão&mais&

clara&de&todo&o&processo.&

Por& isso,& o& estudo& de& caso& mostrounse& como& o& referencial& metodológico&

adequado& para& uma& investigação& de& novas& problemáticas,& como& é& o& caso& da&

tecnologia& educacional,& que& exige& descrição& e& análise& de& elementos& que& se&

desenvolvem&e&modificam&concomitantemente&à&produção&da&análise.& &

A& finalidade& desta& pesquisa& é& holística& e& seu& caráter& é& instrumental.&

Pretendemos& aqui& mostrar& e& discutir& a& forma& como& os& elementos& envolvidos&

modificam&o&processo,&mas&também&mostrar&e&discutir&a&forma&como&o&processo&vem&

                                                
18
&Traditional&paradigms&mould,&discipline,&test,&tweak,&digitalize,&approve,&surveille,&and&treat&anything&

and& everything& alike.& In& that& sense,& the& researcher’s& role& is& to& tame& the& data,& participants,& and&

stakeholders& to&place& them& into& their&approprin&ate&places& in& the& research&process,&allowing& them& to&

operate,&ghostnlike,&in&the&research&machine,&to&produce&safe,&often&emotionless&research,&to&cultivate&

and& mould& them& into& ideal& forms& that& will& eliminate& disruptions& or& potentially& uncomfortn& able&

knowledge& interests& and& outcomes.& Through& promoting& simplistic& practices,& using& dangerous,&

seductive&numbers&(and&sometimes&language),&offering&readyntondeliver&solutions&and&a&businessnlike&

“operating”&manual&the&aim&is&to&answer&most&if&not&all&questions&of&the&social&life.&
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modificando&os&elementos&no&processo&de&aquisição&de&línguas&estrangerias&com&o&

uso& de& ferramentas& da& Internet,& de& modo& a& contribuir& também& com& a& prática& de&

ensino.&

Inicialmente&tínhamos&a&intenção&de&acompanhar&um&determinado&grupo&e&um&

mesmo&professor&durante&alguns&semestres&em&suas&atividades&envolvendo&o&uso&

da&Internet.&No&entanto,&nenhum&professor&se&dispôs&a&participar&de&um&processo&tão&

longo,& temendo&que&a&aplicação&dos& instrumentos&de&coleta&de&dados&pudesse,&de&

alguma& forma,& atrapalhar& o& andamento& das& aulas,& visto& o& extenso&planejamento& a&

ser&cumprido.&Por& fim,&decidiunse&que& faríamos&a&coleta&com&diferentes&grupos,&de&

diferentes& professores,& o& que& se&mostrou& bastante& frutífero,& pois& as& percepções& e&

efeitos& mostraramnse& variáveis& de& acordo& com& determinadas& características& de&

professores&e&alunos.&

4.4.1* Instrumentos*para*coleta*de*dados*

Diante& de& nossa& escolha& metodológica,& optamos& pela& realização& de& quatro&

diferentes& tipos& de& abordagens& para& realização& deste& estudo& de& caso:& analisar&

conteúdo& de& materiais& didáticos& (físicos& e& virtuais),& observar& e& analisar&

comportamentos& em& situações& reais& (espontâneas),& construir,& observar& e& analisar&

situações&artificiais,&fazer&entrevistas&e,&por&último,&aplicar&questionários&aos&sujeitos&

envolvidos&diretamente&com&o&tema&deste&estudo&de&caso.&

A&fim&de&observar&as&mudanças&ocorridas&durante&o&processo&de&observação,&

e& de&modo& a& evitar& ou& diminuir& o& envolvimento& emocional& do& observador& com& os&

participantes& (visto& sua& posição& de& professor& de&muitos& dos& alunos& observados& e&

colega& de& trabalho& dos& demais& professores& que& fizeram& parte& do& estudo),& os&

instrumentos& foram&aplicados&a&diferentes&grupos&entre&os&anos&2014&e&2015,&com&

poucas&alterações&entre&um&e&outro.&

De&modo&a&tentar&deixar&com&que&os&alunos&se&sentissem&mais&confortáveis&e&

motivados& para& responder& às& perguntas& dos& questionários,& a& aplicação& dos&

instrumentos&ocorreu&em&ambiente&fora&da&sala&de&aula&(jardim,&biblioteca&ou&foyer)&e&

os& alunos& foram&autorizadas& a& utilizar& o&meio& que& preferissem&para& responder,& ou&

seja,& foram& disponibilizados& questionários& impressos& e& tablets,& além& do& mais,& os&

alunos&também&foram&autorizados&a&utilizar&seus&smartphones,&caso&o&desejassem.&

A&intenção&dessas&ações&era&convencer&os&alunos&da&importância&de&sua&opinião&e&
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de& seu& envolvimento,& por&meio& de& um& gesto& que& envolvia& troca& e& confiança& entre&

eles&e&a&pesquisadora.&&

Ao&elaborar&os&questionários&para&os&alunos,& tomamos&o&cuidado&de&utilizar&

uma& linguagem& acessível.& No& segundo& questionário,& fizemos& alterações,& visando&

reproduzir&vocabulário&utilizado&pelos&alunos&para&definir&as&explicações&dadas&pela&

pesquisadora.&

Os&professores,&por& sua&vez,& receberam&o& link& de&acesso&aos&questionários&

por&enmail,&para&que&o& fizessem&no&momento&em&que& julgassem&mais&conveniente.&

Obviamente& esta& opção& gerou& bastante& trabalho,& uma& vez& que& os& profissionais&

esqueceram&de&acessar&o&link,&o&que&fez&com&que&a&pesquisadora&tivesse&de&cobrán

los&constantemente,&mas&sem&o&estabelecimento&de&um&prazo,&o&que&poderia&gerar&

desconforto,&desmotivação&e&mesmo&recusa&em&participar&da&pesquisa.&Tratounse&de&

um&trabalho,&neste&caso,&também&“diplomático”.&

Por&meio&de&um&design&agradável,&visanse&a&apresentar&um&questionário&aos&

respondentes& de& forma& que& cada& pessoa& a& quem& ele& é& enviado& tenha& a&

mesma& chance& de& recebênlo& e& respondênlo.& As& perguntas& devem& ser&

apresentadas& de& forma& que& possam& ser& entendidas& e& respondidas& com&

precisão&por& todos&os& respondentes.&E,& a& probabilidade&de& responder& não&

deve&ser&afetada&pela& falta&de&habilidades&de& informática&ou&outros& fatores&

relacionados&às&variáveis&de&interesse&estudadas.
19
&(DILLMAN,&1999,&p.3)&

Pelas& razões& acima& citadas,& posteriomente& tomamos& os& devidos& cuidados&

para& que& os& participantes& da& pesquisa& recebessem,& além&do& link,& uma& versão& em&

editor& de& texto& alterável& e& uma& versão& em& formato& de& planilha& anexada& ao& enmail&

enviado.&E,&em&caso&de&demora&para&devolução&do&questionário,&perguntamos&aos&

participantes& se& eles& desejavam& receber& uma& versão& impressa,& o& que& não& foi&

necessário&em&nenhum&caso.&

Antes&da&aplicação&do&questionário&para&o&estudo&de&caso&propriamente&dito,&

realizamos&um&questionário&preliminar&(anexos&1&e&2)&para&levantamento&dos&dados&

socioeconômicos& de& alunos& e& professores,& para& que& pudéssemos& compreender&

melhor& as& características& dos& grupos& que& observaríamos& e& analisar& se& aqueles&

indivíduos&estariam&aptos&a&opinar&sobre&o&assunto&da&pesquisa,&de&modo&a&construir&

                                                
19
&Therefore,&respondentenfriendly&design&aims&to&presente&a&questionnaire&to&respondents& in&such&a&

way&that&each&person&to&whom&it& is&sent&has&an&equal&chance&of&receiving&and&responding&to& it.&The&

questions&must&be&presented& in&a&way& that& they&can&be&understood&and&answered&accurately&by&all&

recipientes.& And,& the& likelihood& of& responding& should& not& be& affected& by& people’s& lack& of& computer&

skills&or&other&factors&that&are&related&to&the&study&variables&of&interest.&
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de& forma&adequada&o&questionário& final,&que& foi&aplicado&no&ano&de&2014&a&quatro&

grupos&de&alunos&(com&2&diferentes&professores).&

O&questionário&para&observação&e&análise&a& respeito&do&uso&da& Internet& em&

aulas&de&língua&alemã&foi&baseado&em&diferentes&classes&variáveis,&que&trataram&de&

questões&de&comportamento,&de&crenças&e&de&atitudes&(DILLMAN,&1999).&

Foi& realizada& uma& entrevista& (Apêndice)& com& coordenador& da& área& de&

tecnologia&educacional&da&instituição&de&ensino,&de&modo&a&identificar&as&pretensões&

iniciais,&o&andamento&e&as&perspectivas&da&instituição&no&que&diz&respeito&a&utilização&

de&ferramentas&da&Internet&em&atividades&escolares.&Procuramos,&naquele&momento,&

estreitar& os& temas& da& entrevista& e& tratar& mais& detalhadamente& de& questões&

relacionadas&a&aquisição&de& línguas&estrangeiras,&o&que&se&mostrou&pouco&frutífero&

como&veremos&adiante.&

Três& professores&de& língua&alemã& se&dispuseram&a&participar& de&entrevistas&

em&dois&momentos&diferentes,&em&2014&e&2015&(Apêndice).&A&ideia&aqui&também&foi&

verificar& se& suas& percepções& e& ações& acerca& do& uso& da& Internet& em& suas& aulas&

haviam&mudado&no&decorrer&do&processo.&

As& aulas& desses& mesmos& três& professores& foram& observadas& em& algumas&

ocasiões&em&que& foram&aplicadas& ferramentas&da& Internet,& tais&como&a&construção&

de& um& blog& para& fins& de& produção& textual& em& língua& alemã& ou& pesquisa& sobre&

informações&geográficas&de&cidades&alemãs.&&

Esses& mesmos& três& professores& permitiram& que& a& pesquisadora& aplicasse&

algumas& atividades& envolvendo& o& uso& de& ferramentas& da& Internet& a& seus& alunos,&

numa& situação& artificial& e& descontextualizada& em& relação& aos& conteúdos& aplicados&

aos&alunos&naquele&momento.&A&aplicação& foi& seguida&de&questionário&e&as&ações&

foram&fotografadas&como&veremos&adiante.&

Deixamos&por&último&a&análise&comparativa&dos&materiais&didáticos&impressos&

e& de& atividades& disponibilizadas& na& Internet,& visto& tínhamos& elementos& que& ainda&

podiam&ser&modificados&e&aperfeiçoados&(o&que&alteraria&as&observações&e&análises&

deste&estudo&de&caso)&e& também&porque&a&pesquisadora&possuía&esses&materiais,&

que,& assim& como& os& conteúdos,& podiam& ser& acessados& a& qualquer& momento,& ao&

contrário& do& que& poderia& ocorrer& no& que& diz& respeito& ao& contato& com& alunos& e&

professores.&
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4.5&O&PERFIL&DOS&PARTICIPANTES&DA&PESQUISA&

Os& participantes& da& presente& pesquisa& são& professores& e& alunos& de& uma&

grande& instituição& privada& de& ensino& na& cidade& de& São& Paulo.& Estas& primeiras&

informações& indicam& a& dificuldade& encontrada& para& se& traçar& o& perfil& de& seus&

participantes,&não&por&questões&metodológicas,&mas&por&questões&socioeconômicas&

nas&quais&professores&e&alunos&estão&inseridos.&&

Os&professores,& por&um& lado,& sentiamnse&desconfortáveis& com&questionários&

que&tratavam&de&suas&experiências&com&novas&ferramentas&tecnológicas&e&de&suas&

atitudes&profissionais,&visto&o&ambiente&profissional&competitivo&no&qual&atuavam.&Ao&

aplicar&os&questionários&aos&alunos,&antes,& tínhamos&de&verificar&se& todos&estavam&

autorizados&a& fazênlo,&de&acordo&com&autorização&dada&ao&colégio&pelos&pais&para&

que&os&alunos&participassem&de&pesquisas&ou&participassem&de&qualquer&atividade&

que&envolvesse&a&coleta&de&informações&ou&imagens.&

Devido&a&estes&fatores,&a&pesquisadora&obteve&autorização&verbal&da&direção&

da&instituição&de&ensino&para&realizar&a&pesquisa,&fazendo&observações&e&aplicando&

questionários& a& alunos& e& professores,& desde& que& a& discrição& a& respeito& de& fatores&

socioeconômicos&e&imagem&fosse&mantida.&&

Por&parte&dos&professores,&os&questionários&eram&respondidos&desde&que&se&

mantivesse&a&confidencialidade&sobre&a&identidade&dos&entrevistados.&&

Desta&forma,&os&questionários&aplicados&para&que&se&definissem&os&perfis&dos&

estudantes&e&professores&foram&desenvolvidos&e&aplicados&com&total&cautela&e&sigilo,&

de& forma& a& evitar& qualquer& manifestação& negativa& ou& proibição& por& partes& dos&

responsáveis,& e& até& para& evitar& expor& profissionalmente& os& professores&

entrevistados,&o&que&poderia&comprometer&ou&até&mesmo&impedir&a&continuidade&da&

pesquisa,&visto&que&a&pesquisadora&fazia&parte&do&quadro&docente&da&instituição&até&

meados&de&2015.&&

Os& questionários& aplicados& aos& professores& foram& elaborados& em& língua&

alemã& a& pedidos& dos& entrevistados& (mas& traduzidos& ao& serem& anexados& a& esta&

pesquisa),& crênse& que& por& questões& de& discrição& e& também& porque& alguns& dos&

entrevistados& estavam& mais& habituados& a& tratar& de& questões& referentes& à& prática&

docente& em& alemão,& devido& a& especializações& no& exterior& e& a& diálogos& com& a&

diretoria&alemã.&&&
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Com& o& questionário& aplicado& aos& professores& de& língua& alemã,& procuramos&

identificar:&

1)& Sua&faixa&etáriaá&

2)& Seu&histórico&familiará&

3)& Seu&perfil&socioeconômicoá&

4)& Seu&perfil&profissionalá&

5)& Suas&experiências&como&aprendizes&de&língua&estrangeiraá&

6)& Sua&formação&acadêmicaá&

7)& Seu&acesso&a&cursos&de&atualizaçãoá&

8)& Familiariadade& com& tecnologia& comunicacional& dentro& e& fora& de& sala& de&

aula.&

Para&os&professores,&optamos&pela&aplicação&de&questionário& com&questões&

fechadas&e&semiabertas&em&ambiente&virtual&de&modo&a&obter&informações&objetivas,&

mas& também&permitindo&ao&professor&expressar&qualquer& informação&adicional&que&

julgasse&necessária.&Esta&opção&mostrounse&bastante&produtiva,&visto&que,&dos&sete&

professores&entrevistados,&somente&1&deixou&de&incluir&respostas&dissertativas.
20
&

As& respostas& dissertativas,& no& geral,& indicavam& o& desejo& do& profissional& de&

manifestar& sua& competência& linguística,& acadêmica& ou& profissional,& ou& ainda,& seu&

interesse&em&atualizarnse&frequentemente.&&

A& faixa& etária& dos& professores& entrevistados& mostrounse& bastante& variável&

(entre& 25& e& 61& anos& de& idade).& Esta& informação& é& relevante,& considerandonse& a&

familiaridade& com& novas& tecnologias& de& comunicação& como& um& dos& elementos&

principais&desta&pesquisa.&Pelo&mesmo&motivo,&questionamos&os&professores&sobre&

seu&histórico&familiar&(filhos)&para&identificar&se&os&profissionais&poderiam&ter&acesso&

a& informações& e& realização& de& discussões& sobre& tecnologia& em& seu& ambiente&

familiar.&Obtivemos&como&resposta,&que&2&professores&têm&filhos&já&em&idade&adulta,&

e&os&demais&não&tem&filhos.&

Procuramos& também& identificar& o& perfil& econômico& dos& profissionais&

entrevistados& com& o& intuito& de& identificar& seu& acesso& a& bens& tecnológicos,& assim&

como&familiaridade&e&hábitos&de&uso&de&computadores,&smartphones&ou&tablets.&

                                                
20
& Foram& entrevistados& 7& professores& de& ensino& fundamental& II.& O& quadro& docente& deste& nível& de&

ensino&contava,&na&época,&com&oito&profissionais,&sendo&a&pesquisadora&um&deles.&
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Todos&os&professores&utilizavam&alguma&espécie&de&ferramenta&de&tecnologia&

comunicacional& para& fins& pessoais& em& seu& dianandia.& Quatro& professores&

entrevistados& afirmaram& estar& constantemente& em& busca& de& novas& tecnologias& e&

também&gostar&de&aparelhos&de&marcas&caras&e&conceituadas.& &

Procuramos& também& identificar& a& que& fim& eram&destinados& esses& aparelhos&

para&tentar&compreender&até&que&ponto&a&tecnologia&comunicacional&estava&presente&

na&rotina&dos&profissionais.&

Gráfico**1*F*Utilização*de*ferramentas*de*tecnologia*comunicacional*para*fins*pessoais*

*

Fonte:&Elaborado&pela&autora&

Percebemos& que& o& uso& dado& com& maior& frequência& às& ferramentas& de&

tecnologia&da&comunicação&está&relacionado&ao&contato&com&pessoas&próximas,&em&

alguns& casos& no& exterior,& por& se& tratarem& de& profissionais& que& têm& familiares& ou&

amigos& vinculados& à& sua& profissão& morando& na& Alemanha& e& em& outros& países&

falantes& da& língua.& Existe,& no& entanto,& pela&maior& parte& dos& profissionais& bastante&

resistência&na& transferência&de&hábitos&relacionados&ao&meio& físico&(livros,& revistas,&

por& exemplo)& para& o& meio& virtual.& A& única& exceção& ocorre& com& jornais& e& revistas&

devido,&segundo&alguns&entrevistados,&à&publicação&de&notícias&vinculada&ao&enmail&

pessoal&(Yahoo,&MSN,&etc).&

No& que& diz& respeito& ao& perfil& profissional& entrevistados,& notamos& bastantes&

variações.& Identificamos&profissionais& que&atuam&como&professores& há&mais& de&40&
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anos& e& uma& professora& que& acabara& de& concluir& seu& curso& de& formação&

(Referendariat)&e&iniciou&naquele&ano&(2014)&sua&atuação&docente.&&

Três& profissionais& entrevistados& já& haviam& desempenhado& funções& de&

coordenação&e&direção&naquela&ou&em&outras&instituições&e&outros&três&profissionais&

atuavam&também&como&tradutores&e&intérpretes.&&

Dos& sete& profissionais& entrevistados,& três& não& haviam& tido& nenhum& contato&

com&a&língua&alemã&antes&da&graduação.&&Um&profissional&é&falante&nativo&do&idioma&

(apesar& de& viver& no&Brasil& desde& a& infância),& um& professor& viveu& na&Alemanha& na&

adolescência& e& dois& professores& são& descendentes& de& famílias& alemãs& do& sul& do&

Brasil.& Portanto,& suas& experiências& como& aprendizes& do& idioma& mostraramnse&

bastante&diversas,&mas&intensas.&Todos&eles&frequentaram&cursos&regulares,&fizeram&

aulas& particulares,& intercâmbios& ou& preparação& para& certificados& de& proficiência,&

visando& à& especialização& e& ao& futuro& profissional& como& professor,& tradutor& ou&

intérprete.& Todos& os& professores& frequentaram& cursos& de& idiomas& no& Brasil& e& no&

exterior& (em& alguns& casos,& financiados& pela& própria& instituição& de& ensino& em&

questão)&por&5&anos&ou&mais.&&

Muitos& cursos,& seminários& ou& workshops& sobre& a& língua& alemã& (grámatica,&

fonética,&didática,&etc.)&foram&realizados&pelos&profissionais&na&própria&instituição&de&

ensino&em&que&trabalham,&em&instituto&de& língua&e&cultura&alemã&em&São&Paulo&ou&

em&outros&estados&e&também&no&exterior.&

As&respostas&indicaram&um&grupo&homogêneo&no&que&diz&respeito&à&formação&

acadêmica.&Todos&os&professores&concluíram&o&mestrado&em&universidades&federais&

ou& estaduais& no&Brasil,& 5& são& formados&em& letras& (português/alemão)& também&em&

universidades&brasileiras&e&2&deles&concluíram&o&bacharelado&em&germanística&em&

universidades& alemãs& e,& posteriormente,& concluíram& o& curso& de& licenciatura& em&

universidades&brasileiras.&

Os&alunos&entrevistados&foram&selecionados&de&acordo&com&sua&faixa&etária&e&

com&o&nível&de&conhecimento&do&idioma&alemão.&Optamos&por&entrevistar&um&grupo&

de&15&alunos&de&6
o
&ano,&17&alunos&de&7

o
&ano,&14&alunos&de&8

o
&ano&(grupo&avançado,&

classificado&como&C1)&e&8&alunos&de&9
o
&ano&(grupo&intermediário,&classificado&como&

B1).&&

A& opção& por& grupos& diferentes& teve& a& intenção& de& analisar& questões&

cognitivas,& sociais& e& afetivas& referentes& à& aquisição& de& línguas& estrangeiras.& Os&
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grupos& acima& apresentam& características& bem& distintas& em& todos& estes& aspectos,&

como&pudemos&observar.&&

Para&os&alunos,&foram&aplicados&questionários&em&língua&portuguesa,&já&que,&

em&uma&mesma&ou&em&diferentes&classes,&os&alunos&possuíam&níveis&diferentes&de&

conhecimento& e& familiaridade& com& a& língua& alemã.& Assim,& a& aplicação& dos&

questionários& no& idioma& estrangeiro& poderia& prejudicar& o& envolvimento& dos&

estudantes,& além& de& abrir& a& possibilidade& de& equívocos& provocados& pela&

compreensão&parcial&das&perguntas&e&alternativas.&

Por&meio& dos& questionários& aplicados& aos& alunos,& procuramos& identificar& os&

seguintes&pontos:&

1)& Seu&histórico&familiará&

2)& Seu&perfil&socioeconômicoá&

3)& Histórico&escolará&

4)& Suas& experiências& como& aprendizes& de& alemão& e& outras& línguas&

estrangeirasá&

5)& Suas&expectativas&em&relação&ao&aprendizado&de&alemão&e&outras&línguas&

estrangeirasá&

Como&mencionamos&anteriormente,&por&questões&de&privacidade,&tivemos&de&

ser&bastante&cautelosos&quando&tratamos&dos&dois&primeiros&pontos&acima&indicados.&

Desta& forma,& a& escolha& pelas& turmas& foi& feita& também& por& exclusão,& ou& seja,&

escolhemos&grupos&(dentro&dos&indicados&acima)&em&que&todos&os&alunos&tivessem&

autorização&para&participar&de&pesquisas&na&instituição&de&ensino.&&

A& questão& socioeconômica,& portanto,& teve& de& ser& abordada& com& bastante&

delicadeza,& de& modo& que& os& alunos& não& tivessem& a& impressão& que& sua& vida&

financeira&ou&questões&familiares&pudessem&ser&expostas&de&alguma&maneira,&o&que&

poderia&comprometer&o&andamento&desta&pesquisa&de&forma&definitiva.&

Por&meio&do&questionário,&identificamos&que,&dos&54&alunos&entrevistados,&36&

são&filhos&únicos,&12&tem&um&irmão&ou&irmã&e&6&tem&dois&ou&mais& irmãos.&42&deles&

moram& com& ambos& os& responsáveis& legais,& 10&moram& com& somente& um& deles,& 2&

alunos&assinalaram&a&opção&“outros”.&

Para& identificar& o& perfil& econômico& dos& alunos& de& forma& discreta& e& menos&

interrogativa,& foram& feitas& perguntas& com&as& quais& passounse& a& impressão& de& que&
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perguntávamos& sobre& os& gostos& pessoais& dos& alunos.& As& respostas,& no& entanto,&

mostram&informações&importantes&sobre&seu&poder&aquisitivo.&

Gráfico**2*F*Atividades*de*lazer*(Setembro/2013)*

&

Fonte:&elaborado&pela&autora&

Segundo& a& última& pesquisa& de& orçamentos& familiares& (POF)& realizada& pelo&

IBGE&entre&2008/2009
21
,& famílias&com&renda&acima&de&R$&6.225,00&gastaram&9,7%&

do&seu&orçamento& com& lazer,& enquanto&aquelas& com&menor& rendimento,& gastaram&

algo&em&torno&de&6%&do&orçamento& total&da& família&com&atividades&de& lazer.&Ainda&

segundo& o& IBGE,& famílias& em& que& um& dos& responsáveis& tinha& nível& superior&

completo,&a&média&de&gastos&com&lazer&chegou&a&7%,&o&que&corresponde&a&cerca&de&

seis&vezes&o&valor&gasto&por&famílias&em&que&o&principal&responsável&não&concluiu&o&

ensino&fundamental.&

Escolhemos&atividades&em&que&fossem&feitos&altos&gastos,&tais&como&viajar&ou&

jantar&fora.&Notamos,&com&os&resultados,&que&fazer&as&refeições&em&restaurantes&faz&

parte& da& rotina& dos& alunos& entrevistados,& assim& como& idas& ao& cinema& ou& viagens&

com& familiares& e& amigos.&Disso,& depreendense& que& os& alunos& entrevistados& fazem&

parte&da&classe&A&e&B,&segundo&a&classificação&do&IBGE.&

                                                
21
&Os& dados& devem& ter& sofrido& alteraçoes& consideráveis,& tendo& em& vista& que& a& última& pesquisa& foi&

realizada& quatro& anos& antes& da& aplicaçao& deste& questionário& aos& alunos.& A& próxima& POF& estava&

prevista&para&ser&realizada&em&2015.&
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Perguntamos& também& aos& alunos& quantos& deles& tem& smartphones& e& se& os&

traziam& para& a& escola.& Com& exceção& de& um& único& aluno,& todos& responderam&

afirmativamente&à&essa&questão.&&

Identificado&o&perfil&socioeconômico&dos&alunos&entrevistados,&partimos&para&a&

análise& de& seu& histórico& escolar,& ou& seja,& rendimentos& escolares.& Não& tínhamos&

ainda,& naquele& momento,& a& intenção& de& tratar& de& questões& relacionadas& ao& filtro&

afetivo.&Por&isso,&detivemonnos&em&questões&ligadas&a&rendimentos&quantitativos,&isto&

é,&recuperação,&notas&abaixo&da&média&definida&pela&escola&e&retenção.&&

Gráfico**3*F*Histórico*de*rendimentos*escolares*

*

Fonte:&elaborado&pela&autora&

Encontramos& bastantes& dificuldades& para& realizar& a& análise& do& rendimento&

escolar&dos&alunos.& Isto&porque&os&grupos&eram& formados&de&acordo&com&critérios&

estabelecidos&pelo&serviço&de&orientação&educacional,&que&levava&em&consideração&

questões&de&relacionamento&e&rendimento&entre&os&alunos.&Unido&a&este&aspecto,&a&

partir&do&oitavo&ano,&as&classes&são&divididas&de&acordo&com&os&resultados&obtidos&

em&certificado&de&proficiência&e&média&anual,&ou&seja,&os&grupos&C1& têm,&no&geral,&

alunos& com& rendimentos& muito& acima& da& média,& os& grupos& B1& têm& alunos& com&

rendimentos& um& pouco& acima& da&média& e& os& grupos& de& sexto& e& sétimo& anos& têm&

alunos&com&rendimentos&heterogêneos.&&
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A&escola&realiza&anualmente&um&ranking&de&acordo&com&os&rendimentos&dos&

alunos.&Infelizmente&não&fomos&autorizados&a&ter&acesso&e,&muito&menos,&a&divulgar&

esses&dados.&

Em& relação& às& experiências& dos& alunos& como& aprendizes& de& línguas&

estrangeiras,& elaboramos& questões& do& ponto& de& vista& do& aluno& (criança& ou&

adolescente),&para&quem&os&rendimentos&estão&relacionados&a&gostar&ou&não&de&uma&

determinada&disciplina,&assim&como,&muitas&vezes&o&gostar&ou&não&de&uma&disciplina&

está&vinculado&ao&relacionamento&do&aluno&com&o&professor&da&matéria.&&

Alunos&do&sexto&ano&são&aprendizes&de&língua&inglesa&e&língua&alemã.&Segue&

deste&modo&até&o& final& do& sétimo&ano,& quando&é&acrescentado&o&ensino&de& língua&

espanhola.&&

Durante&a&entrevista,&a&pesquisadora&foi&chamada&por&alguns&alunos&de&sexto&

e&sétimo&anos,&que&encontraram&dificuldade&para&responder&pergunta&acerca&de&seus&

pontos&fortes&na&aprendizagem&de&LE.&Nas&seis&ocasiões&em&que&a&pesquisadora&foi&

chamada,& os& alunos& não& conseguiam& expressar& ao& certo& com& qual& habilidade&

linguística& tinham& mais& facilidade.& Os& alunos& em& questão& somente& conseguiram&

chegar&a&uma&resposta&por&eliminação.&

Como& um& dos& resultados& desta& análise,& obtivemos& a& informação& de& que& a&

maior& parte& dos& alunos& afirma& não& gostar& de& estudar& a& língua& alemã& (esse& dado&

também& foi& encontrado& com& frequência& entre& os& alunos& de& nível& B1).& Esta& atitude&

frente&à&aprendizagem&do& idioma&está,&segundo&eles,& relacionada&à&dificuldade&em&

aprender&o&idioma,&às&notas&insatisfatórias&e&à&grande&quantidade&de&tarefa&de&casa.&

Os&alunos&que&afirmam&gostar& de&aprender& idiomas,& por& sua& vez,& relacionam&este&

sentimento& aos& bons& rendimentos,& ao& histórico& familiar& e& ao& bom& relacionamento&

com&os&professores&da&disciplina.&&

Estes& dados& são& bastante& relevantes& quando& se& trata& do& processo& de&

aquisição&de& línguas&estrangeiras&entre&crianças&e&adolescentes.&A&motivação&que,&

entre& eles,& está& mais& frequentemente& ligada& ao& processo& de& aquisição,& e& não&

necessariamente&aos&resultados&apresenta&resultados& interessantes&aqui:&no&último&

item& do& questionário,& identificamos& que& quarenta& e& um& alunos& entrevistados&

responderam&que&esperavam&algum&retorno&financeiro&ou&profissional&com&o&auxílio&

do&domínio&de&línguas&estrangeiras,&ou&seja,&o&foco&estava&então&no&objetivo,&e&não&

mais&no&processo.&Isto&mostra&que&as&respostas&dos&alunos&possivelmente&estão&sob&

a&influência&de&adultos&(familiares,&professores,&orientadores,&etc.).&&
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Numa&primeira&versão&do&questionário&aplicado&aos&alunos&para&identificação&

do& seu& perfil,& havíamos& optado& por& questões& fechadas,& com& exceção& da& última&

pergunta.& Porém,& considerando& a& problemática& da& motivação& entre& crianças& e&

adolescentes,& decidimos& alterar& o& questionário,& incluindo& uma& pergunta& que& exigia&

resposta& dissertativa& a& respeito& das& expectativas& dos& alunos& sobre& a& aquisição& de&

LE,&a&fim&de&identificar&com&maior&precisão,&por&meio&do&discurso&do&aluno,&sua&real&

motivação&para&aprender&línguas&estrangeiras.&

&

&
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5* CORPO*DA*PESQUISA*E*ANÁLISE*DOS*DADOS*

Após& termos& feito& a& apresentação& do& contexto,& dos& métodos& e& dos&

participantes& deste& estudo& de& caso& no& capítulo& acima,& apresentaremos,& a& seguir,&

análise&de&materiais&didáticos,&observações&de&aula,&questionários&e&entrevistas,&e&

analisaremos&as&informações&obtidas.&&

Para& tanto,& dividimos& o& presente& capítulo& em& duas& subseções& de& modo& a&

examinar&detalhadamente&os&elementos&presentes&na&transferência&do&processo&de&

aquisição&de&línguas&estrangeiras&modernas&do&meio&físico&para&o&ambiente&Web.&

Na&seção&4.1,&faremos&uma&análise&de&conteúdo&comparativa&(BARDIN,&1979)&

de&materiais&físicos&(livros&didáticos,&folhas&de&exercícios,&quadro&negro&e&cadernos)&

e& ferramentas& online& (ambiente& virtual& de& aprendizagem,& sites& com& exercícios,& e&

tablets),&por&meio&da&criação&de&categorias&de&análise,&que&estejam&de&acordo&com&a&

fundamentação&teórica&anteriormente&apresentada&e&que&julgamos&essenciais&para&a&

aquisição&de&uma&LE&no&ambiente&Web.&São&eles:&coerência&metodológica,&contexto&

sociocultural&dos&alunos,&insumo,&interação&e&autonomia.&&

Posteriormente,& faremos&a& triangulação&múltipla&dos&dados,&visto&que&“o&uso&

de&múltiplos&métodos,& ou& da& triangulação,& reflete& uma& tentativa& de& assegurar& uma&

compreensão& em& profundidade& do& fenômeno& em& questão”& (DENZIN& e& LINCOLN,&

2006,&p.19).& 

Para&a&elaboração&dos&questionários,&execução&das&entrevistas&e&observação&

das& aulas,& selecionamos& questões& relacionadas& às& crenças,& às& atitudes& e& às&

expectativas& dos& sujeitos& do& estudo& frente& à& introdução& da& Internet& nas& aulas& de&

língua& alemã.& Os& resultados& obtidos& serão& analisados& de& forma& sistemática& de&

acordo&com&os&três&elementos&supramencionados.&

O&momento& de& sistematização& é& pois& um&movimento& constante& em& várias&

direções:& das& questões& para& a& realidade,& desta& para& a& abordagem&

conceitual,& da& literatura& para& os& dados,& se& repetindo& e& entrecruzando& até&

que& a& análise& atinja& pontos& de& "desenho& significativo& de& um& quadro",&

multifacetado& sim,& mas& passível& de& visões& compreensíveis.& (ALVES,& Zá&

SILVA,&M.,&1992,&p.65)&

&
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5.1&ANÁLISE& DE&MATERIAIS& DIDÁTICOS& FÍSICOS& VS.& MATERIAIS& DIDÁTICOS&

DESENVOLVIDOS&PARA&AMBIENTE&WEB&&

A& inserção& de& ferramentas& da& Internet& nas& aulas& de& língua& alemã& da&

instituição& de& ensino& em& questão& fez& parte& de& um& projeto& que& abrangeu& todas& as&

demais& disciplinas& e& visava& a& utilização& de& tais& instrumentos& paralelamente& com&

materiais&e&métodos&físicos.&Para&tanto,&todos&os&professores&e&alunos&do&nono&ano&

do&ensino& fundamental& receberam& tablets& em& regime&de& consignação,& que&deviam&

ser& utilizados& em& atividades& de& sala& de& aula.& Os& demais& alunos& de& ensino&

fundamental& II& tinham& acesso& aos& mesmos& materiais& tecnológicos& por& meio& de&

reserva&junto&ao&departamento&de&tecnologia&educacional&da&instituição&–&o&professor&

preenchia&um&formulário&de&requisição&e&devia,&posteriormente,&entregar&&um&relatório&

de& utilização,& a& fim& de& que& se& controlassem& a& frequência& e& a& finalidade& das&

aplicações&de&tecnologia&em&sala&de&aula.&&

Apesar& da& informatização& das& aulas& de& língua& alemã,& foi& definido& pelo&

departamento&da&área&que&os&alunos&seriam&avaliados&conforme&a&apresentação&de&

seus& fichários,& que& apresentavam& divisórias& especificas,& tais& como& folhas& de&

exercícios,& pautas,& tarefas& de& casa,& anotações& de& sala& de& aula.& Os& alunos& eram&

avaliados&segundo&critérios&de&organização,&apresentação&e&completude.&Por&mais&

que&as&avaliações& fossem& feitas&de&acordo&com&critérios&determinados,& tornavanse&

praticamente& impossível,& devido& às& características& dos& itens,& que& os& professores&

fizessem& uma& avaliação& completamente& objetiva.& Por& outro& lado,& os& alunos& dos&

nonos&anos&já&dispunham&e&eram&orientados&pela&diretoria&pedagógica&da&instituição&

a&utilizar& seus& tablets,& o&que& tornou&o& item&de&avaliação&de& fichário& contraditório&e&

antipático&à&maioria&dos&alunos.&&

Desta&forma,&configurounse&um&ambiente&de&embate&entre&as&orientações.&Por&

um& lado,&os&professores& tinham&de&avaliar&e&aplicar&materiais& físicos&determinados&

pelo&departamento&alemão&e,&por&outro,&tinham&de&utilizar&massivamente&(diante&do&

controle& do& departamento& de& tecnologia& educacional)& ferramentas& da& Internet& e&

outras&tecnologias&em&sala&de&aula.&&

Tal& quadro& é& bastante& representativo& do& cenário& de& inserção& de& TIC& em&

atividades& escolares.& No& caso& aqui& analisado,& formounse& uma& confusão& de&

orientações,& de& linhas& pedagógicas& e& consequentemente& na& postura& de& alunos& e&
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professores&frente&à&aplicação&de&materiais&físicos&e&virtuais,&que&estava&mais&ligada&

a&orientações&e&a&determinações&externas&que&a&elementos&pedagógicos.&&

5.1.1* Livros*didáticos*e*e*sites*com*exercícios*online*dos*materiais*didáticos*

5.1.1.1& Coerência&metodológica&

Conforme& mencionamos& anteriormente,& notamos& que,& devido& à& pressão&

social,&política&e&econômica,&o&uso&da&Internet&em&atividades&escolares&pode&tornarn

se& indeliberadamente& o& objetivo& principal& na& escola.& Desta& forma,& notanse& uma&

frequente& mistura& de& métodos& e& abordagens,& que& podem& não& corresponder& à&

proposta&pedagógica&adotada&pela&instituição&de&ensino&e/ou&ao&material&didático&por&

ela&utilizados.&&

Não&tratamos&aqui&da&defesa&de&um&método&ou&abordagem&em&favor&do&outro,&

mas& sustentamos& a& ideia& da& necessidade& de& reflexão& sobre& um& novo& modelo& de&

ensino& e& aprendizagem& de& línguas& estrangeiras& que& tenha& seu& foco& nos& atores&

envolvidos,& alunos& e& professores,& e& que& não& seja& uma& resposta& desordenada& à&

Internet,& uma& vez& que& ainda& se& trata& de& um& ambiente& novo& e& relativamente&

desconhecido& com& todas& as& suas& características& singulares& em& comparação& ao&

ambiente&físico&em&que&o&processo&de&ensino&e&aprendizagem&se&deu&até&agora&na&

história&do&ensino&de&línguas&estrangeiras.&

Figura*9*F*Índice*do*livro*Planetino*3*

Fonte:&Planetino&3,&2013&



88&

"

Figura*10*F*Índice*do*livro*Planet*1*

 
Fonte:&Planet,&2011.&

Ao&contrário&dos&demais&materiais&didáticos&aqui&analisados,&o&livro&Planetino&

3& não& dispõe& de& exercícios& virtuais& próprios.&A& editora& optou& pela& criação& de& uma&

lousa& interativa,& que& reproduz& conteúdo& e& áudios& do& livro& de& papel& para& a& lousa&

interativa.&&

A& busca& pela& “virtualização”& das& aulas& fez& com& que& se& buscasse& uma&

alternativa& à& falta& de& exercícios& online.& Por& isso,& os& exercícios,& do& livro& Planet& 1,&

material& que& antecedeu& o& Planetino& 3,& eram& utilizados& de& acordo& com& as&

similaridades&dos&conteúdos&gramaticais&e&lexicais&entre&eles.&Tal&medida&é&um&dos&

indicativos& da& colocação& de& ferramentas& da& Internet& (e& de& outras& tecnologias)& em&

posição&privilegiada&no&processo&de&aquisição&de&LE.&

&

&

&

&

&

&

&
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Figura*11*F*Exercícios*virtuais*do*Planet*1*para*alunos*de*sexto*ano*

&

Fonte:&www.hueber.de&

Figura*12*F*Exercícios*do*livro*para*alunos*de*sexto*ano*

&

&

Fonte:&Planetino&3,&2013&
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!Os& alunos& geralmente& faziam& atividades& como& estas& no& laboratório& de&

informática&da&escola&ou&em&casa&como& tarefa&sugerida,&mas&não&obrigatória,&uma&

vez& que& as& atividades& virtuais& não& faziam& parte& do& plano& anual& de& ensino& da&

instituição.&&

Os&conteúdos& tratados&nas& imagens&acima&são:&atividades&e& locais&de& lazer&

(conteúdo& lexical)& e& preposições& (conteúdo& gramatical).& Os& mesmos& tópicos& são&

apresentados&no&capítulo&41&do&Planetino&3.&

O&Planetino&apresenta&essencialmente&conteúdo&baseado&no&Método&Audion

lingual:&

Figura*13*F*Diálogo*com*características*do*método*audioFlingual*

&

Fonte:&Planetino&3,&2013&

As& lições& são& iniciadas& com& um& diálogo& na& línguanalvo.& A& maior& parte& dos&

vocábulos&contidos&no&dialogo& já&haviam&sido&previamente&apresentados&em& livros&

anteriores.&Somente&o&substantivo&Bahnhof&(estação&de&trem)&e&o&verbo&no&particípio&

perfeito&einsteigen&(embarcar)&eram&novos&para&os&alunos.&Portanto,&a&atividade&tem&

a& função& de& ativar& o& conhecimento& prévio& do& aluno& e& de& introduzir& o& tema& a& ser&

tratado& por& meio& de& uma& narrativa,& de& modo& que& se& identifica& uma& tentativa& de&

contextualização&dos&temas&tratados&na&lição.&&

&
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Figura*14*F*Exercício*com*características*do*método*audioFlingual*

&

Fonte:&Planetino&3,&2013&

Elementos&gramaticais& aparecem&no&material& didático&de& forma& indutiva.&No&

sexto& ano& do& ensino& fundamental& II,& a& maioria& dos& alunos& já& conhece& os& artigos&

definidos& de& alguns& substantivos& que& foram& utilizados& com& frequência& em& lições&

anteriores,& tais& como&das!Flugzeug& (o&avião),&das!Auto& (o& carro)&e&das!Fahrrad! (a&

bicicleta).&Na& imagem&acima,&eles&aparecem&modificados&diante&da&preposição&mit&

(com/de),& de& forma& que& o& aluno& geralmente& consegue& identificar& o& elemento&

causador&da&transformação&sem&que&haja&interferência&do&professor.&

Figura*15*F*Exercício*de*compreensão*oral*

&

Fonte:&Planetino&3,&2013&

O& exercício& da& imagem&15& foi& inserido& na& segunda& página& da& lição,& após& a&

apresentação&do&tema&por&meio&de&narrativa.&Nesse&livro,&notanse&a&preocupação&de&

que&as&lições&sejam&iniciadas&com&atividades&orais,&que&contenham&imagens&com&as&
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quais& os& alunos& têm& de& desenvolver& determinada& ação.& & Nesse& caso,& os& alunos&

tinham&de&ouvir& diálogos& sobre&os& temas&viagem&e&atividades&de& lazer&e&assinalar&

onde&as&ações&em&questão&se&passavam&e,&no&exercício&b,&assinalar&qual&figura&diz&

respeito&aos&diálogos.&

As& produções& orais& dos& alunos& são,& no& Planetino& 3,& essencialmente&

direcionadas&por&drills,&mas&suportadas&novamente&pela&tentativa&de&criação&de&um&

contexto&por&meio&de&narrativas&ou&jogos&vinculados&ao&tema&apresentado&na&lição.&&

Figura*16*F*Atividade*escrita*e*oral*com*drills*

&

Fonte:&&Planetino&3,&2013.&Trad.&nossa
22
&

& &

                                                
22
&A)&Escreva&na&lousa:&para&um&lago&–&para&a&praia&–&a&uma&ilha,&etc.&Siga&o&exemplo&do&exercício&1.&

&&&&&&&&Escreva&a&seguir:&para&Hong&Kong/para&Nova&York...para&a&Alemanha/para&a&Austrália...para&a&

casa&da&&minha&tia&Eva/&para&a&casa&do&meu&tio&Simon/&para&a&casa&do&Niko...&

&&&&&&&&Escreva&um&número&para&cada&local.&

&&&&B)&Regras&do&jogo:&&

&&&&&&&&Cada&criança&escreve&uma&oração&numa&folha&de&papel.&&

Os&colegas&não&devem&ver&as&orações&dos&demais.&Agora&as&crianças&andam&com&papel&e&lápis&pela&

sala&e&fazem&perguntas&como&no&exemplo:&“Tobias,&para&onde&você&vai&viajar?”&–&“Para&a&praia”.&&&&&
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A&intenção,&nesse&tipo&exercício,&é&fazer&com&que&o&aluno&repita,&por&diversas&

vezes,& determinadas& estruturas,& de&modo& a& assimilánlas,& ou& seja,& de&modo& que& a&

aprendizagem& se& dê& por& meio& da& imitação& ou& repetição& –& uma& perspectiva&

marcadamente&behaviorista.&

Por& fim,& todas& as& lições& do& material& didático& apresentam& uma& sequencia&

relativamente& rígida& em& suas& lições:& compreensão& de& texto,& produção& oral,&

compreensão& oral& e& produção& textual,& sendo& que,& por& vezes,& a& compreensão& oral&

antecede&a&produção&oral.&

As&atividades&de&Internet&do&Planet&1,&adaptadas&às&atividades&do&Planetino&3,&

diferenciamnse,&no&entanto,&em&vários&aspectos.&Enquanto&no&material&didático&físico&

utilizado&pelos&alunos&de&sexto&ano&o&vocabulário&é&estritamente& introduzido&dentro&

de&um&contexto&criado&por&meio&de&narrativas&ou&imagens,&a&atividade&para&treino&de&

vocabulário&do&Planet&1&apresenta&elementos&do&método&Gramáticantradução.&&

Figura*17*F*Exercício*para*formação*de*palavras*compostas*

&

Fonte:&&Site&da&Editora&Hueber,&2015&

Vários& exercícios& desenvolvimentos& para& esse& site& focam& sobre& o&

conhecimento&sobre&a&língua,&ou&seja,&o&foco&é&normativo&(como&no&exemplo&acima).&

O&objetivo&do&método&gramáticantradução&é&o&conhecimento&da&regra&gramatical,&que&

se&obtem&por&meio&de&exercícios&de&repetição,&substituição,&conexão&ou&tradução.&

A& gramáticantradução& foi& o& principal& método& aplicado& nas& escolas& até& a&

primeira& metade& do& século& XX,& mas& é& frequentemente& utilizado& até& hoje.& Nele,&

questões&de&interação,&competências&e&até&mesmo&a&produção&oral&são&deixadas&em&

“segundo&plano”&ou&mesmo&ignoradas.&&
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Ao&contrário&do& livro&Planetino&3,&os&exercícios&virtuais&do& livro&Planet&1&não&

obedecem& uma& sequência& de& trabalho& que& visem& ao& desenvolvimento& das&

habilidades& linguísticas& orais& e& escritas.& Na& verdade,& não& encontramos& nenhuma&

atividade&relacionada&à&compreensão&de&textos&ou&a&elementos&culturais&dos&países&

da&línguanalvo.&&

O& material& didático& físico& aqui& analisado& não& apresenta& elementos& que&

abarquem&a&formação&social&e&humana&dos&alunos&n&o&foco&está&no&conteúdo,&numa&

estrutura&fragmentada,&ainda&que&se&procure&a&criação&de&um&contexto&fictício&para&

as& atividades& propostas.& Este& quadro& se& assevera& quando& da& aplicação& de&

atividades& em& ambiente&Web.& Notamos& que& a& proposta& adotada& para& o& material&

físico&é&ignorada&em&prol&da&utilização&da&Internet.&Mais&que&isso,&apesar&de&todo&o&

potencial&sócioncomunicativo&da&Internet,&notamos&também&que&as&atividades&online&

continuam&sendo&construídas&segundo&critérios&que&desconsideram&o&papel&social&da&

linguagem&e&sua&importância&no&processo&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras.&

A& seguir,& faremos& a& análise& de& mais& um& material& didático,& utilizado& pelas&

turmas&de&9
o
&ano&do&ensino&fundamental&II&(Ideen&2),&a&fim&de&procurar&confirmar&a&

hipótese& acima,&mas& agora& fazendo& uma& análise& comparativa& do&mesmo&material&

didático&(físico&e&virtual).&

Figura*18*F*Sequência*didática*com*foco*na*compreensão*textual*e*na*fala*

&

Fonte:&Ideen&2,&2014&
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Figura*19*F*Sequência*didática*com*foco*na*fala*e*em*vocabulário*

!

Fonte:&Ideen&2,&2014&

Figura*20*F*Sequência*didática*com*foco*em*fala*e*gramática*

!

Fonte:&Ideen&2,&2014&

O& Ideen& apresenta& uma& sequência& rígida.& Na& parte& superior& de& todas& as&

paginas,&em&posição&central,&são&destacados&os&elementos&que&serão&ali&priorizados.&

São&eles:&compreensão&de&texto,&compreensão&oral,&comunicação&oral,&comunicação&

escrita,&vocabulário&e&gramática.&

Não&é& intenção&deste&capítulo&questionar&o&valor&de&determinado&método&ou&

abordagem& para& o& processo& de& aquisição& de& línguas& estrangeiras& por& meio& da&

Internet,&mas&analisánlas&em&termos&de&coerência&metodológica.&&

Neste&caso,&notamos,&mais&uma&vez,&elementos&do&método&áudionlingual,&do&

método&direto&e&de&gramáticantradução,&considerando&que&a&explicação&gramatical&é&

claramente&indicada&como&componente&do&material&didático&e&surge&depois&em&forma&

de&tabela&destacada&para&estudo&e&memorização.&No&entanto,&o&elemento&Sprechen&
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(falar)&é&o&que&aparece&com&mais&frequência&nas&lições&do&material&didático.&No&caso&

da&lição&14,&aqui&analisada,&temos:&&

Tabela*5*F*Habilidades*apresentadas*na*lição*presencial*

Habilidade/Elementos* Frequencia*
Lesen&(compreensão&textual)& 2&x&

Hören!(compreensão&oral)& 1x&

Sprechen!(comunicação&oral)& 6x&

Schreiben!(comunicação&escrita)& 1x&

Wortschatz!(vocabulário)& 1x&

Grammatik!(gramática)& 2x&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

Os&dados&indicam&que&é&dada&maior&relevância&a&atividades&de&comunicação&

oral,& estando&elementos&de&gramática&e&habilidade&de& leitura&na&segunda&posiçao,&

enquanto& vocabulário,& produção& textual& e& compreensão& oral& recebem& menor&

atenção.&&

Ao&observar&o&cuidado&da&editora&em&apresentar&os&elementos&e&habilidades&

apresentados&em&aula,&perguntamonnos:&Para&quê?&Pode&a& língua&e&seu&processo&

de&aquisição&ser&repartido&em&partes&mais&ou&menos&proporcionais,&que&ao&final&se&

juntam&para&formar&um&todo?&Parecennos&que&não.&Menos&ainda&num&momento&em&

que& se& fala& de& conhecimento& significativo& e& integrativo,& de& conectividade,& de&

interação& e& de& problematização& do& pensamento& linear& como& projeto& de& ensino&

inovador&por&meio&da&tecnologia.&

&
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Figura*21*F*Exercício*online*de*memorização*Ideen*2*

 

 

Fonte:&&Site&da&Editora&Hueber,&2015&

Figura*22*F*Exercício*online*de*gramática*Ideen*2*

!

Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&

&

*

*

*
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Figura*23*F*Exercício*online*de*gramática*Ideen*2*

*

Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&

Figura*24*F*Exercício*online*de*compreensão*de*texto*Ideen*2*

 
Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&
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Figura*25*F*Exercício*online*de*síntaxe*Ideen*2*

 
Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&

 
Os&tipos&de&exercícios&disponibilizados&na&página&do&material&didático&Ideen,&

referentes& à& lição& 14,& diferenciamnse& bastante& em& termos& metodológicos& e&

epistemológicos&da&ideia&proposta&no&material&didático&físico.&&

Na&página&da&Internet&do&Ideen,&lição&14,&são&disponibilizados&seis&exercícios,&

sendo&que&o&último&é&subdivido&em&seis&outras&atividades,&conforme&imagens&acima.&&

Tabela*6*F*Habilidades*apresentadas*na*lição*virtual*

Habilidade/Elementos* Frequencia*
Lesen&(compreensão&textual)& 1x&

Hören!(compreensão&oral)& 0&

Sprechen!(comunicação&oral)& 0&

Schreiben!(comunicação&escrita)& 0&

Wortschatz!(vocabulário)& 1x&

Grammatik!(gramática)& 3x&

Fonte:&elaborado&pela&autora&

&
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Como&podemos& observar,& na& Internet,& é& dado&maior& foco& aos& exercícios& de&

gramática.&Exercícios&de&compreensão&oral&e&comunicação&oral&e&escrita&inexistem,&

enquanto&é&dada&importância&mínima&a&exercícios&de&vocabulário&e&compreensão&de&

texto.& O& exercício& de& leitura,& no& entanto,& não& envolve& compreensão& e& análise& de&

texto& ou& elementos& culturais& –& detêmnse,& na& verdade,& na& junção& de& orações& com&

vocábulos&semelhantes,&que&podem&ser&facilmente&associados&por&observação,&sem&

que&haja&a&necessidade&de&interpretação.&

Analisamos&outros&materiais&didáticos&utilizados&pelos&alunos&da&instituição&de&

ensino& objeto& deste& estudo& de& caso& e& observamos& que& eles& seguem& o& mesmo&

padrão& acima& apresentado.& Os& materiais& didáticos& físicos,& por& sua& vez,& têm&

características&especificas&(como&pudemos&observar&nos&dois&exemplos&acima).&&

Desta& forma,& concluímos& que& não& há& uma& metodologia& especifica& para& a&

criação&de&exercícios&em&ambiente&online,&assim&como&esses&exercícios&não&estão&

“alinhados”& com&a&proposta&metodológica&do&material& didático& virtual.&O&aluno&que&

fez& os& exercícios& no& sexto& ano& do& ensino& fundamental& fará& os& mesmos& tipos& de&

exercícios&do&nono&ano&do&ensino&fundamental,&independentemente&da&metodologia&

do&material&didático&então&utilizado,&o&que&fará&com&que&o&aluno&faça&as&atividades&

de&modo& “automático”,& inviabilizando& assim&qualquer& possibilidade& de& que& o& aluno&

fique&mais&motivado&pelo&simples&uso&da&Internet&em&atividades&escolares.&&

Assim&como&a&motivação&que&é&eliminada&por&esse&tipo&de&exercício&repetitivo,&

não& conseguimos& enxergar& aqui& qualquer& elemento& defendido& pelas& escolas,&

governos& e& empresas,& que& justifiquem& a& utilização& de& Internet& pelos& alunos.& As&

atividades& são& estruturadas,& descontextualizadas,& não& levam& em& consideração& as&

características& dos& alunos,& não& tratam& de& questões& socioculturais& dos& países& da&

línguanalvo,& não& permitem& a& participação& do& aluno& na& construção& do& seu&

conhecimento&e& também&não&promovem&a& interação&e&autonomia&entre&alunos.&Na&

verdade,&a&sala&de&aula&física&transferense&para&o&ambiente&virtual.&O&professor&dita&

quais&atividades&serão&feitas&(novamente)&pelos&alunos,&que&já&as&conhecem,&pois&já&

fizeram& exercícios& do&mesmo& tipo& por& diversas& outras& vezes.& A& aula& é& encerrada.&

Uma&nova&lição&é&iniciada.&Inicianse&o&mesmo&ciclo&e&nada&muda.&
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5.1.1.2& Contexto&sociocultural&dos&alunos&

Bordieu& e& Passeron& (1964á& 1970)& foram& responsáveis& pelas& primeiras&

pesquisas&que&levaram&à&expansão&do&termo&capital&para&a&análise&social&e&cultural.&

Por& meio& delas,& perceberam& que& o& rendimento& escolar& dos& alunos& não& estava&

exclusivamente&relacionado&a&questões&cognitivas&ou&motivacionais,&mas&também&ao&

ambiente& social& no& qual& estavam& inseridos,& e& consequentemente& dos& recursos&

culturais&de&que&dispunham.&Desta&forma,&indicaram&a&relação&entre&capital&cultural&e&

desempenho&educacional.&&

Materiais&didáticos&para&ensino&e&aprendizagem&de& línguas&estrangeiras&são&

produzidos& predominantemente& de& acordo& com& o& contexto& social& dos& países& da&

línguanalvo,& mais& especificamente& de& acordo& com& os& elementos& dos& países& mais&

representativos,& politica& e& economicamente.& Em& alguns& casos,& são& feitas& algumas&

referências& à& cultura& do& país& em& que& o& material& será& distribuído& (dependendo& do&

número&de&estudantes&em&potencial),&e&também&glossários&(língua&estrangeiranlíngua&

nativa&do&aluno).&&

No&processo&de&aquisição&de&línguas&estrangeiras,&tem&vantagem&o&aluno&cujo&

capital&cultural&(incorporado&e&objetivado)&se&aproxime&dos&elementos&socioculturais&

dos&países&em&que&se&fala&a&línguanalvo,&ou&seja,&alunos&que&viajam&ao&exterior,&que&

vão&a&Museus,&cujos&pais&são&falantes&ou&veem&filmes&e& leem&livros&na& línguanalvo&

têm&maiores&chances&de&obter&sucesso&como&aprendizes&de&língua&estrangeira.&

Ferramentas& da& Internet& podem& contribuir& para& o& desenvolvimento& de&

materiais& online& de& línguas& estrangeiras& que& se& adaptem,& não& somente& às&

características&cognitivas&dos&alunos,&mas&também&ao&seu&contexto&social,&ou&seja,&

por& meio& de& ferramentas& que& permitam& coletar& e& analisar& dados& sobre& o& capital&

cultural& do& aluno,& podemnse& criar& plataformas& ou& programas& que& diminuam& a&

diferença& de& capital& entre& alunos,& que& aproximem& os& elementos& socioculturais& do&

país&de&línguanalvo&às&características&socioculturais&dos&estudantes,&e&que&permitam,&

de& fato,& a& inclusão& do& capital& cultural& do& aluno& nas& atividades& de& ensino& e&

aprendizagem&da&L2,&por&meio&abordagem&de&pedagogia&sócionadaptativa&e&análise&

de&dados&de&aprendizagem&em&ambiente&virtual.&

Desta& forma,& consideramos& que& editoras& ou& instituições& de& ensino& que&

desenvolvam& materiais& didáticos& para& o& ambiente& virtual& devam& fazer& uso& da&

pedagogia&adaptativa&em&termos&cognitivos&e&socioculturais&a&seu&favor,&de&modo&a&
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produzir& um& ambiente& de& aprendizagem& voltado& para& cada& aluno,& ainda& que& no&

ensino&em&grupo.&

No& caso& dos& materiais& aqui& analisados,& notamos& que,& em& termos&

socioculturais,&há&pouquíssima&diferença&entre&o&material& físico&e&o&material&virtual.&

Como&demonstramos&anteriormente,&o&último&é&praticamente&uma&cópia&do&primeiro.&

Figura*26*F*Contexto*sociocultural*material*virtual*

&

Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&

Parecennos& que& um& material& didático& virtual,& que& pode& ser& acessado& e&

utilizado&por&alunos&em&qualquer&parte&do&mundo,&deve&considerar&que&nem& todos&

saibam& quem& são& Jamie& Oliver,& Heidi& Klum& ou& Franz& Beckenbauer,& seja& por&

questões&sociais&ou&culturais.&Esse& tipo&de&exercício&certamente& levará&o&aluno&ao&

erro,&que&no&caso&dos&exercícios&virtuais,&será&contabilizado&ao&final&da&atividade,&ou&

seja,& o& aluno& terá& seu& rendimento& diminuído& por& não& ter& informações& que& podem&

estar&distantes&de&seu&contexto&em&diversos&aspectos.&&

Por&meio& do& uso& da& Internet& e& de& uma& pedagogia& sócioadaptativa,& podense&

selecionar& os& elementos& que& serão& apresentados& ao& aluno,& de& acordo& com& suas&

características.&Isso&não&quer&dizer&que&o&aluno&não&deva&ter&contato&com&o&contexto&

sociocultural& dos& falantes& nativos& da& línguanalvo& –& pelo& contrário& –& essa& é& uma&

interessante& forma& de& fomento& da& motivação,& mas& considerando& a& relevância& do&

papel&da&ação&pedagógica,&por&meio&da& imposição&do&arbitrário&cultural&dominante&

(BOURDIEUá&PASSERON,&1982,&p.36).&
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5.1.1.3& Insumo&

Até&o&advento&da&Internet,&o&fornecimento&de&insumo&linguístico&foi&feito&quase&

que& exclusivamente& pelo& professor& de& línguas& estrangeiras.& Faz& algumas&décadas&

que&os&alunos&passaram&a&ter&a&oportunidade&de&ter&acesso&a&conteúdo&diverso&e&em&

quantidade&ilimitada&na&línguanalvo&por&meio&de&outras&fontes.&No&entanto,&de&acordo&

com& Krashen& (1982),& para& que& haja& aquisição,& a& quantidade& de& insumo& deve& ser&

adequada,& ou& seja,& um& pouco& acima& do& conhecimento& de& que& o& aluno& dispõe& no&

momento& da& introdução& de& novos& conteúdos,& de&modo& a& evitar& incompreensão& e,&

consequentemente,& problemas& ligados& à& ansiedade& e& à& autoestima,& que& podem&

afetar&negativamente&o&processo.&

Propomonnos& aqui& a& investigar& se& a& transferência& do&material& didático& físico&

para& o& material& didático& virtual& permitiu& que& os& alunos& expandissem,& de& forma&

autônoma,& seu& acesso& a& insumo& na& línguanalvo,& mas& de& forma& que& seu& nível& de&

conhecimento&fosse&respeitado,&de&modo&a&evitar&o&aumento&de&filtro&afetivo.&

Figura*27*F*Indíce*dos*exercícios*virtuais*do*livro*Planet*1*

&

Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&
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Figura*28*F*Indíce*do*livro*Planet*1*(lições*1*a*4)*

&

Fonte:&Editora&Hueber,&2013&

Figura*29*F*Exercício*de*introdução*de*vocabulário*(adjetivos)*

 
 

Fonte:&Editora&Hueber,&2013&
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Figura*30*F*Exercício*de*introdução*de*vocabulário*em*ambiente*virtual*(adjetivos)*

 
Fonte:&Site&da&editora&Hueber,&2015&

No& capítulo& 2& do& livro& Planet& 1,& a& estrutura& de& perguntas& W[Fragen23& é&

apresentada&aos&alunos,&assim&como&adjetivos&para&expressar&opinião&simples,&tais&

como:&muito&bom&(super),&bom&(gut),&razoável&(Na&ja.&Es&geht)&e&ruim&(doof/blöd).&&

No&material&didático&impresso,&a&estrutura&e&os&adjetivos&são&introduzidos&por&

meio& de& um& único& diálogo& roteirizado,& que& é& base& para& um& exercício& de&

compreensão& oral,& e& também& por& figuras& indicativas& de& opiniões& e& sentimentos&

(emotions).&&

No&material&virtual,&ou&seja,&site&com&exercícios&online,&é&oferecido&apenas&um&

exercício&com&W[Fragen&e&adjetivo.&Nenhuma&outra&forma&de&insumo&é&apresentada.&

A& atividade& se& resume& à& opção& pela& conjunção& interrogativa& adequada,& e& com& a&

opinião& monossilábica& como& resposta.& Desta& forma,& temos& mais& um& exercício&

idêntico&aos&exercícios&do&material&didático&físico,&mas&num&ambiente&virtual.&

5.1.1.4& Interação&&

A&introdução&de&ferramentas&da&Internet&em&atividades&escolares&potencializou&

as& discussões& a& respeito& do& papel& da& interação& entre& os& sujeitos& envolvidos& no&

processo&educacional& –& seja&a&partir& da&perspectiva& vygotskiana&de&construção&do&

                                                
23
&Perguntas&com&Conjunçoes&interrogativas&iniciadas&com&a&consoate&W.&
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conhecimento& por&meio& da& interação& entre& indivíduos,& seja& a& partir& da& perspectiva&

conectivista& de& interligação& das& experiências& de& diferentes& indivíduos,& aparatos&

tecnológicos&e&redes.&&

No& caso& do& ensino& e& aprendizagem& de& línguas& estrangeiras& por& meio& da&

Internet,&viunse&uma&possibilidade&de& intensificar&a& interação&entre&alunos,&ou&entre&

alunos&e&falantes&nativos&da&línguanalvo.&&

Figura*31*F*Exercício*para*prática*de*conversação*(tema:*dias*da*semana)*

 

&

Fonte:&Editora&Hueber,&2015&
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Figura*32*F*Exercício*para*prática*de*conversação*(tema:*comidas*e*bebidas)*

 
Fonte:&Editora&Hueber,&2013&

Verificamos& o& conteúdo& de& todos& os& materiais& didáticos& utilizados& pela&

instituição& de& ensino& analisada& e& chegamos& à& conclusão& de& que& nenhum& deles&

favorece,&de& fato,&a& interação&social&entre&os&alunos&do&mesmo&grupo&e& tampouco&

com&alunos&falantes&da&línguanalvo&ou&estudantes&de&outros&grupos.&

No&material&didático&impresso,&encontramos&somente&exercícios&(Imagens&31&

e& 32)& que& levam& os& alunos& a& executar& tarefas& puramente& mecânicas& (nos& casos&

acima,&repetição&e&substituição).&&

No&ambiente&virtual&dos&materiais,&não&encontramos&nenhuma&atividade&que&

favorecesse&a&interação&entre&os&alunos&–&pelo&contrário&–&todos&os&exercícios&online&

foram& desenvolvidos& para& aplicação& individual.& No& entanto,& encontramos& na& área&

destinada& ao& professor& (Lehrer)& de& todos& os& materiais,& atividades& destinadas& ao&

trabalho& em& grupo& de& 2& a& 4& alunos.& Tais& exercícios& são& muito& semelhantes& aos&

encontrados&no&material&didático&do&aluno.&Como&na&imagem&32,&o&contato&entre&os&

alunos&na&línguanalvo&reduznse&à&complementação&de&estruturas&préndefinidas.&Neste&

sentido,& não& ocorre& necessariamente& a& troca& entre& parceiros& que& resultará& na&

produção& de& conhecimento,& mas& somente& a& busca& pela& conclusão& da& atividade.&

Assim,&tornanse&a&interação&um&tipo&de&pretexto&para&a&realização&da&atividade,&visto&

que:&

Interações& sociais& que& contribuem&para& a& construção& do& saber& e& que,& por&

esta&razão,&são&consideradas&educativas&referemnse,&pois,&a&situações&bem&
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específicas:& aquelas& que& exigem& coordenação& de& conhecimentos,&

articulação&de&ação,& superação&de& contradições&etc.&Para& tanto,& é& preciso&

que& certezas& sejam& questionadas,& o& implícito& explicitado,& lacunas& de&

informação& preenchidas,& conhecimentos& expandidos,& negociações&

entabuladas,&decisões&tomadas.&Tal&interação,&no&entanto,&ocorrerá&apenas&

na&medida&em&que&houver&conexões&entre&seus&objetivos&(conhecimentos&a&

serem&construídos)&e&o&universo&vivido&pelos&participantes.&(DAVISá&SILVAá&

ESPÓLITO,&1989,&p.52)&

Os& exemplos& dispostos& acima& apontam& para& a& ideia& de& que& o& conceito& de&

interação&social&em&práticas&escolares&resumense&à&realização&de&tarefas&em&grupo,&

sejam&elas&quais&forem.&No&caso&do&ensino&e&aprendizagem&de&línguas&estrangeiras,&

esta&ideia&tornanse&ainda&mais&forte,&visto&que&se&acredita&que&o&simples&“falar&com&o&

outro”,&falante&nativo&ou&não&da&língua&estrangeiranalvo,&já&constitui&a&interação.&Esta&

noção,&assim&como&outras,&foi&transferida&do&ambiente&físico&para&o&virtual.&&

5.1.1.5& Autonomia&&

A& própria& concepção& de& um& material& didático& com& tópicos& préndefinidos,&

lineares& e& imutáveis& unida& a& um& planejamento& pedagógico& com& as& mesmas&

características& opõemnse& à& ideia& de& autonomia.& A& simples& transferência& do& meio&

físico& para& o& virtual& não& é& suficiente& para& o& desenvolvimento& da& autonomia& entre&

alunos&e&professores.&&

A&pressão&promovida&no&ambiente&escolar&para&a&aplicação&de& tecnologia&e&

ferramentas&da& Internet& em&sala&de&aula& contrapõemnse&aos& conceitos& formadores&

da&noção&de&autonomia.&

&
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Figura*33*F*Índice*do*livro*Ideen*2*

&

Fonte:&Editora&Hueber,&2015&

Figura*34*F*Indíce*dos*exercícios*online*do*material*didático*Ideen*2*

&

Fonte:&Site&da&Editora&Hueber
24
!

Assim&como&no&livro&físico,&os&exercícios&online&são&dispostos&de&acordo&com&

o&padrão&anteriormente&descrito&e&numa&sequência&metodológica&linear.&Não&há,&de&

acordo& com& maneira& em& que& foram& compostos,& a& possibilidade& de& que& essa&

sequência& seja& interrompida.& No& caso& dos& exercícios& online,& o& aluno& poderia&

                                                
24
& Identificamos& um& erro& de& digitação/organização& no& sumário& do& material& didático& online& do& livro&

Ideen.&O& livro&2& inicianse&com&a& lição&13&Das&muss& ich&haben.&Na&página&da& Internet,&essa& lição& foi&

classificada&como&lição&19&(Imagem&34).&
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escolher&a&ordem&das&atividades&que&realizará,&porém&essa&possibilidade&inviabilizan

se,&uma&vez&que&a&ordem&dos&exercícios&online&é&exatamente&a&mesma&ordem&do&

material&físico,&ou&seja,&o&aluno&fica&dependente&de&um&material&para&a&realização&de&

exercícios&em&outro.&&

Figura*35*F*Orientações*de*uso*do*material*didático*Planet*2*(livro*do*professor)*

Fonte:&Editora&Hueber,&2013&

Na&página&oficial&da&Internet&de&todos&os&materiais&didáticos&analisados,&estão&

disponibilizadas&orientações&metodológicas&para&uso&do&material&físico.&A&sequência&

metodológica& é& linear& e& repetense& de& acordo& com& cada& tipo& de& exercício& num&

movimento& quase& mecânico.& No& caso& acima,& para& leitura& de& textos,& devense,&

primeiro,& ler& o& título& e& exercícios& relativos& ao& texto& e& também& analisar& as& figuras&

apresentadas,& de& modo& a& identificar& uma& conexão& entre& eles.& Posteriormente,& os&

alunos&devem&ler&o&texto&em&silêncio&e&procurar& identificar&as&palavrasnchave.&Para&

finalizar,&devense&formular&perguntas&com&conjunções&interrogativas&e&respondênlas.&

Observamos&que,&com&o&passar&do&tempo,&o&aluno&memoriza&essa&sequência&

e& passa& a& fazer& a& leitura& desta& forma.& Isso,& no& entanto,& não& configura& autonomia.&

Pelo&contrário,&o&professor&prendense&a&determinações&metodológicas&e&submete&o&

aluno& a& práticas& mecânicas,& que& desconsideram& suas& reais& percepções& sobre& o&

conteúdo&apresentado.&&

Como& afirmarmos& parágrafos& acima,& os& exercícios& online& acompanham&

paralelamente& o& material& didático& físico.& Nao& há& orientações& metodológicas,&

simplesmente&porque&os&alunos&devem& resolver&exercícios&muito& semelhantes&aos&

exercícios&do&livro.&

&
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Figura*36*F*Palavras*cruzadas*online*

!

Fonte:&Site&da&Editora&Hueber,&2013&

Acima,& identificamos& um& típico& exemplo& de& exercício& online& em& que& os&

resultados& demonstrados& pelos& alunos& devem& ser& previsíveis& para& serem&

considerados&corretos.&Na&questão&1,&faria&completo&sentido&se&o&aluno&completasse&

as& lacunas& com& o& verbo& heißen& (chamarnse).& Porém,& ele& é& obrigado& a& escrever& a&

conjugação& na& primeira& pessoa& do& ver& sein& (ser).& Do& contrário,& o& exercício& está&

errado.&Assim,&alternativas&plausíveis&apresentadas&pelo&aluno&são&ignoradas.&&

O& mesmo& ocorre& com& o& livro& didático,& mas& de& uma& forma& ainda& menos&

autônoma:& as& respostas& (previsíveis)& estão& dispostas& exclusivamente& no& livro& do&

professor,&confirmando&o&papel&autoritário&do&professor&e&submisso&do&aluno.&&

5.2&EXERCÍCIOS& SUPLEMENTARES& DE& AUTORIA& DE& PROFESSORES& PARA&

AMBIENTE&FÍSICO&E&PARA&O&AMBIENTE&VIRTUAL&DE&APRENDIZAGEM&

5.2.1* Coerência*metodológica*

Os&exercícios&desenvolvidos&para&serem&disponibilizados&no&ambiente&virtual&

de&aprendizagem&da& instituição&de&ensino&aqui&analisada&baseavamnse&nos&tópicos&

do&material&didático& impresso,&e& também&de&acordo&com&as&avaliações&ou&exames&

oficiais&de&proficiência&aplicados&aos&alunos.&
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A& criação& de& um& arquivo& de& exercícios& no& Moodle& surgiu& como& resposta& à&

pressão&para&inserção&de&Internet&e&outras&tecnologias&comunicacionais&no&ambiente&

de& ensino.& A& justificativa& para& a& criação& dessa& plataforma& era& a& possibilidade& de&

permitir& aos& alunos& a& realização& de& exercícios& de& aprofundamento& de& conteúdo,&

assim& como& o& acesso& a& materiais& de& recuperação& e,& por& fim,& a& informações& de&

atividades&culturais&alemãs&que&viessem&a&acontecer&na&cidade&sede&da& instituição&

de&ensino.&&

Assim&como&pelos&exercícios&do&Moodle,&os&professores&eram& responsáveis&

pela& elaboração& de& exercícios& complementares& a& aqueles& do& livro& de& atividades,&

parte&do&material&didático& impresso.&Esses&exercícios& também&eram&desenvolvidos&

de&acordo&com&os&tópicos&do&livro&didático.&

O& software& livre& Moodle& (Modular! Object[Oriented! Dynamic! Learning!

Environment)&permite&a&criação&de&cursos&online,&que&podem&oferecer&diversos&tipos&

de&estratégias&de&comunicação&e&ensinonaprendizagem.&Por&meio&dele,&o&professor&

pode& definir& pastas& de& diferentes& tipos& de& atividades,& gerenciar& informações& sobre&

seus&alunos,&fazer&avaliações,&fazer&cópias&de&segurança,&fazer&análise&de&relatórios,&

gerenciar& o& desempenho& de& seus& alunos,& incluir& arquivos& em& diferentes& formatos,&

criar& fóruns& de& discussão,& disponibilizar& tarefas& e& atividades& e& promover& chats& em&

tempo&real,&por&exemplo.&&

A&inspiração&para&criação&de&exercícios&para&a&plataforma&Moodle&detinhanse&

somente& sobre& o& conteúdo,& ou& seja,& a& divisão& de& tópicos& de& aprendizagem&

(vocabulário,& gramática,& escrita,& produção& de& texto,& compreensão& oral& e& textual& e,&

por&último,&fonética),&sob&os&quais&os&materiais&didáticos&impressos&fundamentavamn

se,& ou& ainda,& sob& o& formato& das& avaliações,& que& se& dividiam& em& três& tópicos:&

gramática& e& vocabulário,& compreensão& textual,& compreensão& oral& (prova& aplicada&

em&dia&diferente)&e&produção&de&texto.&

O& Moodle& da& instituição& aqui& analisada& disponibilizava& atividades& e&

informações& para& as& diferentes& turmas,& isto& é,& cada& série/ano& dispunha& de& uma&

página& específica.& Dentro& de& cada& série,& criaramnse& pastas& especificas& que&

receberam&a&nomenclatura&das&lições&do&livro&impresso,&ou&seja,&de&acordo&com&as&

lições.&Dentro&destas&pastas,&o&professor&podia&baixar&quaisquer&exercícios&extras,&

exercícios& de& livros& paradidáticos,& exercícios& e& outros& materiais& relacionados& às&

lições.&Havia& também&para& cada& série/ano& abas& com& informações& ou&materiais& de&

recuperação,&informativos&e&dicas&de&lazer&relacionados&à&língua&e&cultura&alemã.&&&
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Encontramos& alguns& problemas& metodológicos& e& organizacionais& na&

transferência& ordenada& do& material& impresso& para& o& ambiente& virtual,& ou& seja,& os&

materiais&eram&produzidos&de&acordo&com&a&sequência&do&material&didático,&com&os&

resultados&dos&certificados&de&proficiência&e&de&acordo&com&o&resultado&quantitativo&

das& avaliações.& Porém,& ao& falarmos& de& coerência& metodológica& nesta& subseção,&

concentramonnos&na&incoerência&metodológica&que&é&a&transferência&do&meio&físico&

para&o&virtual&com&atividades&de&formatos&idênticos.&

Como& afirmamos& nos& capítulos& anteriores,& tratanse& de& ambientes& com&

características&completamente&distintas.&Enquanto&o&material& impresso&é&composto&

por&uma&estrutura&linear&e&rígida,&que&tem&seu&conteúdo&exclusivamente&direcionado&

pelo& professor& (mesmo& no& diz& respeito& a& atividades& que& pressupõem& maior&

participação&do&aluno),&o&ambiente&virtual&abrange&outros&elementos&além&do&aluno,&

professor& e& livro.& Além& disso,& devense& considerar& a& característica& hipertextual& e&

colaborativa&da& Internet,& que&não&pode& ser& limitada&a&uma&determinada& sequência&

didática&que& ignora&a& individualidade&dos&alunos&e&o&contexto&social&em&que&estão&

inseridos.&

Figura*37*F*Exercício*de*formação*de*frases*
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Fonte:&Moodle&da&instituição&de&ensino&

A& atividade& acima& foi& disponibilizada& na& plataforma& Moodle,& na& pasta& de&

exercícios&para&alunos&do&oitavo&ano,&nível&B1.&&
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Baseados& nas& informações& da& tabela,& os& alunos& deviam& compor& orações&

utilizando&as&preposições&de&tempo&“vor”&e&“nach”.&&

Os& resultados& individuais& não& eram& controlados& –& após& uma& semana& da&

disponibilização& da& atividade,& sugestão& de& resultados& era& publicada& na& mesma&

plataforma,&conforme&segue:&Vor!dem!Frühstück!badet!Jochen.!Nach!dem!Frühstück!

putzt!er!die!Zähne!und!geht!zur!Schule,!und!nach!der!Schule!sieht!er!ein!bisschen!

fern.25!

O&exercício&tem&como&objetivo&principal&a&aplicação&do&dativo&sobre&os&artigos&

presentes& nas& orações.& As& imagens& e& palavras& são& descontextualizadas& do& tema&

trabalhado&na&lição&e&das&características&dos&alunos.&Em&relação&ao&contexto&social,&

foi&utilizado&vocabulário&familiar&à&rotina&diária&dos&alunos.&&

Figura*38*F*Exercício*de*vocabulário*(partes*do*corpo)*

&

Fonte:&Moodle&da&instituição&de&ensino&

O&exercício&acima&foi&retirado&do&livro&Planet&2,&utilizado&por&alunos&de&oitavo&

ano.& O& foco& aqui& está& centrado& no& vocabulário& de& partes& do& corpo.& As& atividades&

também&são&descontextualizadas,&mas&dizem&respeito&exatamente&ao&conteúdo&do&

livro&de&exercícios.&O&léxico&apresentado&é&obviamente&familiar&aos&alunos&e,&assim&

como& na& atividade& acima& apresentada,& notamos& uma& preocupação& em& incluir&

imagens&que&possam&agradar&o&público&infantil,&como&uma&tentativa&de&motivánlo.&

As& atividades& aqui& apresentadas& têm& muitos& elementos& semelhantes.& No&

entanto,&questionamos&aqui&a&pertinência&de& tal& coerência&quando&da&mudança&de&

ambiente&físico&para&o&ambiente&Web.&Perguntamonnos&sobre&a&real&necessidade&e&

                                                
25
&Antes&do&café&da&manhã,&Jochen&toma&banho.&Depois&do&café&da&manhã,&ele&escova&os&dentes&e&

vai&para&a&escola.&Depois&da&aula,&ele&vê&um&pouco&de&TV.&
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efetividade& da& disponibilização& de& exercícios& metodologicamente& semelhantes& em&

ambientes&diferentes.&O&que&ganham&alunos&e&professores&ao&substituir&o&papel&pela&

Internet&sem&que&haja&alguma&justificativa&aceitável?&Não&estaríamos&simplesmente&

“trocando&seis&por&meia&dúzia”?&&

Desta& forma,& perguntamos& se& há& sentido& na& manutenção& da& opção&

metodológica& do& ambiente& físico& na& transferência& para& o& ambiente& virtual.&

Acreditamos&que&não.&&&A&Internet&tem&características&que&diferem&muito&do&ambiente&

físico,&seja&no&próprio&espaço,&na&comunicação,&na&interação,&no&papel&dos&sujeitos&

envolvidos&no&processo&de&ensino&e&aprendizagem,&entre&outros.&A&maior&parte&das&

metodologias&de&ensino&desenvolvidas&até&hoje& tem&como&base&o&espaço& físico,&o&

material&didático&impresso,&o&material&didático&desenvolvido&especificamente&para&o&

ensino& de& línguas& estrangeiras& e,& em& maior& ou& menor& medida,& para& a& relação&

hierárquica&entre&professor&e&aluno.&

Faznse& necessária,& portanto,& a& reavaliação& dos& elementos& envolvidos& no&

processo&de&ensino&e&aprendizagem&na&Web,&assim&como&da&relação&entre&eles.&A&

insistência& na& coerência& metodológica& parece& produzir& um& efeito& de& âncora,& que&

reduz&ou&anula&o&potencial&das&ferramentas&da&Internet.&

5.2.2* Contexto*sociocultural*dos*alunos*

Ao& contrário& do& material& didático& físico& e& virtual& desenvolvido& pela& editora,&

alguns& exercícios& desenvolvidos& pelos& professores,& seja& para& disponibilizaçao& no&

Moodle,&seja&para& impressão&e& realização&em&sala&de&aula,&apresentam&elementos&

vinculados&ao&contexto&sociocultural&dos&alunos.&&
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Figura*39*F*PalavrasFcruzadas*(tema*profissões)*

&

Fonte:&Moodle&da&instituição&de&ensino&

Figura*40*F*PalavrasFcruzadas*(tema*profissões)*

 
Fonte:&Moodle&da&instituição&de&ensino&

No&processo&de&ensinonaprendizagem&de&alemão&como&língua&estrangeira,&o&

tópico&relacionado&a&profissões&é&um&típico&exemplo&de& falta&de&contextualização&à&

cultura&e&ao&meio&social&do&aluno.&Em&livros&didáticos,&comumente&são&apresentadas&

profissões& que& são& específicas& de& países& europeus& –& no& caso& da& Alemanha,&

Schornsteinfeger&(limpador&de&chaminé)&ou&Optiker& (especialista&em&exames&óticos&

simples).& Obviamente& há& o& elemento& da& curiosidade,& porém& dificilmente& o& aluno&
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aplicará& palavras& tão& distantes& de& sua& realidade,& o& que& tornará& o& conhecimento&

superficial&e,&portanto,&passível&de&ser&esquecido.&

Ao& elaborar& atividades& para& o& ambiente& físico& ou& virtual,& observounse& a&

preocupação& dos& professores& em& aproximar& os& vocábulos& aplicados& ao& contexto&

sociocultural& dos& alunos.& No& exemplo& acima,& foram& selecionadas& profissões& de&

acordo& com& os& interesses& ou& meio& dos& alunos,& ou& seja,& elas& foram& selecionadas&

após&atividade&introdutória&em&que&alunos&falavam&de&suas&“profissões&dos&sonhos”&

e& das& profissões& de& seus& responsáveis.& Posteriormente,& esses& vocábulos& foram&

aplicados&em&palavras&cruzadas&em&que&as&respostas&eram&encontradas&por&meio&de&

descrição&simples&das&atividades.&A&mesma&atividade&foi&utilizada&em&sala&de&aula&e&

também&disponibilizada&no&AVA&do&colégio.&

5.2.3* Insumo*

A&principal&razão&para&a&produção&de&exercicios&extras&para&o&ambiente&físico&

e& para& o& ambiente& virtual,& no& caso& da& instituição& de& ensino& analizada,& é& a&

necessidade&de&criação&de&mais&insumo&para&os&alunos,&por&dois&motivos:&primeiro,&

para& fornecer& mais& exercícios& para& alunos& com& dificuldades& ou& para& alunos& que&

desejam& fazer& mais& exercícios& e,& segundo,& para& responder& à& exigência& dos&

responsáveis,&que&desejavam&que&os&alunos&utilizassem&seu& tempo& livre&com&mais&

tarefas&de&casa&(o&que&é&assunto&para&uma&outra&tese...).&Por&isso,&foi&desenvolvida&

uma&“linha&de&produção”&de&exercícios&adicionais.&&

Os&exercícios&físicos&eram&desenvolvidos&individualmente&por&cada&professor,&

de& acordo& com& as& necessidades& específicas& das& turmas& para& as& quais& lecionava,&

enquanto& os& exercícios& para& o& Moodle& eram& desenvolvidos& de& acordo& com& uma&

escala,& ou& seja,& durante& o& ano& letivo,& cada& professor& ficava& responsável& pela&

elaboração& de& exercícios& extras& para& determinada& série.& Por& isso,& era& necessário&

que& o& planejamento& pedagógico& fosse& “religiosamente”& seguido,& de& forma& a& não&

deixar& a& impressão& de& que& algumas& turmas& estavam& “atrasadas”& em& relação& a&

outras.&

Assim,& o& insumo& desenvolvido& para& o& ambiente& virtual& apresentava& alguns&

problemas:& generalização,& produção& em& resposta& à& pressão& externa,&

desconsideração&ao&ritmo&dos&alunos.&&
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Tais& atitudes& demonstram& que,& em& certos& casos,& a& tecnologia& é& colocada&

como& objetivo& principal& de& práticas& educacionais& e& como& resposta& a& pressões&

econômicas& e& sociais,& que& desconsideram& as& características& e& necessidades& dos&

alunos.&

5.2.4* Interação*

Conforme& afirmamos& anteriormente,& o& desenvolvimento& de& materiais& extras&

para&uso&em&sala&de&aula&ou&para&o&ambiente& virtual& de&aprendizagem&do&colégio&

respondem& a& outras& exigencias& além& das& demandas& educacionais.& Por& isso,& a&

interação&acaba&se&tornando&um&fator&secundário&na&criação&desses&exercícios.&&

Figura*41*F*Atividade*para*treino*de*gramática*(particípio*perfeito)*
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Fonte:&Moodle&da&instituição&de&ensino&

Figura*42*F*Atividade*com*tablet*(compras*em*loja*virtual)*
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Fonte:&Moodle&da&institução&de&ensino&

IM*INTERNET*EINKAUFEN*
EINKAUFSLISTE*

*
•& Herr&Hoyer&hat& am&Samstag&eine&Hochzeitsparty.&Er& ist& 1,82&groß&

und&sein&Brustumfang&misst&102.&Was&soll&er&kaufen?&

•& Nicholas& ist& 18& und& hat& in& Dezember& Ferien.& Er& fliegt& nach&

Deutschland.& Er& hat& keine& Winterklamotten.& Kauf& ihm& drei&

Kleidungstücke.& Er& ist& 1,77& groß& und& seine& Schuhgröße& ist& 9,5& in&

den&USA.&
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A&imagem&41&é&um&exemplo&de&exercício&desenvolvido&para&a&sala&de&aula&em&

que& alunos& trabalham& em& dupla,&mas& sem& que& haja& interação& de& fato.& Com& essa&

atividade,& esperavanse& que& os& alunos& testassemm& seus& conhecimentos,& ou& seja,&

deviam& testar& se& já& aprenderam& ou& memorizaram& a& lista& com& a& conjugação& dos&

verbos&irreguladores&no&participio&perfeito.&O&primeiro&aluno&fala&o&verbo&no&infinitivo,&

enquanto&o&segundo&deve& responder&com&a&conjugação&verbal&adequada,&e&assim&

sucessivamente.&&

No& segundo& exercício& (imagem& 42),& ao& contrário,& foi& dada& uma& tarefa&

específica.& Por& meio& de& ferramentas& de& busca& da& Internet,& os& alunos& deveriam&

realizar& a& tarefa& dada& (task[oriented! method).& Utilizando& um& orçamento& prén

determinado,&deviam&fazer&compras&de&vestuário&em&lojas&virtuais,&de&acordo&com&as&

ocasiões& apresentadas& na& folha& de& exercícios.& As& tarefas& eram& divididas& pelos&

próprios&alunos,&sendo&elas,&administração&financeira,&seleção&de&peças,&busca&por&

sites,&etc.&Ao&final,&os&alunos&decidiam&como&deviam&apresentar&os&resultados,&que&

eram&obviamente&heterogêneos.&&

Após&análise&cautelosa,&não&pudemos&encontrar&atividades&que&promovessem&

a&interação&entre&alunos&ou&outros&sujeitos&no&ambiente&virtual&de&aprendizagem&do&

colégio.& Todas& as& atividades& desenvolvidas& para& o& Moodle& deviam& ser& feitas&

individualmente&devido&a&seu& formato&e&objetivo& (reforço&ou& tarefa&de&casa).& Já&as&

tarefas& desenvolvidas& para& uso& em& sala& de& aula& (material& impresso)& indicavam& o&

esforço& do& professor& para& promover& a& interação& entre& alunos& com& diferentes&

características&cognitivas&e&níveis&de&conhecimento&do&idioma.&

5.2.5* Autonomia*

Identificamos&que&grande&parte&das&atividades&desenvolvidas&por&professores&

seguia& a& metodologia& task[based,& que& comumente& é& confundida& com& atividade&

autônoma.&O&mesmo&ocorre&com&diversos&tipos&de&atividades&desenvolvidas&para&o&

processo& de& ensino& e& aprendizagem& de& línguas& estrangeiras,& tais& como&

Stationenlernen26&ou&atividades&em&grupo.&Nenhuma&delas,&no&entanto,&garante&que&

o& aluno& tenha,& de& fato,& participação& ativa& no& processo,& ainda& que& tenha&

conhecimento&das&atividades&que&serão&feitas.&Geralmente,&os&resultados&esperados&

                                                
26
& Diante& de& tema& proposto& pelo& professor,& alunos& realizam& atividades& diversas& sem& o& auxílio& do&

professor.&A&sequencia&de&realizaçao&da&atividade&pode&ser&definida&pelo&aluno&ou&pelo&professor.&
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são& préndefinidos& e& as& avaliações& ocorrem& de& acordo& com& critérios& definidos& pelo&

professor&ou&pela&instituição&de&ensino.&Por&isso,&ainda&que&a&criação&de&atividades&

pelo& próprio& professor& possa& aumentar& as& chances& de& um& processo& de& ensinon

aprendizagem& autônomo& (principalmente& no& ambiente& virtual),& notamos& que& os&

parâmetros&de&escolas&e&a&influência&social&continuam&tendo&papel&determinante&na&

prática&escolar&diária.&Por&isso,&não&pudemos&encontrar&atividades&desenvolvidas&por&

professores&e&alunos,&nem&para&o&ambiente&físico,&nem&para&o&ambiente&virtual,&que&

tivessem&elementos&que&fomentassem&a&autonomia.&

Nem&mesmo&atividades&relacionadas&ao&Design!Thinking& foram&devidamente&

empregadas,& uma& vez& que& o& cronograma& rígido& de& conteúdos& e& avaliações& não&

permitia&que&os&professores&aplicassem&atividades&que&demandariam&mais&tempo&e&

que& dificilmente& poderiam& ser& utilizadas& como& substitutas& ou& como& parte& das&

avaliações&convencionais.&

5.3&QUADRO&NEGRO&E&LOUSA&DIGITAL&

O&uso&de&pedra,&argila&ou&papel
27
,&com&pedra&ou&tinta&de&material&orgânico&ou&

inorgânico&para&fins&educacionais&se&dá&há&alguns&milhares&de&anos.&&

O& quadro& negro,& verde,& branco& ou& lousa& surge& somente& a& partir& do& século&

XVIII,& quando& da& criação& de& um& modelo& escolar& “para& todos”,& ou& seja,& devido& à&

tentativa& de& eliminação& das& diferenças& entre& os& níveis& de& instrução& destinados& a&

ricos&e&pobres.&&

A&obrigatoriedade&da& criação&de& iguais& condições&de&ensino&para&diferentes&

classes& sociais& fez& com& que& surgisse& a& necessidade& da& redução& dos& custos& com&

materiais& escolares,& visto& os& preços& elevados& de&materiais& como&papel& e& pena& de&

ganso:& “quanto& ao& papel,& é& caro,& gastanse& depressa& e& sujanse& muitoá& alem& d’isto&

exige& uma&mesa& e& um& arsenal& de& acessórios,& tinteiro,& penna,& regoa,& lapis”& (1886&

apud&ARDÓSIAá&BARRA,&2013,&p.122).&&

A&ardósia&é&uma& invenção& recente& (passou&a&ser&massivamente&utilizada&há&

aproximadamente& 200& anos)& e& surge& como& uma& opção& mais& acessível& n& seu&

emprego&é&gradualmente&substituído,&por&questões&de&praticidade,&por&uma&prancha&

de&madeira,&sobre&a&qual&se&escreve&a&giz.&&

                                                
27
&A&palavra&papel& vem&do& latim&papyrus,& planta&que&crescia&nas&margens&do& rio&Nilo.&A&partir&dela&
produziamnse,&entre&outras&coisas,&folhas&para&escrita.&&
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O& formato& e& o& posicionamento& do& quadro& negro& facilitaram& o& ensino& em&

massa,&permitindo&a&exposição&de&conteúdo&a&muitos&alunos,&ao&mesmo&tempo.&No&

entanto,& sua& utilização& também& propiciu& o& surgimento& de& situações& de&

constrangimento& aos& alunos,& seja& quando& chamados& ao& quadro& negro& para& expor&

seus& resultados,& ou& em& situações& de& castigo.& Por& último,& seu& formato& retangular&

favorece& a& linearidade& do& conteúdo& e& a& aula& expositiva,& com& interferência&mínima&

dos&alunos.&Até&hoje,&o&acesso&à&lousa&é&de&exclusividade&do&professor,&assim&como&

a&decisão&sobre&quem&pode&utilizánla.&Nos&intervalos&entre&aulas,&o&seu&uso&é&um&ato&

subversivo& para& os& alunos,& que& aproveitam& os& poucos& minutos& de& que& dispõem&

antes&da&aula&seguinte&para,&enfim,&manifestar&suas&ideias,&sentimentos&e&opiniões.&

Diante&dos&elementos&acima&descritos,& não&podemos&afirmar&que&a& lousa& seja&um&

instrumento&que&possa&colaborar&diretamente&com&a&formação&de&autonomia&e&baixo&

filtro&afetivo&entre&os&alunos&de&línguas&estrangeiras.&&

A& lousa& digital& e& o& tablet& passam& a& ser& utilizados& em& sala& de& aula& como&

resposta& às& limitações& da& lousa& de& madeira,& mas& também& como& resposta& ao&

mercado&e&à&pressão&social&para&a&substituição&de&artefatos&tradicionais&por&artefatos&

modernos.&

A& lousa& digital& é& uma& grande& tela& com& função& touch! screen,& que& tem&

características& similares& as& de& um& computadorá& ela& permite& o& armazenamento,&

processamento& e& compartilhamento& de& informações,& e& utilizada& com& conexão& de&

Internet& em& alta& velocidade,& permite& que& conteúdos& relacionados& à& aula& sejam&

visualizados&em&sala&de&aula.&

Ao& contrário& do& quadro& branco& ou& negro& tradicional,& a& lousa& digital& tem&

potencial&para&contribuir&para&a&diminuição&da&delimitação&e&linearidade&da&aula.&Sua&

tela,&que&mede&em&média&de&70&a&100&polegadas,&permite&que&as&informações&sejam&

disponibilizadas,& gravadas& e& modificadas,& de& acordo& com& o& desenvolvimento& da&

aula.&

Frequentemente& a& lousa& digital& é& utilizada& em& conjunto& com& tablets,& o& que&

pode& permitir& que& os& alunos& possam& acompanhar& e& interagir& com& as& ações& do&

professor&em&tempo&real.&

A& seguir,& tomaremos& como& exemplos& o&material& didático& desenvolvido& para&

lousa&digital&do&Planet&1,&aplicado&a&alunos&de&sexto&ano.&

A&editora&responsável&pelo&material&aqui&analisado&desenvolveu&um&aplicativo&

voltado&para&lousa&digital&e&projetor&de&imagens.&
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Figura*43*F*Página*inicial*do*aplicativo*da*lousa*digital*

&

Fonte:&Editora&Hueber,&2015&

Figura*44*F*Exemplo*de*atividade*do*aplicativo*da*lousa*digital*(interpretação*de*texto*e*
vocabulário)*

&

Fonte:&Editora&Hueber,&2015&

Figura*45*F*Exemplo*de*atividade*do*aplicativo*da*lousa*digital*(Vocabulário:*números)*

*

Fonte:&Editora&Hueber&
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Figura*46*F*Exemplo*de*atividade*do*aplicativo*da*lousa*digital*(compreensão*oral)*

*

Fonte:&Editora&Hueber,&2015&

Figura*47*F*Exemplo*de*atividade*do*aplicativo*da*lousa*digital*(video)*

*

Fonte:&Site&da&Editora&Hueber&&

As&imagens&acima&indicam&que&a&editora&digitalizou&e&inseriu&funções&de&video&

e&áudio&aos&exercícios&já&disponíveis&no&livro&impresso.&Não&há&qualquer&diferença.&

Todas&as&atividades,&conteúdo,&áudios&e,&até&mesmo,&o&DVDnROM&são&os&mesmos&

já& disponíveis& em& ambiente& físico,& o& que& tornas& as& categorias& de& análise& até& aqui&
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utilizadas&desnecessárias,&uma&vez&que&estarísmos&novamente&analisando&os&livros&

didáticos,&como&já&fizemos&anteriormente.&&

Desta& forma,& concluimos& que& o& material& foi& desenvolvido& como& resposta& a&

exigências& sociais& e& de& mercado,& visto& que& não& acrescenta& nada& em& termos&

metodológicos.&&&

5.4&TABLETS,&SMARTPHONES&VS.&CADERNOS&E&FICHÁRIOS&

A&ansiedade&dos&alunos&por&trocar&seus&cadernos&e&fichários&por&tablets&e,&em&

casos& excepcionais,& por& smartphones,& lembra,& de& certo& modo,& a& ansiedade& da&

criança& por& trocar& o& lápis& ou& o& caderno& infantil& pela& caneta& e& pelo& & caderno&

universitário&com&divisórias.&

A&ansiedade&dos&gestores&da&escola,&do&professores&e&pais&não&era&menor.&A&

distribuição&dos&aparelhos&foi&noticiada&no&site&da&instituição&de&ensino&com&ares&de&

comemoração.& Recebidos& os& aparelhos,& foram& oferecidos& cursos& operacionais&

(aproximadamente&2&horasnaula)&a&professores&e&alunos.&&

Os&alunos&de&nono&ano&utilizavam&os&aparelhos&para&anotações&sobre&a&aula,&

pesquisa& e& calendário,& além& de& atividades& extras& sugeridas& pelos& professores,& de&

acordo& com& o& conteúdo& programático& da& disciplina.& A& utilização,& no& entanto,& era&

limitada&por&questões&de&disciplina&(visita&a&páginas&não&autorizadas)&e&calendário&a&

ser& cumprido.&Além&disso,&os&alunos&deviam& fazer&uso&obrigatório&do& fichário,& cuja&

organizaçao&compunha&sua&nota&trimestral,&o&que&acarretou&em&problemas,&uma&vez&

que&desejam&deixar&de&utilizar&cadernos,&livros&ou&fichários.&&&

As&turmas&de&oitavo&ano&eram&divididas&de&acordo&com&os&resultados&obtidos&

no&certificado&Internationale!schulische!Vergleichsarbeit28&do&ano&anterior.&Já&no&ano&

seguinte,& os& alunos& aprovados& tinham& de& se& preparar& para& o& próximo& certificado&

DSD29,& enquanto& aos& alunos& reprovados& era& dada& a& opção& de& prestar& o& exame&

novamente.& Por& isso,& pelo& menos& 1/2& das& aulas& de& alemão& eram& de& caráter&

preparatório,&as&demais&aulas&eram&dedicadas&ao&conteúdo&apresentado&no&material&

didático& (também& voltado& ao& certificado,& em& parte),& restando& pouco& tempo& para&

outras&atividades,&incluindo&aquelas&com&uso&de&tablets&ou&smartphones.&

                                                
28
&Certificado&oficial&de&língua&alemã&(nível&A2)&

29&Das&Deutsche&Sprachdiplom&der&Kultusministerkonferenz&

"
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Segundo&orientações&da&diretoria&brasileira,&os&alunos&deviam&copiar&a&pauta&

da& aula& do& dia& e& anotações& diárias& em& seu& caderno,& o& que& também& era& parte& da&

avaliação&final&da&disciplina.&Os&alunos&de&nono&ano,&no&entanto,&não&utilizavam&mais&

caderno.&A&nota&era&dada&de&acordo&com&a&completude&e&organização,&mas&isso&se&

tornou& inviável,& uma& vez& que& os& alunos& copiavam& e& colocavam& as& notações& do&

colega& instantaneamente& no& momento& em& que& eram& informados& que& a& avaliação&

seria&feita.&

Como& os& fichários& eram& obrigatoriamente& subdividos& (pauta,& anotações,&

tarefas,& gramática,& paradidático& e& comentários& de& prova),& os& alunos& passaram& a&

fazer&o&mesmo&em&seus&tablets,&utilizando&softwares&específicos&para&tanto.&

Os& alunos& de& outros& anos& faziam& atividades& com& uso& de& tablets& e&

smartphones&esporadicamente.&&

Em&algumas&ocasiões,&observamos&elementos&bastante&positivos&da&utilização&

dos& aparelhos& apoiados& por& ferramentas& da& Internet.& Utilizando& ferramentas& de&

busca,&sites&de&comércio&virtual&e&dicionários,&os&alunos&executavam&atividades&em&

grupo,&que& levavam&a&resultados&particulares,&de&acordo&com&as&características&do&

aluno.& Por& vezes,& observar& que& os& alunos& ficaram& bastante& motivados,& não&

necessariamente& devido& à& utilização& dos& aparelhos& e& da& Internet,& mas& devido& à&

possibilidade&de& trabalhar& com& temas&que& lhes& interessavam,&em&grupo,&utilizando&

conhecimento& prévio,& com&certo& grau& de& autonomia& e& interação,& e& com& resultados&

particulares.&Em&entrevista& realizada&após&a&atividade,& identificamos&que&52&de&65&

alunos&ficaram&plenamente&satisfeitos&com*a&atividade,&e&desejavam&continuar&a&ter&
aulas&semelhantes.&&
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6* ALUNOS,*PROFESSORES*E*PROFISSIONAIS*DA*ÁREA*DE*TECNOLOGIA*
EDUCACIONAL:*A*VOZ*HUMANA*A*RESPEITO*DA*MÁQUINA*

Com& o& intuito& de& compreender& a& percepção& dos& individuos& envolvidos& no&

processo&de& inclusão&de& ferramentas&da& Internet&em&aulas&de&alemão&como& língua&

estrangeira,& selecionamos& três& diferentes& categorias& de& análise.& Estas& categorias&

foram& definidas& após& observações& e& conversas& iniciais,& nas& quais& pudemos&

identificar&variações&de&discurso&sobre&aplicação&das&ferramentas&em&atividades&de&

sala& de& aula& entre& os& diferentes& emvolvidos.& Percebemos& que& tanto& professores&

quanto&alunos&tinham&crenças&particulares&sobre&a&efetividade&da&aplicação.&Diante&

de& tais& crenças,& suas& atitudes& alteravam&o& andamento& do& processo& –& negativa& ou&

positivamente,& o& que& consequentemente& poderia& afetar& suas& expectativas& sobre& o&

papel&da&Internet&como&elemento&contribuidor.&&

Acreditamos& que& a& observação& desse& processo& é& relevante,& uma& vez& que&

acreditamos& que& não& somente& o& homem& provoca& ações& e& modificações& sobre& a&

máquina& ou,& no& nosso& caso,& sobre& as& ferramentas& virtuais.& Na& verdade,& as&

categorias&citadas&indicam&que&o&virtual&também&provoca&alterações&(antes,&durante&

ou&após&o&processo)&na&forma&como&o&ser&humano&atuará&nesse&novo&contexto.&

6.1&CRENÇAS&

Assim&como&outros&elementos&subjetivos,&tais&como&motivação&e&atitude,&por&

exemplo,& as& crenças& são& também& elementos& determinantes& no& processo& de&

aquisição&de&línguas&estrangeiras,&atuando&em&prol&ou&contra&os&resultados&a&serem&

obtidos& pelo& aluno.& Por& parte& do& professor,& essas& crenças& influenciarão& a& forma&

como& lidarão& com& os& alunos& e& suas& decisões& tomadas& no& decorrer& do& processo&

(Barcelos,&2006).&&

A&diferença&entre&as&gerações&digitais&e&não&digitais&provoca&naturalmente&um&

conflito& entre& as& crenças& sobre& o& ensinonaprendizagem& de& línguas& estrangeiras,& e&

consequentemente&afeta&as&atitudes&e&as&expectativas&de&ambos&frente&à&tecnologia&

e& seu& papel.& No& entanto,& como& o& desenvolvimento& tecnológico& ocorre& de& forma&

extramamente&rápida,&pudemos&observar&que&esses&elementos&estão&em&constante&

modificação.&&
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Crenças&são&pressupostos&adquiridos&de&experiências&prévias,&construídas&

socialmente,&a&partir&da&percepção& individual&destas&experiências,&que& têm&

valor& de& verdade& e& credibilidade& para& guiar& o& pensamento& e& o&

comportamento& e& que& são& passíveis& de& mudanças& (SIEGEL,& 1985á&

HARVEY,&1986á&BARCELOS,&1995,&2006).&&

Por&meio&de&entrevista&realizada&com&três&indivíduos,&procuramos&questionar&

quais&são&as&crenças&dos&professores&de&alemão&da&instituição&de&ensino&analisada&

a& respeito& da& aplicação& da& Internet& em& atividades& de& ensino& e& aprendizagem.&

Questionamos&também&se&as&crenças&desse&grupo&de&professores&alteraramnse&no&

decorrer& do& desenvolvimento& da& pesquisa& para,& posteriormente,& analisar& em& que&

medida&elas&influenciaram&as&atitudes&do&professores&em&sua&prática&diária.&

Para&tanto,&perguntamos:&

1.& Você& acredita& que& o& uso& de& ferramentas& da& Internet& podem& ajudar& a&

solucionar&problemas& relacionados&ao&processo&de&ensinonaprendizagem&de& língua&

alemã?&Quais&deles?&

2.& Você& vem& percebendo& alguma& mudança& na& postura& dos& alunos& com& a&

introdução&de&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

3.& É& possível& identificar& alterações& no& rendimento& dos& alunos& com& a&

introdução&de&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

4.&Sua&postura&como&professor&mudou&de&alguma&forma&com&a&introdução&de&

ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

5.&Com&que&frequência&você&usa&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&Por&

que?&

6.&Com&que&frequência&você&usa&ferramentas&da&Internet&para&avaliações?&Por&

que?&

7.&Com&que&frequência&você&usa&ferramentas&da&Internet&para&aplicar&tarefas&

de&casa?&Por&que?&

As&respostas&às&perguntas&formuladas&em&entrevista&presencial&indicaram&que&

as&crenças&dos&professores&sobre&o&uso&da&Internet&em&sala&de&aula&mudaram&muito&

pouco,&enquanto&seu&comportamento&como&usuário&de&ferramentas&da&Internet&para&

fins&pessoais&cresceu&exponencialmente.&

A& questão& abaixo& indica& a& crença& dos& professores& sobre& a& efetividade& de&

ferramentas&da& Internet&como&elementos& fomentadores&da&aprendizagem&de& língua&

alemã.&

*
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Tabela*7*F*Crenças*(Internet*e*solução*de*problemas*educacionais)*

& Você&acredita&que&o&uso&de&ferramentas&da&Internet&podem&ajudar&a&

solucionar&problemas&relacionados&ao&processo&de&ensinon

aprendizagem&de&língua&alemã?&Quais&deles?&

&

S.,&58&anos& “Talvez,&não&sei&se&todos&os&problemas&(como&“se&vende”&por&aí).&

Mas&percebo&que&os&alunos&ficam&mais&animados&quando&fazem&

alguma&atividade&na&Internet.&Só&não&sei&se&as&atividades&fazem&

muito&sentido.&Às&vezes,&tenho&a&sensação&de&que&

pedagogicamente&não&faz&a&menor&diferença.”&

A.,&32&anos& Depende&do&problema...os&alunos&gostam&de&“mexer”&com&a&

Internet&(são&adolescentes...),&mas&não&sei&se&gostar&resolve&tudo.&

Pelo&contrário,&às&vezes,&os&alunos&se&distraem&demais&e&acabam&

fazendo&outras&coisas,&ou&querem&terminar&a&atividade&logo&para&

fazer&outras&coisas,&mexer&no&Facebook,&ouvir&música.&De&repente,&

atrapalha&mais&do&que&ajuda.”&

A.,&25&anos& “Acho&que&não.&Não&será&o&uso&ou&não&da&Internet&que&resolverá&os&

problemas&educacionais&que&enfrentamos&aqui.&São&muitos:&

indisciplinas,&interferência&dos&pais,&problemas&de&aprendizagem...&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

Observamos&que&todos&os&entrevistados&começaram&sua&resposta&à&pergunta&

com& expressões& que& indicavam& algum& ceticismo& (“talvez”,& “depende”,& “acho& que&

não”).& Não& podemos& considerar& que& os& professores,& naquele& contexto,& nunca&

tivessem& pensado& profundamente& a& respeito& do& tema& (o& que& poderia& ser& uma&

possível& leitura& para& o& cetismo& indicado),& visto& o& empenho& da& instituição& em&

promover&o&uso&da&tecnologia&em&sala&de&aula.&Por&isso,&acreditamos&que&a&crença&

de&que&a&inserção&da&Internet&em&sala&de&aulas&não&acrescentaria&nada&positivo&em&

termos&educacionais,&ou&de&que&havia&outras&questões&a&serem&consideradas&para&

que& o& processo& viesse& a& ter& resultados& positivos& esteja& ligada& às& experiências&

prévias& dos& professores& (mesmo& como& alunos),& mas& também& às& imposições&

externas&e&principalmente&à&falta&de&reflexão&sobre&todos&os&elementos&que&seriam&

afetados&durante&todo&o&processo.&
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Tabela*8*F*Postura*dos*alunos*frente*à*introdução*de*Internet*em*atividades*educacionais*

& Você&vem&percebendo&alguma&mudança&na&postura&dos&alunos&com&

a&introdução&de&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

S.,&58&anos& “Não& consigo& imaginar& que&um&aluno&que& tenha& sérios& problemas&

de&comportamento&ou&de&empenho&vá&mudar&sua&atitude&numa&aula&

com&caderno&ou&com&tablet.&Os&problems&geralmente&são&&maiores&

e&ligados&a&outras&coisas.&Acho&simplista&“jogar&tudo&para&cima”&da&

Internet&ou&do&professor,&dê&certo&ou&não.&&

A.,&32&anos& Eles& (os& alunos)& gostam& de&mexer& na& Internet,& então& se& animam&

quando&falamos&que&vamos&para&o&laboratório&(de&informática),&mas&

chegando& lá,& após& uns& 5& ou& 10& minutos,& vemos& os& mesmos&

problemas&da&sala&de&aula.&

A.,&25&anos& Às&vezes&sim.&Depende&da&atividade.&Se&a&atividade&for& legal,&eles&

se& concentram& e& fazem& tudo& “na& boa”,& se& comportam,& mas& se& a&

atividade&for&parecida&com&os&exercícios&de&sala,&com&as&folhinhas,&

os&problemas&de&postura&aparecem&logo.&&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

Pudemos&identificar&que&o&significado&da&palavra&postura&para&os&professores&

entrevistados& tem& conotação& negativa,& visto& que& somente& um& dos& entrevistas&

associa& a& palavra& à& empenho.& No& geral,& quando& se& fala& de& postura,& referense& a&&

alunos& com& problemas& de& comportamento& no& contexto& aqui& analisado.& Neste&

sentido,& o& uso& de& ferramentas& da& Internet& dificilmente& poderia& contribuir&

significativamente,&visto&que&o&interesse&por&um&determinado&tema&ou&meio&não&será&

capaz& de,& sozinho,& fomentar& motivação& ou& de& solucionar& outros& problemas&

relacionados&à&aprendizagem&de&línguas&estrangeiras.&

Dois&dos&entrevistados&utilizam& termos& relacionados&à&motivação&no&sentido&

de&diversão&(“legal”,&“animam”),&o&que&indica&a&crença&de&que&o&uso&da&Internet&em&

atividades& educacionais& para& crianças& e& adolescentes& deve& estar& vinculado& a&

entretenimento.& Por& isso,& diariamente& empresas& de& softwares& vêm& desenvolvendo&

games&“educativos”,&com&a&intenção&de&conseguir&a&atenção&do&aluno&pelo&jogo&(ou&

pelo&ato&de&jogar)&e&não&necessariamente&pelo&conteúdo&ou&pelo&interesse&do&aluno&
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pelo&conteúdo&apresentado.&Assim,&reforçanse&a&crença,&entre&professores,&sobre&a&

vinculação& de& ferramentas& da& Internet& como& elementos& de& diversão& para& aula,&

excluindo&assim&diversos&outros&aspectos&positivos&que&poderiam&ser&considerados.&

Tabela*9*F*Rendimento*dos*alunos/Internet*

& É& possível& identificar& alterações& no& rendimento& dos& alunos& com& a&

introdução&de&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

S.,&58&anos& Acho&que&ainda&não&dá&para&responder&essa&pergunta.&É&tudo&muito&

recente.&&

A.,&32&anos& Só& quando& eles& ganham& nota& pelas& atividades& de& Internet,& mas&

melhor&rendimento&na&sala&de&aula&ainda&não&consigo&ver.&É&claro&

que& o& aluno& de& hoje,& que& está& na& Internet& todo& dia& tem&acesso& a&

mais& informações& do& que& nós& tivemos,& inclusive& em& alemão,&mas&

não&sei&se&ele&faz&isso&(se&ele&acessa&essas&informações)&e&se&faz,&

não&sei&dizer&se&isso&mudou,&melhorou&o&rendimento&dele.&

A.,&25&anos& Depende.& Nas& provas& normais,& acho& que& não.& Talvez& nas& notas&

extras.& Os& alunos& recebem& nota& de& participação& pelas& atividades&

feitas&na&Internet,&então&isso&acaba&ajudando.&&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

Verificanse& que& o& rendimento& dos& estudantes& de& alemão& é& diretamente&

relacionado& às& sua& notas,& baseadas& em& avaliações& quantitativas& e& idênticas,&

independentemente&das&características&dos&alunos.&&

Somente& S.,& 58& anos,& foi& cautelosa& ao& indicar& que& são& necessários& uma&

análise&mais&cuidadosa&e&mais&tempo&para&que&tenhamos&uma&real&ideia&dos&efeitos&

da& Internet& sobre& os& rendimentos& escolares& dos& alunos,& visto& que& a& avaliação&

quantitiva&é& limitado&quando&se& trata&de&mensurar&elementos&subjetivos,& tais&como&

motivação,&autonomia,&interação,&etc,&que&consequentemente&afetarão&o&rendimento&

geral&do&aluno.&

*
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Tabela*10*F*Frequência*de*uso*da*Internet*em*sala*de*aula*

& Com&que& frequência&você&usa& ferramentas&da& Internet&em&sala&de&

aula?&Por&que?&

S.,&58&anos& Depende.&Em&época&de&prova,&pouco.&Uso&mais&quando&há&alguma&

data&especial&ou&alguma&atividade&especial&do&DaF.&&

A.,&32&anos& Com&alguma& frequência.&Sempre&que&posso.&Sempre& falta& tempo.&

Tenho& de& correr& com& o& planejamento,& principalmente& com& os&

oitavos& e& nonos& anos,& por& causa& dos& certificados.& Sempre& que&

posso& levo&os&alunos&para&o& laboratório& ou& tragos&os& tablets& para&

eles&pesquisarem,&mas&a&atividade&geralmente&não&pode&durar&mais&

de&1&aula.&

A.,&25&anos& Sim,& às& vezes.& Sempre& que& termino& uma& lição& combino& uma&

atividade&com&o&P.&(professor&parceiro,&que&divide&a&turma&com&A.)&&&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

As&respostas&acima&indicam&que&os&professores&vêem&as&atividades&com&uso&

de& Internet& como& um& elemento& extra,& ou& seja,& a& ser& aplicado& após& atividades&

obrigatórias&e&desde&que&não&“atrapalhem”&o&planejamento&anual.&Tal&crença&indica,&

por&um&lado,&que&ainda&há&uma&resistência&muito&grande&por&parte&dos&professores&

para& o& uso& efetivo& da& Internet,& mas& por& outro& indica& também& que& escolas& que&

estejam& inserido& tecnologia& em& suas& atividades& devem& rever& todo& o& processo& e&

planejamento& ao& invés& de& utilizar& os&mesmos&métodos& de& ensino& e& de& avaliação,&

considerando&as&ferramentas&a&serem&utilizadas&desde&o&planejamento&pedagógico,&

e& oferecendo& aos& professores& o& treinamento& necessário& para& lidar& com& as&

consequentes&mudanças.&&

Também&perguntamos&a&um&grupo&de&alunos&sobre&suas&crenças&a& respeito&

do&uso&da&Internet&nas&aulas&de&língua&alemã.&&&

A&seguinte&pergunta&foi&feita&a&33&alunos&(17&alunos&de&grupo&“intermediário”&

B1& e& 16& alunos& de& grupo& “avançado”& C1& do& oitavo& ano),& com& um& trimestre& de&

distância&entre&primeira&e&a&segunda&aplicação:&

n&Você&acha&que&a&Internet&pode&te&ajudar&a&aprender&&"mais"&alemão?&
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Dos& dezessete& alunos& de& grupo& B1,& somente& dois& responderam&

negativamente,& enquanto& treze& dos& alunos& do& grupo&C1& assinalaram& a& alternativa&

negativa.&&&

Para&compreender&melhor&esses&dados,&identificamos&que&os&treze&alunos&de&

grupo&C1&que&responderam&negativamente&à&pesquisa&tinham&nota&igual&ou&superior&

a& 8,5& na& disciplina&DaF,& enquanto& os& três& alunos& que& responderam& positivamente&

tinha&nota&igual&ou&inferior&a&7.&&

No&que&diz&respeito&aos&alunos&do&grupo&B1,&encontramos&bastante&variação&

quantitativa&nas&avaliações,&de&modo&que&não&pudemos&obter&um&panorama&claro,&

naquele& momento,& sobre& os& motivos& que& teriam& levado& os& alunos& a& darem& as&

respostas& positivas& em& sua&maioria.& Por& isso,& na& segunda& vez& em& que& a&mesma&

pergunta&foi&aplicada,&pedimos&aos&alunos&para&explicitar&seus&motivos&por&meio&de&

alternativas&prénselecionadas,&conforme&segue:&

Gráfico**4*F*Crenças*dos*alunos*sobre*a*efetividade*da*Internet*

 
Fonte:&elaborado&pela&autora&

Observamos&um&aumento&do&número&de&alunos&que&afirmaram&que&a&Internet&

não&contribuirá&para&um&aprendizado&mais&eficiente&da&disciplina.&Ao&investigarmos&o&

histórico& dos& dois& alunos& que& se& juntaram& ao& grupo& que& assinalou& a& alternativa&

negativa,&constatamos&que&ambos&haviam&sido&“promovidos”&para&grupos&C1,&devido&

aos&seus&rendimentos&acima&da&média&nos&grupos&B1&aos&quais&pertenciam.&
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Desta& forma,&depreendemos&que&as&crenças&dos&alunos&sobre&a&eficácia&do&

uso&da& Internet& para& as& atividades&de& língua&alemã&estão&diretamente& ligadas&aos&

seus&rendimentos&em&avaliações,&ou&seja,&se&o&aluno& já&obtinha&notas&satisfatórias&

para& os& parâmetros& da& escola,& não& acredita& que& a& Internet& trará& algum& benefício,&

enquanto& os& alunos& que& buscavam& ascender& de& um& grupo& para& outro& viam& na&

Internet&uma&possível&solução.&

Optamos&por&não&questionar&os&alunos&menores&(sexto&e&sétimo&anos)&sobre&

suas&crenças,&pois&em&conversas&preliminares&e&diante&dos& resultados&obtidos&por&

questionários&constatamos&que&as&crenças&dos&alunos&sobre&o&uso&da& Internet&em&

sala&de&aula&está,&no&geral,& ligada&ao&elemento&diversão&ou&possibilidade&de& fazer&

uma& aula& nãonfrontal,& não& havendo& portanto& uma& ideia& sobre& os& possíveis& efeitos&

que&a&inclusão&da&Web&poderia&provocar&em&seus&rendimentos&como&alunos.&

Já& a& entrevista& pelo& responsável& pela& área& de& tecnologia& educacional& da&

instituição& de& ensino& revelou& informações& interessantes& sobre& a& crença& do&

profissional&sobre&a&aplicaçao&de&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula.&

...começo& a& trabalhar& com& design& instrucional& porque& tinha& a& parte& de&

tecnologia& que& eu& gostava& até& informalmente&mas& eu& começo& a& trabalhar&

com&comunicação,& hector& 2.0,& twitter,& blogs&e&aí& uma&das& seleções...& uma&

das&empresas&que&era&para& trabalhar&como&designer& instrucional&me&pediu&

um&blog,&eu&não&tinha,&e&aí&pediram&para&fazer&esse&blog.&E&eu&criei&um&blog&

de...& eu&pensei& um& tema&que&eu&gostava,& que&era& videogame&e&educação&

(...)&

E&aí&o&que&que&acontece,&houve&essa&demanda&em&relação&ao&vídeo&game&e&

eu&comecei&a&pesquisar&todas&as...&fui&até&um&tanto&quanto&autodidata,&mas&como&a&

pedagogia& que& eu& já& conhecia& por& ter& dado& aula...& por& ter& dado& aula& até& de& prén

vestibular,&aquela&coisa&de&professor&que&dá&20,&30,&40&aulas&numa&semana.&E&aí&eu&

comecei&a&aproximar&isso,&pelo&fato&das&pessoas&que&falavam...&os&especialistas,&até&

então,& de& tecnologia& falavam& muito& de& uma& questão& mais& técnica,& de& uma&

programação,& de& um& pixel,& eu& tinha& esse& viés& pelo& lado& da& educação,& de& uma&

pedagogia&formal,&uma&pedagogia&não&formal”&(F.T.,&responsável&pelo&departamento&

de& tecnologia& educacional& da& instituição& de& ensino& e& responsável& pelo& curso& de&

gamificação,&2015).&

O&relato&do&profissional&supramencionado&indica&que&não&havia,&de&sua&parte,&

crenças& sobre& o& uso& de& tecnologia& ou& Internet& em& atividades& escolares& (o& que& é&

bastante& comum,& visto& a& precocidade& do& tema).& Na& verdade,& seu& interesse& foi&
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surgindo& de& acordo& com& as& oportunidades& de& trabalham& que& surgiam& durante& o&

desenvolvimento& de& sua& carreira,& o& que& fez& com& que& ele& passasse& a& estudar& o&

assunto&e&o&abordar&de&acordo&com&sua&experiência&como&professor.&&

Perguntamonnos,& portanto,& se& a& falta& de& crenças& determinadas& pode& fazer&

com& que& o& assunto& seja& dirigido& por& interesses& e& crenças& externas,& o& que&

consequentemente& poderá& influenciar& suas& atitudes& e& expectativas& a& respeito& do&

tema,&como&poderemos&observar&a&seguir.&&

6.2&ATITUDES&

Assim& como& no& que& diz& respeito& às& crenças,& as& atitudes& de& alunos& e&

professores&variam&bastante&frente&à&aplicação&de&ferramentas&da&Internet&em&aulas&

de& língua& alemã.& Considerando& a& influência& das& crenças& e& motivações& nos&

resultados& sobre& o& elemento& atitude,& utilizamos& os& dados& obtidos& pelo& AMTB&

(Attitudes/Motivation! Test! Battery! –& GARDNER,& 1985),& aplicado& entre& alunos& de&

oitavos&e&nonos&anos.&Para& tratar&do& tema&entre&professores,&optamos&por& realizar&

entrevista,& visto& o& número& limitado& de& entrevistados,& o& que& poderia& resultar& em&

respostas& inconclusivas& no& caso& da& análise& quantitativa& (mesmo& no& caso& da&

amostragem& de& alunos,& optamos& por& não& realizar& análise& fatorial)& pelo& mesmo&

motivo.&&

Os&questionários&foram&aplicados&a&dois&grupos&de&oitavos&anos&e&2&grupos&de&

nonos,& totalizando&um&número&de&128&alunos.&Todos&os&alunos& foram&reunidos&em&

uma&sala,&numa&mesma&ocasião,&para&realizar&a&entrevista.&De&modo&a&evitar&algum&

tipo& de& questionamento& por& parte& de& responsáveis& ou& diretoria,& os& alunos&

responderam&o&questionário&após&realização&de&simulado&de&prova&de&compreensão&

oral&de&certificado,&que&tinha&duração&máxima&de&uma&aula,&sendo&que&naquele&dia,&

os&alunos&tinham&aula&dupla&de&língua&alemã.&&

Entre& as& questões& sobre& a& atitude& dos& alunos& frente& à& aprendizagem& de&

alemão,&inserimos&perguntas&específicas&sobre&suas&atitudes&frente&à&aprendizagem&

de&língua&alemã&por&meio&da&Web.&&

A& escala& de&Likert! (1932),! foi& simplificada& (vide& a& idade& dos& participantes& e&

eventual& dificuldade& para& entender& a& diferença& entre& limites& muito& tênues& de&

respostas).&Portanto,&aplicamos&5&dos&7&itens&de&respostas,&mas&antes&foi&feita&uma&

exposição& sobre& o& significado& de& cada& item,& por& meio& do& uso& de& imagens& com&
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exemplos&muito& claros& e& com& linguagem&próxima& ao& discurso& característica& dessa&

faixa&etária.&&

Gráfico**5*F*Atitude*dos*alunos*frente*à*aprendizagem*de*língua*alemã*

&

Fonte:&elaborado&pela&autora&

Gráfico**6*F*Atitude*dos*alunos*frente*à*aprendizagem*de*língua*alemã*na*Web*

&

Fonte:&elaborado&pela&autora&

Por&meio& dos& gráficos,& obervamos& que& o& uso& da& Internet& em& atividades& de&

ensinonaprendizagem& de& língua& alemã& melhora& a& atitude& dos& alunos& frente& ao&

processo,& uma&vez&que&ocorre&um&aumento&do&número&de&alunos&que& concordam&

plenamente&com&a&afirmação&do&Gráfico&6.&Pelo&que&observamos,&esse&acréscimo&
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vem& dos& alunos& que& concordavam& parcialmente& e& discordavam& totalmente& com& a&

ideia& do& Gráfico& 5.* & Ao& mesmo& tempo,& se& antes& não& houve& alunos& que& não&

soubessem&manifestar&sua&opinião&sobre&sua&atitude&frente&ao&ensino&presencial&de&

alemão,& aproximadamente& 2,5& %& dos& entrevistados& não& souberam& expressar& sua&

opinião&sobre&sua&atitude&frente&ao&ensino&de&alemão&na&Web.&&

De& modo& a& compreender& melhor& o& motivo& dessa& mudança& de& atitude& em&

relação&ao&processo,&perguntamos&aos&alunos&que&mudaram&sua&opinião,&ou&seja,&

aqueles&que&passaram&a&ter&uma&atitude&positiva&em&relação&ao&idioma,&os&motivos&

que&os&levaram&a&tanto.&&

Gráfico**7*F*Justificativa*da*mudança*de*atitude*dos*alunos*frente*à*aprendizagem*de*línguã*
alemã*frente*à*inserção*de*ferramentas*da*Web.*

&

Fonte:&elaborado&pela&autora&

Como&estamos&tratando&de&alunos&com&idade&que&varia&entre&13&e&15&anos&de&

idade,&não&é&de&se&espantar&que&a&maioria&daqueles&que&passaram&a&ter&uma&atitude&

positiva&em&relação&ao&processo&de&ensinonaprendizagem&de&língua&alemã&credita&a&

mudança& à& diversão& (segundo& eles)& proporcionada& pelas& atividades& aplicadas& na&

Web,& tais& como& jogos& e& trabalhos& em& grupos,& ainda& que& essas& atividades& sejam&

semelhantes&ou& idênticas&às&atividades&do& livro&didático& impresso.&Desta& forma,&os&

dados& indicam& que& não& se& trata& necessariamente& do& meio,& mas& da& mudança& na&

postura&e&papel&de&alunos&e&professores.&

O&profissional&da&área&de&tecnologia&educacional&entrevistado&afirma&que&sua&

decisão&de& lecionar&disciplinas& relacionadas&à& tecnologia&e&educação&partiu&de&um&
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convite& feito&pela& instituição&de&ensino,&devido&à&sua&experiência&e&reconhecimento&

na&área&de& tecnologia&com&softwares&que&começavam&a&ser& reconhecidos&por&seu&

potencial&de&aplicação&em&sala&de&aula.&

“& n&Eu& ia& te& perguntar,& falar& até& um&pouquinho&da&questão&da&experiência,&

você& já& falou& muito& legal,& mas& eu& queria& saber& como& que& (ESCOLA)& te&

“roubou”,&te&trouxe,&já&que&você&estava&nessa...&aberto&para&palestras,&enfim,&

viajando& e& eu& sei& que& o& trabalho& aqui& é& um& trabalho& que& demanda&muito.&

Como&que&se&deu&esse&convite,&o&que&eu&aconteceu?”&

“n&Foi&o&seguinte.&Eu&tão&logo&entrei&no&mestrado&e&fui&ver&as&disciplinas.&Eu&

já& tinha&um&certo&nível&de...não&de&conhecimento&mas&eu& já& tinha&um&certo&

nível&de&reconhecimento,&eu& já&participava&de&uma&série&de&eventos,&então&

Campos&Party,&eventos&de&tecnologia&em&geral,&entrevistas,&então&eu&acabo&

tendo&uma&participação&constante&na&mídia&por&conta&dessa&relação&tanto&do&

vídeo& game& quanto& o& ensino,& o& minecraft,& da& inovação& tecnológica& né,&

porque& eu& tenho,& entre& aspas,& não& ser& uma& pessoa& de& uma& piada& só,&

porque&do&mesmo&modo&que&eu& falo&de&um&vídeo&game&eu&posso& falar&de&

um&aplicativo,&posso&falar&de&inovação,&posso&falar&de&criatividade.&Mas...&aí&

eu& comecei& a& aparecer& constantemente& na&mídia& e& participar& de& eventos,&

então& logo&eu&entrei&no&mestrado&e& fiz&a&disciplina&de&comunicação&com&o&

professor& (XXX)& e& um& dos& eventos& foi& o& evento& de& Educomunicação,& o&

quarto& ou& quinto& evento,& aí& eu& apresentei& um& paper& chamado& O&

Educomunicador& e& o& Homem& Aranha,& aí& nesse& evento& eu& tinha& algumas&

professoras&da&TE&e&a&coordenadora&da&TE,&na&época&(XXX).&Depois&disso,&

eu...&uma&das&matérias&que&eu&participei&foi&a...&ainda&não&estava&no&colégio,&

foi&a&instalação&do...&a&instalação...&o&início&dos&trabalhos...&a&introdução&do&

jogo&Minecraft&no&Colégio&(XXX).&Isso&aí&deu&uma&repercussão&muito&grande&

e&aí&abriu&a&vaga&e&aí&as&pessoas&aqui&já&tinham&né...&a&coordenação&já&tinha&

me& visto& e& gostado& do&meu& trabalho& e& aí&me& convidaram,& eu& fiz& parte& do&

processo&seletivo&e&fui&aprovado”.&

&

Ao& mesmo& tempo& em& que& preocupa& uma& eventual& falta& de& abertura& para&

novos& caminhos& na& educação,& no& papel& do& professor& e& em& sua& relação& com& os&

alunos& e& com& a& disciplina& lecionada,& preocupa& também& que& suas& atitudes& sejam&

determinadas& pelo& mercado,& ou& seja,& que& o& reconhecimento& venha& antes& do&

conhecimento&e&que&esta&seja&uma&condição&determinante&para&a&contratação&de&um&

profissional&de&ensino&que&terá&de&lidar&com&temas&complexos,&com&vários&elementos&

novos& e& em& constante& modificação,& e& que& terá& de& analisar& suas& atitudes& como&

professor& e& modificánlas& de& acordo& com& as& necessidades& apontadas& pelas& novas&

situações&de&ensino&e&aprendizagem.&

&

*

*

*

*
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Tabela*11*F*Atitudes*dos*professores/Internet*

& Por&que&você&passou&a&utilizar&a&Internet&em&sala&de&aula?&

S.,&58&anos& Por& orientações& da& diretoria& e& da& coordenação.& Os& professores&

receberam&Ipads&e&treinamento.&Temos&de&usar.&&

A.,&32&anos& Porque&somos&obrigados&a&utilizar.&Há&controle&por&parte&da&escola.&

Existe&bastante&pressão.&

A.,&25&anos& Temos&de&usar.&Às&vezes,&nem&quero.&Acho&que&não&precisa.&Acabo&

usando,&ou&porque&sobrou&algum&tempo&ou&porque&é&pedido.&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

As& informações& obtidas& em& entrevista& indicam& que& a& atitude& do& professor&

frente& ao& uso& de& Internet& em& atividades& educacionais& está& diretamente& ligada& a&

determinações&externas,&ou&seja,&o&professor&aplica&atividades&para&as&quais&não&se&

sente& preparado& e& para& as& quais& não& vê& sentido,& de& modo& a& corresponder& a&

exigências&superiores.&

Se&nem&mesmo&o&professor&vê&sentido&na&atividade&que&mediará,&como&pode&

ele& (ou& a& instituição& de& ensino)& esperar& que& os& alunos& o& façam.& Exigir& que& o&

professor&abandone&o&material&impresso&sem&que&ele&compreenda&o&“mecanismo”&do&

material& virtual& e& sem& que& consiga& ter& uma& atitude& positiva& em& relação& às&

ferramentas& da& Internet& pode& influenciar& negativamente& o& processo& de& ensinon

aprendizagem,& visto& que& a& motivação& (ou& desmotivação)& do& professor& afetará&

consequentemente&a&atitude&do&aluno.&

6.3&EXPECTATIVAS&

Ao&contrário&dos&itens&acima&(crenças&e&atitudes),&pudemos&incluir&alunos&de&

sextos&e&sétimos&anos&na&pesquisa&feita&sobre&as&expectativas&do&uso&da&Internet&em&

atividades& de& ensino& e& aprendizagem& de& língua& alemã,& uma& vez& que& observamos&

(em&conversa&prévia)&que,&nessa&faixa&etária,&os&alunos&já&conseguiam&se&expressar&

com&mais&clareza&a&respeito&do&futuro&da&Web&na&sala&de&aula.&&

*
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Gráfico**8*F*Expectativas*dos*alunos/uso*da*Internet*

&

Fonte:&elaborada&pela&autora&

A& maior& parte& dos& 250& alunos& aos& quais& o& questionário& foi& aplicado& tem& a&

expectativa&de&que&as&aulas&de&alemão&se&tornarão&mais&divertidas&e&mais&produtivas&

com&a&inclusão&de&ferramentas&da&Internet.&Tais&expectativas&tem&tênue&ligação&com&

os&dados&que&indicam&a&crença&dos&alunos&de&que&o&alemão&é&uma&língua&difícil&de&

ser& aprendida.& Assim,& os& alunos& esperam& que& atividades& como& músicas& e& jogos&

tornem& sua& experiência& de& ensino& mais& prazerosa,& o& que& tornará& o& aluno&

consequentemente&mais&motivado,&segundo&sua&expectativa.&

Os& itens& relacionados& à&motivação,& aliás,& aparecem& em& segunda& e& terceira&

posições&no&que&diz&respeito&às&expectativas&dos&alunos&com&o&uso&da&Internet&nas&

aulas&de&alemão.&&

Uma& das& perguntas& do& questionário& aplicado& aos& alunos& indicou& que& 72%&

deles& já& obteve& notas& insatisfatórias& em& língua& alemã& (de& acordo& com& os& critérios&

definidos&pela&instituição&de&ensino).&Por&isso,&é&compreensível&que&os&alunos&vejam&

uma&chance&de&mudança&em&seus& rendimentos&num& terceiro&elemento& inserido&no&

contexto& educacional,& visto& que& as& estabelecidas& relações& e& os& estabelecidos&

processos&professornaluno,&aula&frontal&e&avaliação&quantitativa&não&teriam&resultado,&

até& então,& em& melhoras& em& seus& rendimentos& e& tampouco& em& seu& domínio& do&

idioma.& Diante& disso,& depreendemos& que& não& se& trata& somente& da& Internet,& ou&

melhor,&especificamente&da&Internet,&mas&da&necessidade&e&expectativa&do&aluno&de&
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que& ações& e& relações& que& não& vem& sendo& efetivas& no& processo& de& ensinon

aprendizagem&sejam&modificadas.&

O&último&item&mais&assinalado&diz&respeito&ao&contato&do&aluno&com&falantes&

nativos& do& idioma& ou& ao& acesso& a& conteúdos& autênticos.& Durante& toda& sua& vida&

escolar&na&instituição,&o&aluno&é&estimulado&a&obter&bons&resultados&para,&só&então,&

ter&chance&de&participar&de&atividade&de& intercâmbio&no&ensino&médio.&Fora& isso,&é&

oferecida&aos&alunos&a&oportunidade&de&conversar&ou& fazer&uma&atividade&de&uma&

horanaula&com&os&alunos&intercambistas&alemães&que&visitam&o&colégio&uma&vez&por&

ano.& Por& meio& das& respostas,& os& alunos& indicaram& o& desejo& e& a& necessidade& de&

aprender& o& idioma& em& contextos& reais& em& qualquer& situação& de& ensino& e& com&

frequência.&A&Internet&surge&como&um&meio&que&pode&facilitar&a&comunicação&entre&

falantes& nativos& e& os& estudantes.& No& entanto,& como& indicamos& anteriormente,& por&

razões& de& tempo,& falta& de& preparo,& planejamento,& crença& e& atitude,& professores&

(guiados& em& parte& pela& postura& das& editoras)& acabam& somente& reproduzindos& os&

mesmos&métodos&presenciais&no&ambiente&virtual,&eliminando&assim&a&possibilidade&

de&que&esta&expectativa&do&aluno&frente&ao&idioma&seja&suprida.&

Tabela*12*F*Expectativas*dosprofessores/Internet*

& Quais& são& sua& expectativas& sobre& o& uso& da& Internet& em& sala& de&

aula?&

S.,&58&anos& Aulas&mais&dinâmicas.&Acho&importante&que&o&aluno&seja&mais&ativo&

em& seu& processo& de& aprendizagem.& Acho& que& a& Internet& pode&

ajudar&nisso.&

A.,&32&anos& Motivaçao.&Com&certeza.&Os&alunos&passam&o&ano&“correndo&atrás”&

de& notas.& Acho& que& a& Internet& pode& dar& outra& motivaçao& a& eles.&

Aprender& não& é& somente& receber& notas.& Eles& precisam& gostar& de&

aprender&de&alemao.&

A.,&25&anos& Espero& ter& alunos& mais& autônomos& e& mais& motivados.Também&

espero& que& eles& tenham& mais& contato& com& pessoas& e& situaçoes&

reais.&

Fonte:&elaborada&pela&autora&
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Analisando& a& fala& dos& professores& entrevistados,& percebemos& que& suas&

expectativas& são& muito& semelhantes& às& expectativas& dos& alunos.& Palavras& como&

“motivação”,&“autonomia”&e&“dinamismo”&assemelhamnse&aos&termos&utilizados&pelos&

alunos& ao& expressar& suas& expectativas.& Percebemos,& em& seu& discurso,& uma&

expectativa& por&mudanças& nos& papeis& do& professor& e& do& aluno,& o& que& é& bastante&

positivo,& visto& que& as& possibilidades& de& aplicação& de& ferramentas& da& Internet&

aproximam& os& interesses& dos& atores& envolvidos,& enquanto& no& ensino& tradicional,&

observanse,&por&vezes,&um&certo&desencontro&de&interesses&e&expectativas.&&

O& profissional& de& tecnologia& educacional& entrevistado& apresentou& uma&

perspectiva& interessante& sobre& como& direcionar& as& expectativas& de& alunos& e&

professores&num&mesmo&sentido.&

“Então& a&minha& obrigação& é& sentar& com& o& professor,& é& discutir& projeto,& é& o&

professor&ter&uma&ideia,&então&eu&sento,&elaboro&qual&é&o&roteiro,&eu&estudo&qual&que&

é&a&melhor&ferramenta,&o&melhor&software,&se&às&vezes&algumas&coisas&podem&ser...&

como& & a& gente& faz& essa...& como& a& estrutura,& o& diálogo,& a& semântica& que& vai& ser&

aplicada,&né,&no&sentido&não&do&discurso,&do&linguajar,&mas&como&que&começa&uma&

atividade,&então&às&vezes&uma&atividade&pode&começar&no&analógico&e&ir&pro&digital,&

como& que& isso& é& apresentadoá& é& fazer& o& protótipo& dessa& atividade& sem& estar,& às&

vezes,&até&mesmo&junto&com&o&professor&para&ver&onde&que&pode&dar&o&erros,&erros&

desde&o&aluno&não&compreendem&do&jeito&que&a&gente&compreende,&para&o&professor&

ter&uma&noção&do&resultado&que&vai&ser&esperado,&enfim,&se&o&software&salva,&se&o&

software& não& salva,& quanto& tempo& vai& demorar& depois& para& fazer& esse&material,& o&

que&que&pode&ser&delegado&ao&aluno,&o&que&que&não&pode&ser&delegado&ao&aluno,&

então&tem&essa&visão,&como&que&inserir&a&tecnologia&dentro&desse&escopo&escolar.”&

Segundo&o&entrevista,&seu&papel&é&fazer&com&que&as&expectativas&do&professor&

estejam& em& consonância& com& as& expectativas& do& aluno.& Para& tanto,& o& uso& de&

ferramentas&da&Internet&e&outras&tecnologias&podem&ser&de&grande&ajuda,&ou&seja,&o&

profissional& de& tecnologia& educacional& afirma& que& seu& papel& será& prever& qual&

ferramenta&se&adequará&a&ambas&as&expectativas,&prevendo&possíveis&resultados&e&

tomando&medidas&para&evitar&insucessos.&

Consideramos& essencial& que& as& expectativas& de& alunos& e& professores&

caminhem&no&mesmo&sentido,&assim&como&também&acreditamos&na& importância&do&

diálogos&com&profissionais&que&estão&em&constante&atualização&sobre&as&ferramentas&

tecnológicas&que&podem&ser&aplicadas&para&fins&educacionais.&No&entanto,&achamos&
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controverso&que&essas&ferramentas&(com&a&ajuda&desse&profissional)&sejam&utilizadas&

para&que&se&evitem&erros,&visto&a&importância&dos&erros&e&das&variações&no&processo&

de&aquisição&de& línguas&estrangeiras.&Da&mesma& forma,& rejeitamos&a& ideia&de&que&

ferramentas& da& Internet& sejam& utilizadas& para& prever& resultados,& uma& vez& que& o&

resultado&para&ser&significativo&deve&ser& individual,&e&acreditamos& justamente&neste&

poder& da& Internet,& ou& seja,& por&meio&de&análise&de&dados& (learning!analytics),& que&

seja&possibilitada&a&personalização&da&experiência&de&produção&de&conhecimento,&o&

que& faz&consequentemente&com&que&os& resultados&sejam&únicos&e& imprevísiveis,&o&

que&acreditamos&poderá&favorecer&o&aluno&na&identificação&com&conteúdos,&métodos&

e&técnicas&com&as&quais&terá&contato&ao&longo&do&processo&de&ensinonaprendizagem.&
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CONSIDERAÇÕES*FINAIS*

Tendo& como& objetivo& principal& compreender& em& que& medida& o& uso& de&

ferramentas& da& Internet& vem& contribuindo& e& podem& contribur& para& a& melhoria& dos&

processos&de&aquisiçao&de& línguas&estrangeiras&em&ambiente&escolar,& propusemon

nos& a& analisar& três& aspectos& fundamentais,& envolvendo& os& elementos& humanos&

(professor,& aluno& e& demais& indivíduos& que& venham& a& fazer& parte& do& processo& de&

modo&direto&ou& indireto)&e&nãonhumanos&(Internet&e&aparatos&tecnológicos&para&fins&

comunicacionais)&do&processo,&neste&estudo&de&caso.&Este&aspectos&(fundamentos,&

expectativas&e& implicações)&mostramnse&ainda&a&seguir&caminhos& incongruentes&na&

instituição& de& ensino& analisada& e,& ouso& dizer,& talvez& em& outras& das& inúmeras&

instituições& que& começaram& a& utilizar& tecnologia& recentemente& em& suas& práticas&

escolares.&

No&que&diz&respeito&ao&fundamentos&(aqui&não&somente&teóricos,&mas&também&

no&que&concerne&às&justificativas&que&fundamentam&a&mudança&do&meio&físico&para&o&

virtual),& observanse& que& o& motivo& inicial& que& leva& aos& esforços& para& mudança& de&

meio& assume& duas& vertentes:& a& pressão& socioeconomica& e& a& busca& por& soluçoes&

para&as&dificuldades&até&agora&existentes&no&processo&de&ensinonaprendizagem&de&

LE,& ou& seja,& por& meio& das& entrevistas& e& questionários& aplicados& a& alunos,&

professores& e& chefe& de& tecnologia& da& instituição,& depreendense& que& os& altos&

investimentos&feitos&na&compra&de&computadores,&tablets,&contratações,&etc,&devense&

quase& que& exclusivamente& à& ideia& disseminada& de& que& os& alunos& são& mais&

propensos& ao& estudo& no& ambiente& virtual,& e& praticamente& ignoramnse& pesquisas& e&

discussões& sobre& o& assunto.& Em& outras& palavras,& observamos& que& empresas& de&

softwares& e& aparatos,& consultorias& de& tecnologia& educacional& e& profissionais& de&

informática& passaram& a& comercializar& soluções& tecnologicas& com& peso& de& solução&

educacional.&Como&resultado&destas&crenças&ou&desta&pressão,&notamos&resultados&

tímidos&no&que&diz&respeito&aos&elementos&do&processo&de&aquisição&de&língua&alemã&

entre&os&alunos&da&instituição.&&

A& segunda& vertente& aqui& analisada& (expectativas)& apresenta& resultados&

completamente& distintos& entre& todos& os& envolvidos& no& processo.& Da& perspectiva&

administrativa&da&instituição&de&ensino,&a&solução&para&o&baixo&rendimento&de&grande&

número& de& alunos& na& disciplina& de& língua& alemã& (e& também& em& outras& que& não&

cabem&ser&discutidas&aqui)&estaria&na&crença&disseminada&comercialmente&de&que&os&
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alunos&em& idade&escolar& são&o&que&chamam&de&nativos&digitais&e&que,&portanto,&a&

mudança& de& conteúdo& e& técnicas& do& meio& físico& para& o& meio& virtual& resolveria&

questões& de& aptidão,& motivação,& didática,& cognição& e& tantas& outras,& partes&

indissociáveis& do& processo.& Os& professores,& por& sua& vez,& carregam& suas& crenças&

como& alunos& e& como& estudantes& universitários& da& preparação& para& a& prática&

pedagógica& –& crenças& essas& muito& distantes& ainda& das& práticas& exigidas& para& o&

desempenho&efetivo& de& ferramentas& tecnológicas& em& sala& de& aula.&Paralelamente,&

observamos&que&os&alunos&têm&uma&visão&bastante&crítica&a&respeito&da&inclusão&de&

tecnologia& em& sala& de& aula& ou& para& atividades& extranclasse.& No& geral,& os& alunos&

tendem& a& gostar& de& atividades& virtuais,& mas& não& creditam& necessariamente& à&

mudança& de& meio& seu& sucesso& ou& insucesso,& em& termos& quantitativos.& Aos&

observarmos&as&aulas&autenticas&ou&simuladas&para&o&uso&de& tecnologia&pudemos&

observar&o&desconforto&dos&alunos&diante&das&expectativas&de&alguns&professores&a&

respeito& de& sua& suposta& familiaridade& com& softwares& e& máquinas,& gerando& uma&

espécie& de& ansiedade& extra& acrescentada& ao& processo,& visto& que& a& grande&

expectativa&colocada&sobre&suas&potencialidades&como&usuários&de& tecnologia&não&

correspondem& necessariamente& às& suas& expectativas& sobre& a& efetividade& da&

tecnologia&sobre&seu&processo&de&aprendizagem&de&língua&alemã.&

Diante& desse& desencontro& observado& de& fundamentos& e& expectativas,&

configuranse& uma& situação& em& que,& novamente,& inicianse& uma& corrida& por& novos&

métodos,&mas&agora&com&aparência&de&softwares.&Isso,&acreditamos&e&observamos,&

devense&em&grande&parte& à& aceitação&do&posicionamento& de&empresas& comerciais&

como& especialistas& em& educação,& à& exclusão& da& Internet& e& de& ferramentas&

tecnológicas& como& elementos& integrantes,& ativos,& transformadores& e& mutáveis& no&

processo&de&ensino&e&aprendizagem.&Esse&quadro&devense&preponderamente&à&ideia&

de&que&a&mudança&do&meio& físico&para&o&virtual&permite&a&manutenção&da& relação&

dialógica& professornaluno,& assim& como& a& manutenção& das& práticas& de& ensino& e&

aprendizagem&utilizadas&até&então,&que&concentram&seu&foco&em&conteúdos&lineares&

e&em&resultados&previsíveis,&partindo&do&pressuposto&de&um&conhecimento&a&respeito&

do& comportamento& do& públiconalvo.& Prova& disso,& é& a& simples& transferencia& de&

atividades&de&livros&didáticos&para&a&Internet,&com&poucas&alterações.&

Por& meio& deste& estudo& de& caso,& concluimos& que& a& efetividade& do& uso& de&

ferramentas& da& Internet& para& aquisição& de& língua& alemã& em& ambiente& escolar& só&

pode& ser& possível& após& identificação& e& análise& crítica& das& características& dos&
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elementos& envolvidos,& dos& supostos& problemas& a& serem& sanados& e& das& metas&

exigidas& –& e& aqui& a& tecnologia& pode& ser& uma& grande& aliada& para& a& obtenção& e&

tabulação& de& dados.&No& entanto,&mesmo&o& uso& de& tais& ferramentas& deve& ser& feito&

com& cautela,& considerando& e& respeitando& a& individualidade& e& imprevisibilidade& de&

resultados&para&que&o&uso&de&tecnologia&faça&sentido.&&
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ANEXOS 

ANEXO*1*–*Entrevista*realizada*em*26*de*fevereiro*de*2015*com*profissional*
responsável*por*uma*das*áreas*do*departamento*de*tecnologia*educacional*da*

instituição*de*ensino*analisada*
 

n&Bom&dia.&Você&autoriza&a&gravação&desse&áudio&para&entrevista?&

n&Sim,&autorizo.&

n&Bom,&meu&nome&é&Érica&Coutrin,&eu&sou&professora&de&Alemão&no&Ensino&

Fundamental&II&do&Colégio&Porto&Seguro.&Essa&entrevista&é&feita&para&o&programa&de&

pós& graduação& da& Faculdade& de& Educação& da& Universidade& de& São& Paulo,& sob&

orientação&do&Professor&Doutor&Vojislav&Aleksandar&Jovanovic.&&

Essa& entrevista& se& deve& à& pesquisa& de& doutorado& na& área& de& tecnologia&

educacional&e&língua&estrangeira.&&

Inicialmente,&eu&gostaria&de&agradecer&a&sua&participação,&a&sua&prontidão&de&

compartilhar&comigo&o&seu&conhecimento,&a&sua&experiência&e&espero&que&seja&uma&

boa& entrevista.& Você& poderia& me& falar,& por& favor,& seu& nome& e& sua& cidade& de&

nascimento?&

n&Meu&nome&é&(NOME&OCULTADO),&cidade&de&nascimento:&São&Paulo.&

n&Correto.&E&qual&a&sua&formação&acadêmica,&(NOME&OCULTADO)?&

n& Eu& sou& bacharel& e& licenciado& em& geografia& e& possuo& o&mestrado& e& agora&

doutorado&no&Programa&de&Meios&e&Processos&Visuais&pela&Escola&de&Comunicação&

e&Artes&da&USP.&

n&E&ao&que&se&deve&essa&mudança,&se&é&que&tem&uma&mudança&significativa&

da&geografia&para&a&tecnologia?&Como&que&aconteceu&isso&na&sua&vida&acadêmica?&

n& Eu& fui& fazer& a& faculdade& de& geografia& porque& eu& tinha& uma& familiaridade&

técnica&muito&grandeá&meu&pai&era&cartógrafo,&ele&tinha&uma&empresa&e&então&tinha&

toda&essa& familiaridade&com&softwares,& com&sites&de&mapeamento.&Então,& logo&eu&

começo&a&estudar.&A&empresa...&meu&pai&falece,&a&empresa&fecha&mas&eu&já&estava&

dentro&da&faculdade&e&tinha&muito&gosto,&muito&encanto&pela&geografia&né,&e&aí,&tão&

logo& formado,&eu& fui& tanto&dar&aula& (surgiu&a&oportunidade,& tive&o& convite&para&dar&

aula)&quanto& trabalhar&nas&partes& técnicas.&Eu& iniciei&o&mestrado&na&geografia&mas&

esse&mestrado&foi&descontinuado&por&questões&pessoais.&Eu&fiquei&um&tempo&fora&do&

Brasil,& eu...& por& razões& alheias& ao& academicismo,& foi& para& competir,& foi& para& ser&
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atleta,& então& fui& para& Europa,& Estados&Unidos,& pra& Ásia& e& tomei& conhecimento& de&

coisas&que&estavam&acontecendo&na&tecnologia&nesse&espaço.&Eu&volto&para&o&Brasil&

e&começo&a&trabalhar&com&design&instrucional&porque&tinha&a&parte&de&tecnologia&que&

eu&gostava&até&informalmente&mas&eu&começo&a&trabalhar&com&comunicação,&hector&

2.0,&twitter,&blogs&e&aí&uma&das&seleções...&uma&das&empresas&que&era&para&trabalhar&

como&designer&instrucional&me&pediu&um&blog,&eu&não&tinha,&e&aí&pediram&para&fazer&

esse& blog.& E& eu& criei& um& blog& de...& eu& pensei& um& tema& que& eu& gostava,& que& era&

videogame&e&educação.&Numa&época...&hoje&se&fala&muito&de&vídeo&game&mas&nessa&

época&ainda&não&tinha&tido&essa&bolha,&e&o&blog&ele&se&tornou&referência,&aí&comecei&

a&ter&muita&visita&e&nos&primeiros&meses&eu&comecei&a&receber&acesso&pra...&convites&

para&palestras,&consultorias,&porque&eu& falava&do&vídeo&game&e&da&sala&de&aula.&E&

nisso& eu& comecei& a& estudar& essas& tendências& que& estavam& acontecendo&

principalmente& nos& Estados&Unidos& de&mídia& literacy,& de& utilizar& o& vídeo& game& na&

sala&de&aula...&não&só&ensinar&o&vídeo&game&mas&como&utilizar&o&vídeo&game&na&sala&

de&aula,&como&utilizar&personagens&dos&quadrinhos,&dos& filmes.&E&aí&eu&comecei&a&

escrever&sobre&isso&e&a&ser&convidado&cada&vez&mais&para&dar&palestras,&eu&perdi&a&

conta...&eu&já&dei&palestra&nesses&últimos&cinco&anos&no&Brasil& inteiro,& inclusive&fora&

do&Brasil,& na&América&Latina,&e&a&diferença...&eu&não&vejo&uma&diferença,& inclusive&

até&outros&geógrafos&me&perguntam,&eu&também&já&fiz&algumas&entrevistas,&respondi&

perguntas,&e&eu&costumo&dizer&que&toda&minha&base&teórica&ela&vem&da&geografia,&a&

questão&do&pensamento,&então&teve&toda&a&questão&da&licenciatura,&a&experiência&em&

sala& de& aula,& eu& comecei& dando& aula...& eu& dei& aula& tanto& do& fundamental& I& até&

colegial...& ensino& médio& técnico,& em& temas& correlatos& com& a& geografia,& aulas& de&

terceiro&grau,&aulas&de&formação&de&professor&de&geografia,&então&2006,&2005&eu&já&

tinha&um&aula&no&meu&currículo&“como&utilizar&a&tecnologia&dentro&da&sala&de&aula&do&

ensino&de&geografia&com&o&google&Earth”,&na&faculdade,&no&laboratório&que&eu&fazia&

monitoria& o& professor& responsável& pediu& para& eu& dar& essa& aula& para& formação& de&

professores&do&ensino&público.&E&eu& costumo&dizer,& conforme&eu&estava& falando&e&

isso& eu& já& falei& até& dando& entrevista& para& blog& de& geografia,& que& eu& vejo& uma&

oportunidade&onde&os&outros&não&vêem,&então&as&pessoas&falam&“mas&o&que&tem&a&

ver&com&geografia?”,&tem&muita&coisa,&porque&você&tem&todo&um&pensamento&teórico,&

você&tem&todo&um&pensamento&sistêmico,&você&tem&toda&uma&relação&de&lidar&com&o&

espaço& real,& espaço& virtual.& E& aí& o& que& que& acontece,& houve& essa& demanda& em&

relação&ao&vídeo&game&e&eu&comecei&a&pesquisar&todas&as...&fui&até&um&tanto&quanto&
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autodidata,&mas&como&a&pedagogia&que&eu& já&conhecia&por& ter&dado&aula...&por& ter&

dado&aula&até&de&prénvestibular,&aquela&coisa&de&professor&que&dá&20,&30,&40&aulas&

numa& semana.& E& aí& eu& comecei& a& aproximar& isso,& pelo& fato& das& pessoas& que&

falavam...&os&especialistas,&até&então,&de&tecnologia&falavam&muito&de&uma&questão&

mais& técnica,& de& uma& programação,& de& um& pixel,& eu& tinha& esse& viés& pelo& lado& da&

educação,&de&uma&pedagogia&formal,&uma&pedagogia&não&formal.&A&princípio&eu&não&

vejo& diferença...& óbvio& que& me& levou& a& ter& um& outro& tipo& de& especialização,& que&

inclusive&culminou&na&pósngraduação&que,&nos&dois&cursos&de&pós&graduação&que&eu&

to& fazendo& na& época...& mas& eu& não& vejo& como& uma& diferença,& vejo& como& uma&

continuidade.&

n&Eu&compreendo&perfeitamente&porque&também&fui&roubada,&de&certa&forma,&

da& literatura& para& a& educação,& e& não& deixa& de& ser& uma& forma& de& preparo,& de&

background,&o&pensamento,&a&reflexão,&a&experiência&acadêmica&que&você&leva&para&

outras& áreas,& principalmente& para& área& de& tecnologia& que& permite& tanto& diálogo,& é&

riquíssimo&de&qualquer&modo,&né.&

n&É&verdade...&

nTa& jóia.& Eu& ia& te& perguntar,& falar& até& um& pouquinho& da& questão& da&

experiência,&você&já&falou&muito&legal,&mas&eu&queria&saber&como&que&o&Porto&Seguro&

te& “roubou”,& te& trouxe,& já& que& você& estava& nessa...& aberto& para& palestras,& enfim,&

viajando&e&eu&sei&que&o&trabalho&aqui&é&um&trabalho&que&demanda&muito.&Como&que&

se&deu&esse&convite,&o&que&eu&aconteceu?&

n&Foi&o&seguinte.&Eu&tão&logo&entrei&no&mestrado&e&fui&ver&as&disciplinas.&Eu&já&

tinha& um& certo& nível& de...não& de& conhecimento&mas& eu& já& tinha& um& certo& nível& de&

reconhecimento,& eu& já& participava& de& uma& série& de& eventos,& então&Campos&Party,&

eventos&de&tecnologia&em&geral,&entrevistas,&então&eu&acabo&tendo&uma&participação&

constante&na&mídia&por&conta&dessa&relação&tanto&do&vídeo&game&quanto&o&ensino,&o&

minecraft,&da& inovação& tecnológica&né,&porque&eu& tenho,&entre&aspas,&não&ser&uma&

pessoa&de&uma&piada&só,&porque&do&mesmo&modo&que&eu&falo&de&um&vídeo&game&eu&

posso& falar& de& um&aplicativo,& posso& falar& de& inovação,& posso& falar& de& criatividade.&

Mas...&aí&eu&comecei&a&aparecer&constantemente&na&mídia&e&participar&de&eventos,&

então&logo&eu&entrei&no&mestrado&e&fiz&a&disciplina&de&comunicação&com&o&professor&

Esmar& e& um& dos& eventos& foi& o& evento& de& Educomunicação,& o& quarto& ou& quinto&

evento,&aí&eu&apresentei&um&paper&chamado&O&Educomunicador&e&o&Homem&Aranha,&

aí&nesse&evento&eu& tinha&algumas&professoras&da&TE&e&a&coordenadora&da&TE,&na&
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época&Sabrina.&Depois&disso,&eu...&uma&das&matérias&que&eu&participei&foi&a...&ainda&

não&estava&no&colégio,&foi&a&instalação&do...&a&instalação...&o&início&dos&trabalhos...&a&

introdução&do&jogo&Minecraft&no&Colégio&Bandeirantes.&Isso&aí&deu&uma&repercussão&

muito&grande&e&aí&abriu&a&vaga&e&aí&as&pessoas&aqui&já&tinham&né...&a&coordenação&já&

tinha& me& visto& e& gostado& do& meu& trabalho& e& aí& me& convidaram,& eu& fiz& parte& do&

processo&seletivo&e&fui&aprovado.&

n&E&há&quanto&tempo&você&está&aqui?&

n&Eu&entrei&dia&28&de&julho&de&2013.&

n&Que&exatidão...&

n&Porque&era&volta&das&férias.&

n&Volta&das& férias.&Eu&sempre&me&pergunto&quando&eu&entrei&porque&eu&sou&

péssima&com&data...&terrível.&

n&Vai&fazer&um&ano&e&meio&agora&em&agosto...&

n&Um&ano&e&meio...&

n&Vai&realizar&dois&anos.&

n&Joia.&E&quais&são&as&suas&funções&e&responsabilidades&aqui&nessa&instituição&

de&ensino?&

n& Eu& sou& contratado& como& professor& de& tecnologia& educacional,& que&

contempla&minha&área&cuidar&do&laboratório...&dos&laboratórios&né,&então&a&gente&tem&

hoje&três&tipos&de&laboratório:&a&gente&tem&o&laboratório&móvel&de&notebooks,&tem&o&

laboratório&móvel&de&Ipads&e&tem&o&laboratório&fixo&de&notebooks,&então&acompanhar&

o& professor& nesses& laboratórios.&Algo& que& eu& gosto& bastante,& que& foca& bastante& a&

minha&prática&é&a&questão&da&criação&de&projetos.&Então,&no&Colégio&Porto&Seguro,&

até& o& fundamental& I,& até& o& último&ano&do& fundamental& I,& que& seria& o& quinto& ano,& a&

tecnologia& educacional,& a& aula& de& linguagem& informatizada,& o& professor& ele&

acompanha&o& aluno&direto& no& laboratório,& então&o& que&que&acontece,& faz& parte& da&

grade,&a&partir&do&fundamental&II&e&médio&são&por&projetos.&Então&a&minha&obrigação&

é&sentar& com&o&professor,&é&discutir&projeto,&é&o&professor& ter&uma& ideia,&então&eu&

sento,&elaboro&qual&é&o&roteiro,&eu&estudo&qual&que&é&a&melhor&ferramenta,&o&melhor&

software,&se&às&vezes&algumas&coisas&podem&ser...&como&&a&gente&faz&essa...&como&a&

estrutura,& o& diálogo,& a& semântica& que& vai& ser& aplicada,& né,& no& sentido& não& do&

discurso,&do& linguajar,&mas&como&que&começa&uma&atividade,&então&às&vezes&uma&

atividade&pode&começar&no&analógico&e&ir&pro&digital,&como&que&isso&é&apresentadoá&é&

fazer& o& protótipo& dessa& atividade& sem& estar,& às& vezes,& até& mesmo& junto& com& o&
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professor&para&ver&onde&que&pode&dar&o&erros,&erros&desde&o&aluno&não&compreender&

do&jeito&que&a&gente&compreende,&para&o&professor&ter&uma&noção&do&resultado&que&

vai&ser&esperado,&enfim,&se&o&software&salva,&se&o&software&não&salva,&quanto&tempo&

vai&demorar&depois&para&fazer&esse&material,&o&que&que&pode&ser&delegado&ao&aluno,&

o&que&que&não&pode&ser&delegado&ao&aluno,&então&tem&essa&visão,&como&que&inserir&

a&tecnologia&dentro&desse&escopo&escolar.&Além&disso,&tem&uma&parte&de&pesquisa&e&

desenvolvimento,& então& a& gente& sempre& tá& procurando& novas& tecnologias,& sempre&

está& testando& novas& tecnologias,& fica& de& olho& em& sites& especializados,& podcasts,&

redes& sociais& e& a& última& parte& é& a& oficina& de& games,& eu& sou& o& responsável& pela&

oficina&de&games.&

n& Entendi.& Você& estava& falando& agora& da& questão& da& atualização& né,& da&

necessidade& de& estar& conectado,& buscando,& é& possível& acompanhar& de& fato& esse&

dinamismo&da&tecnologia&da& internet&e& trazer&e&aplicar&ao&mesmo&tempo&antes&que&

ela&se&torne&uma&outra?&

n&Olha,&é&o&que&uma&mudança&de&visão&né,&uma&adaptação&de&visão,&essa&é&a&

palavra& (adaptação),& que& inclusive& é& o& que& eu& ensino& para& os&meus& alunos& hoje.&

Quando& a& gente...& a& gente& tem& que& usar& a& tecnologia& não& de&modo&mecânico,& a&

gente& tem& que& utilizar& a& tecnologia& de& modo& orgânico.& O& que& quer& dizer& o& modo&

orgânico?&É&sempre&buscar&algum&tipo&de&utilização&a&qual&vai&te&ajudar,&a&qual&vai&te&

contemplar,& e& metaforicamente& não& ser& usado& pela& tecnologia.& Antigamente& uma&

pessoa& tinha&o&diploma&de&datilografia&e& ficava&30&anos& trabalhando&com&aquela...&

aquele&conhecimento&de&datilografia.&Se&você&for&ver&a&relação&entre&o&Windows&1,&

Windows&3&até&agora,&as&últimas...&os&Windows&antes&do&Windows&8,&o&Windows&7,&o&

Professional&e&o&XP,&pode&ter&pessoas&que&começaram&a&trabalhar&naquele&sistema&

e&se&aposentaram&naquele&padrão,&sabendo&Power&Point,&sabendo&Word&e&poucas&

atualizações.& A& tecnologia,& no& meu& ponto& de& vista& e& é& algo& que,& eu& ensinando&

tecnologia,& não& é& ensinar& a& replicar& o& uso& de& uma& ferramenta,& mas& sim& esse&

raciocínio& computacional,& esse& raciocínio& tecnológico,& é& ensinar& como& a& pessoa...&

como&o& aluno&ele...& quais& são&as& habilidades&e& competências& que&ele& vai& precisar&

para&sobreviver&no&mercado&de&trabalho&ou&ter&minimamente&uma&base&para&que&ele&

possa&fazer&a&formação&dele.&Então,&por&exemplo,&quando&a&gente&pensa&na&questão&

de&atualização,&a&atualização&é&adaptação,&então&todo&dia&tem&uma&tecnologia&nova&

diferente.&Então,& fatalmente&o&que&a&gente&está&usando&hoje,&não&vai&ser&o&que&vai&

ser&usado&ano&que&vem,&o&que&dirá&alunos&que&estão&ainda&no&fundamental&II.&Então&
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esse& aluno& ele& tem& que& ter& uma...& um& dinamismo& para& reconhecer& e& aceitar& a&

mudança.&A&gente&vê&lá:&o&profissional&tem&que&ter&PHP,&Word,&todas&as&tecnologias,&

mas&mais&importante&que&isso,&que&vai&cobrado...&cada&vez&mais&cobrado,&vai&ser&o&

quanto&esse&profissional&ele&sabe&dialogar&com&as&novas& tendências,&o&quanto&ele&

consegue& captar,& o& quanto& ele& consegue& entender& quais& as& técnicas& e& a&

sensibilidade&que&ele&usa&para&saber&as&novas&ondas&de&utilização&tecnológica&que&

estão&vindo&e&como&aquilo&vai&afetar&não&só&a&inserção&profissional&dele&mas&também&

como& vai& afetar& o& contexto& que& ele& vai& estar& inserido,& no& contexto& que& esse&

profissional& está& inserido,& essa& que& eu& vejo& a& cobrança,& então& dependendo& da&

tecnologia,&da&maturidade&do&nível&do&aluno&eu&vou&falar&“isso&aqui&é&uma&tecnologia&

nova& que& está& sendo& testada”& e& então& colocar& isso& para& dividir& para...& até& para&

promover& esse& aprendizado& junto& com& o& aluno,& mas& eu& acredito& que& dá& sim,& a&

questão&é&como&que&isso&é&construído,&como&isso&faz&parte&da&disciplina&individual&de&

ser&construído.&

n&Correto.&O&senhor& tocou&num&ponto&bem&crucial&dessa&entrevista.&O&aluno&

ele...&o&aluno&de&12,&13,&14&anos,&zero&quilômetro,&ele&de&certa&forma&ele&está&pronto,&

ele&está&preparado&para&essa&flexibilidade&metodológica,&orgânica&como&você&falou,&

do&desenvolvimento&das&tics.&E&o&professor&que&há&dois&mil&anos&ou&mais,&milhares&
de&anos&está&habituado&com&uma&atividade,&com&uma&tarefa&em&que&ele&está&de&um&

lado,&o&aluno&está&do&outro,&em&que&a&sua&tarefa&é&aquela&e&ela&vai&ser&desenvolvida&

por& toda&sua...& todo&seu&histórico&profissional.&Como& lidar& com&o&professor?&Como&

que&você&acha&que&essa&relação&que&parece&antagônica&pode&ter&sucesso?&

n& Então,& a& primeira& coisa& nessa& pergunta,& se&me& permite,& eu& discordo.& Por&

mais& que& exista& uma& percepção& nossa& que& os& jovens& são& mais& focados,& mais&

prontos&à&tecnologia,&ao&mesmo&tempo&que&a&tecnologia&e&as&novas&tecnologias&e&os&

recémnnascidos&né,&em&ordem&decrescente&né,&eles&tem&essa&relação&de&pegar&um&

telefone,& uma& tablet& e& tudo&mais,& e& essa& tecnologia& acaba& sendo&mais& fácil,&mais&

inclusiva,&ela...&ela&dá&aquela&sensação&das&coisas&prontas&ou&das&coisas& fáceis&e&

isso&mata&um&pouco,&a&princípio&né,&não&é&porque&ele&está&usando&que&ele&sabe&e&

aparentemente&pode&parecer&que&ele&não&tem&a&necessidade&de&se&informar&e&tudo&

mais,&mas& o& aluno&muitas& vezes& pode& estar& 24& horas& com& o& celular& na&mão,& um&

jovem,&mas&ele&sabe&dar&like&no&facebook.&Você&pede&para&ele&enviar&um&enmail&de&

um&computador&que&não&é&o&dele,&ele&não&sabe&que&ele&tem&um&servidor&de&enmail,&

que& ele...& porque& ele& está& acostumado& a& clicar& no& outlook& até& por& questões& de&
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segurança& porque& o& pai& dele& acompanha.& Então& toda& essa& facilitação& que& a&

tecnologia&está&trazendo&acaba&deixando&de&ser&menos&natural&uma&pessoa&que&teve&

uma&noção,&que&acompanhou&a&evolução,&que&pegou&um&prompt,&que&pegou&uma...&

que& antes& tinha& que& usar& um& telefone& para& acessar& a& internet,& essa& pessoa& ela&

começa&a& ter&uma&noção&de&como&era&e&como&está&e&se&ela&pesquisar,& se&ela& for&

curiosa,&se&ela&raciocinar,&se&ela&refletir,&ela&entende&qual&que&é&a&diferença&de&você&

acessar& uma& internet& por& wi[fi& e& acessar& ela& por& telefone.& Então& tem& toda& a&

formação,&e&óbvio&que& isso&é&o& insumo,&é&uma&base&do&pensamento&que&vai& fazer&

essa&pessoa&entender,&ter&um&conhecimento&minimamente&crítico&de&como&as&coisas&

funcionam.& Tem& uma& pergunta& que...& eu& não& sei& onde& eu& vi& isso,& se& foi& numa&

entrevista&ou&se& foi&um&amigo&meu&que& falou,&mas&uma&criança&perguntou&pro&pai:&

pai,&como&você&acessava&a&internet&antes&do&computador?&Então&eu&não&sei&até&que&

ponto&os&jovens&estão&preparados.&A&gente&vê&talentos&individuais,&a&gente&vê&jovens&

de& 12,& 13& anos& que& já& conseguem& rackear,& que& já& fazem,& sabe...& que& colocam&

jailbrake& no& celular,& então& que& já& tem& essa& tendência,& mas& essa& é& a& opinião& em&

relação& à& questão& da& pergunta& em& relação& aos& jovens.& A& segunda& coisa& é& o&

seguinte:&o&professor...& e& isso& tem&a&ver& com&a&própria&questão&da& transformação,&

então&ela&é&uma& transformação.&Toda& transformação&ela&vai&envolver,& romper&com&

paradigmas& antigos,& né.& Então,& quando...& qual& a& profissão& nos& últimos& 10& anos,& a&

pessoa&quando&ela&chegou&o&diploma&dela,&ela&teve&uma&data&de&validade&do&tempo&

que&ela&se& formou,&então&está&ali&o&dia&que&ela&se& formou&e&o&diploma&dela.&Então&

imagina,& professores& mais& antigos& ainda& ensinaram& conteúdos& completamente&

analógicos&ou&um&tanto&quanto&distantes&da&realidade&do&mundo&e&no&dia&que&essa&

pessoa& viunse& na& condição& de& se...& de& trabalhar& ela& precisou& buscar& uma&

atualização,& seja& por& uma& pósngraduação,& por& um& curso,& ou& por& uma& curiosidade.&

Então,&o&que&que&acontece...&a&tecnologia&ela&veio&premiando&e&isso&é&até&um&tanto&

quanto&caótico&mas&um&caótico&organizado&então,&por&exemplo,&a&gente&vê&hoje&que&

tem&uma&série&de&empresas...&a&gente&tem&a...&as&empresas&de&tecnologia&e&saúde&e&

você&vê&o&quanto&que...&está&mudando&os&diagnósticos,&os&processos,&os&exames,&os&

valores.&A&mesma&coisa&na&sala&de&aula&então,&por&exemplo,&questões& tradicionais&

da& educação& que& de& uma& certa& forma& acabaram& se& transformando& então,& por&

exemplo,&aplicativos&que&a&pessoa&pode&se&confessar.&Então&a&mesma&coisa&com&a&

sala&de&aula.&Então...&existem&muitas&realidades,&né...&e&uma&coisa&que&eu&friso,&essa&

realidade& dessa& transformação& tecnológica& que& a& gente& tem& é& uma& coisa& que&
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acomete&algumas&poucas&escolas,&que&se&a&gente&colocar&no...&numa...&se&a&gente&

planificar& e& fazer& a& conta& qual& é& esse& nível& então,& de& fato,& nós& estamos& sendo& a&

ponta& da& lança.& Mas& eu& gosto& de& dar& o& exemplo:& há& algumas& semanas& atrás& eu&

estava& em& Serra& Negra,& eu& aí& entrei& num& cebo& e& o& cebo& ele& vendia& produtos&

eletrônicos.&E& entra& um& senhor& falando& que& queria& trocar& a& televisão& dele& colorida&

porque&ele&gostava&de&ver&o& jornal&na& televisão&preto&e&branco.&Então&a&gente& tem&

uma&visão&da&realidade&porque&a&gente&tem&muito&contato,&talvez&até&com...&no&meu&

caso&especificamente,&mais&com&escolas&até&do&exterior,&com&professores&do&exterior&

que&pegam&aplicativos&e&ficam&dando&aula,&e&ficam&criando&coisas,&mas&isso&não&é...&

isso&é&um&exemplo&da& realidade.&Então,&o&professor...&de&um...& fazendo&uma&visão&

bem&geral,&o&professor&ele&está&inserido&no&contexto&tecnológico,&por&que&que&pessoa&

hoje,& considerando& as& pessoas& que& tem& smartphone...& então& quando& essas&

tecnologias&começam&a&se&popularizar,&naturalmente&isso&vai&começar&a&fazer&parte&

da&vida&delas&e&parte&dos&alunos,&do&cotidiano&dos&alunos.&E&é&aquele& tal&negócio:&

um& professor& que& pode& se& valer& da& situação& vai& usar& disso& para& falar& de& um&

programa&de&televisão&ou&pode&se&utilizar&o&whatsapp,&um&blog,&então&a&gente&está&

atento& sim...& transformações,& e& existe& isso,& você& tem& questões& que& elas...& vai& de&

acordo&com&a&natureza&do&ambiente&mas&que&ela& tem& tanto&uma&zona&de&conforto&

que& ela& flui& mas& às& vezes& também& ela& precisa& ter& esse& rompimento& desse&

paradigma,& isso& não& significa& que& é& algo...& é& algo& duro,& bruto,& sofrível& né,& isso& aí&

vai...&aí&vai...&isso&faz&parte&desses,&também,&professores&que&tem&esse&perfil&ou&tem&

essa...& por& exemplo,& aqui& na& escola& a& gente& tem& um& ambiente& de& formação& de&

professores,&a&gente& tem&um&curso&de...& também&chamado&professores& inovadores&

para&tentar&trazer&isso,&para&primeiro&fazer&parte&da&formação&do&professor&para&que&

esse&professor&ele&possa&ser&empoderado&e&que&ele&possa&cada&vez&mais&entender&

que&ele&tem&esse&arsenal,&que&ele&tem&esses&recursos&e&que&ele&tem&esse&apoio&para&

chegar&nessa&questão&tecnológica.&

n& Correto.& Você& falou& do& empoderamento.& Você,& pelas& suas& observações& e&

seu& contato& com& os& professores,& você& acredita& que& o& professor& ainda& vê& esse&

‘empowerment’,&essa...&que&a&escola,&que&as&instituições&de&ensino&mais&ligadas&ou&

que&mais&se&dedicam&à& tecnologia,&que&mais& tem& inserido&a& tecnologia&na&sala&de&

aula,&eles&consideram&que&esse& ‘empowerment’&ainda& lhe&é&somente&metodológico&

de&tecnologia,&não&de&capacitação&de&abertura&do&professor&para&essa&busca,&para&
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essa&liberdade&de&escolha,&do&que&ele&acha&que&pode&ser&usado,&do&que&não&serve&

para&a&aula&dele.&Existe&essa&capacitação&também&ou&você&acha&que&não?&

n& Olha,& eu& acho& que& existe& sim,& isso& aí& tem...& são...& porque& também& essa&

palavra& que& ainda& nem& existe& em& português& né,& ela...& são& tendências,& e& as&

tendências&tem&dois&vieses&né,&ela&tem&o&viés&da&tendência&que&ela&é&construída,&que&

ela&é&edificada&e&ela&é&feita&de&um&modo&concreto&e&tem&a&tendência&que&ela&fica&um&

tanto& quanto& modismo.& Isso& esbarra& na& própria& questão& da...& então& por& exemplo,&

quanto&de&qualquer&viés&ou&qualquer&buzzword,&qualquer&palavra&do&momento,&ela&

realmente& ela& é& aplicada.& Primeira& coisa& antes& do& empoderamento& em& si,& tem& a&

questão&do&ensino& tecnológico,&então&eu&vejo&que&os&professores&eles&sentem&que&

tem&essa&questão&dessa&demanda,&mas&às&vezes&por&conta&das&cobranças&e&eu&digo&

isso& num& contexto& geral,& mas& por& conta& dar& cobranças,& o& professor& ele& não&

consegue& aplicar& isso,& aí& pode& ter& uma& resistência& porque& assim,& uma& coisa& é& a&

teoria&outra& coisa&é&a&prática.&Só&que&a&questão&é&a&prática&quando&você& tem&um&

grupo&de&controle,& a&prática&quando&você& faz&parte...& isso&acaba& fazendo&parte&do&

seu& estilo& de& vida,& ou& quando& isso& acaba& fazendo& parte& de& questões& que& foram&

assumidas&como&responsabilidades&até&próprias&né,&e&por&outro&lado&a&questão&da...&

não&vou&falar&que&seja&uma&defesa&de&espaço&ou&uma&defesa&de&espaçontempo,&mas&

essa...&esse&status&quo,&que&dentro&dessa&revolução&visa&ser&quebrado,&mas&que&de&

uma& certa& forma& existe& sim& resistências,& então& por& exemplo& a& gente& tem& dentro&

desse&escopo&de&tecnologia&e&tudo&mais,&a&gente&tem&professores&que&são&voltados&

à& tecnologia,&mas&de& fato&o&quanto&essa& tecnologia& foi& incorporada&ao...& acho&que&

essa&é&a&pergunta,&quanto&de&fato&essa&tecnologia&foi&incorporada&de&fato&às&práticas&

dele,&porque&para&se&usar&essa&tecnologia,&independente&de&qualquer&que&ela&seja,&o&

pensamento& ele& tem& que& ser...& então& por& exemplo& a& gente& tem& a& tecnologia& de&

nuvem,&o&seu&raciocínio&está&na&nuvem...&o&que&eu&quero&dizer&é&o&seguinte,&não...&

ele&consegue&contemplar&as&ferramentas,&ele&consegue&um...&ele&consegue&fazer&um&

tracking,&um&caminho&de&informações&que&contemplem&o&começo,&o&meio&e&o&fim&da&

aula,&da&atividade&dele.&Então,&a&grande&questão&desse&estado&que&eu&vejo&é&que&

isso...&foi&dado&início&a&um&processo&e&que&isso&está&começando&a&fazer&parte,&está&

se& olhando& para& esse& aspecto& mas& você& tem& um& tempo& de& se& transmitir& uma&

mensagem,&mas&tem&o&tempo&de&“introjetar”,&de&interiorizar&essa&mensagem.&

n&Certo.& Você& falou& de& tempo...& eu& fico&me& perguntando& se& a& tecnologia& na&

sala& de& aula& ela& permite& o& tempo& necessário& ou& se& ela& otimiza,& de& certa& forma,& o&
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olhar& do& professor& para& cada& um&dos& seus& alunos.&Eu& fico&me&perguntando& como&

que&se&dá&o&processo&agora.&Anteriormente&o&professor&pegava&uma&prova&escrita&ou&

pega&ainda&uma&prova&escrita&e&ele&tem&aquele&tempo&para&analisar,&para&pensar&até&

na& caligrafia& do& aluno,& o& que& que& ela& está&mostrando.&A& internet,& a& tecnologia& ela&

consegue...&ela&deixa&espaço&ainda&para&essa&reflexão&do&professor,&na&sua&opinião?&

n&Olha,&eu&vou&dizer&o&seguinte:&você&tem&uma&nova&sala&de&aula&e&essa&nova&

sala&de&aula&precisa&ter&um&novo&professor,&pensando&nesse&professor&já&com&uma&

antena&de&wifi&na&cabeça.&Então,& isso&eu&falo&desde&a&época&do&hiperlink,&então&se&

você&tem&um&hiperlink&você&tem&que&ter&um&hiperleitor,&você&tem&uma&hiperbiblioteca,&

você& tem& que& tem& uma& hipersemântica,& você& tem...& qualquer& coisa& associada& ao&

texto&né,&ao&hipertexto,&então&o& texto...&quais&são&os&verbos&né,&é& ler,&pensar,&agir,&

então& você& coloca& o& hiper& na& frente,& então& o& hipertexto& necessita& de& um&

hiperescritor.&Quando&o&computador,&uma&visão&pessoal&que&eu&tenho,&ele&foi&criado,&

a& ideia& é& que& ele& pudesse& se& adaptar& a& qualquer& tipo& de& demanda& que& o& usuário&

assim&o&pensasse.&Então&o&usuário&ia&abrir&o&computador&ia&programar&suas&rotinas&

ou&ia&criar&seus&protocolos&para&atender&suas&finalidades,&então&você&vê&coisas&que&

são&bem&mais& simples& do&que,& ou& na&nossa& visão&até& por& não& trabalhar& com& isso&

mas...& como& um& software& de& controle& de& estoque,& a& pessoa& precisa& de& só& saber&

digitar& e& colocar& os& números,& eu& acho& que& seja& isso,& sem& desmerecer& esse& lado.&

Mas&o&que&eu&quero&dizer&é&o&seguinte:&se&tem&algumas&ferramentas&ou&se&surgem&

as& ferramentas...& que& nem& você& disse& “mas& a& internet& permite”...& mas& antes& das&

ferramentas&e&da&própria& internet,&as&demandas&elas&são&sempre&as&mesmas,&e&se&

não&se& tem&uma&esteira&clara&daquilo&que&é& feito&ou&que&necessita&ser& feito,&como&

que& você& vai& pensar& em& ter& um& instrumento& para& ajudar& aquilo?& E& talvez& isso&

desnude&um&problema&que&não&é...&que&a&tecnologia&pode&estar&trazendo&mas&ele&é&

anterior&à&tecnologia,&porque&não&se&sabe&exatamente&ou&como&se&é&feito&ou&o&modo&

que&se&é&feito&porque&se&é&feito,&se&não&se&tem&a&noção&da&esteira&de&produção,&se&

não& se& tem& a& noção& do& começo,& do& meio& e& fim,& se& não& se& tem& a& ideia&

especificamente&do&porquê&e&para&que&vai&fazer&no&analógico,&como&é&que&você&vai&

conseguir&incrementar&o&analógico&com&a&tecnologia?&Então,&você&tem&uma&série&de&

coisas&que&a& tecnologia&ela& pode&utilizar,& e&mesmo&que& isso&não&exista,& é& dado&a&

oportunidade&da&pessoa&sentar&e&criar.&Mas&ter&um&computador&não&significa&que&a&

pessoa& sabe& tecnologia,& por& isso& que& cada& vez& mais& os& computadores& estão&

menores&ou&estão&indo&para&tela&do&celular.&Então&o&computador&ele&é&para...&até&na&
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época&do&PC&que&ele&tinha&todas&as&interfaces&de&programação&que&um&computador&

486&com&Linux,&que&era&o&mesmo&que&você&usava&na&sua&casa,&era&o&mesmo&que&a&

Rússia& usava& para& controlar& os&mísseis,& só& que& quem& estava& operando& cada& um&

deles?&E&a&gente&tem&uma&inércia&de&simplificação&no&uso&da&máquina,&então&dentro&

desse& darwinismo& tecnológico& mercadológico& das& empresas& de& tecnologia,& o& que&

que& acontece...& as&máquinas& foram& se& adaptando& ao& gosto& dos& usuários,& então& o&

computador&servia&para&ler&arquivo&de&texto,&servia&para&jogar&vídeo&game,&então&a&

mesma& coisa& a& gente& vê,& porque& cada& vez& os& computadores& estão&menores,& tem&

smartbook,&slimbook,&ultrabook,&basicamente&para&acessar&a& internet.&Então&o&que&

que&acontece,&se&não&existe&essa&noção&clara&do&que&vai&se&fazer,&como&é&que&eu&

vou&chegar&no&como&eu&vou&fazer,&a&gente&tem&milhares&de&aplicativos,&a&gente&tem&

milhares& de& sistemas& de& câmeras,&mas& não& tendo& isso& claro,& como& é& que& eu& vou&

poder&utilizar&as& ferramentas?&A& internet&não&vai&me&permitir&nada,&contanto&que&a&

gente& não& tenha& isso& claro& né.& Então& por& exemplo,& tem& professores& que& utilizam&

reconhecimento&facial&para&bater&e&fazer&a&chamada,&mas&também&tem&professores&

que&a&tecnologia&até&se&volta&contra&né...&a&internet&ela&vai&se&voltar&contra,&então&por&

exemplo&uma&coisa&que&eu&enfatizo&muito,&falo&de&bullying&digital,&alguma&foto&de&um&

professor&ou...&tem&que&entender&que&as&narrativas&espaciais,&os&atores&modificaram&

seus&papeis,&então&qual&que&é&esse&professor&da&internet,&será&que&uma&ofensa,&uma&

briga,&tem&que&ser&levado&do&modo&antigo?&Não,&como&o...&considerando&todo&esse&

ciclo&de& informações&que&a&gente& tem,&como&que&a&gente&utiliza& isso&de&modo&que&

contemple&a&ferramenta&do&jeito&que&a&gente&tem?&Então&essa&que&é&a...&é&isso&que&

eu&penso&né.&

n& Correto.& Enquanto& você& falava& da& ferramenta,& da& reflexão& entre& o& que& é&

domínio& de& ferramenta& e& o& que& é& domínio& do& que& de& fato& é& a& tecnologia,& da&

compreensão&e&da&utilização,& do&planejamento&que&esse&processo&exige&para&que&

haja& resultado,& eu& me& perguntava& agora& sobre& o& aluno.& Muito& se& fala& que& a&

tecnologia,& a& internet& especificamente,& fomenta& ou& tem& capacidade& de& fomento&

gigantesco&no&que&diz&respeito&à&autonomia&do&aluno.&Eu&vou&citar&um&caso&da&minha&

própria&experiência&pra&ver&se&você&me&ajuda&a&compreender&a&minha&observação.&

Há&alguns&anos,&enfim,&quando&eu&usava&texto&de&papel&e&entregava&para&alunos&já&

intermediários& ou& avançados& em& língua& estrangeira,& eu& tinha& um& cuidado& muito&

grande&na&seleção&desse&material&para&não&causar&um&impacto&negativo&nos&alunos,&

eu& jamais& poderia& levar& um& texto& que& tivesse& dois& passos& a&mais& do& que& o& aluno&
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poderia& fazer,& era& sempre& uma& passo& a& mais,& ou& seja,& ele& ia& trabalhar& o&

conhecimento& dele& e& ele& ia& aumentar,& ele& ia& receber& algo& naquela& aula,& seria&

informação&mais&um,&mais&um&passo.&A& internet,&de&certa& forma,&acabou&com&isso,&

não&digo&que&negativamente&ou&positivamente,&é&realmente&uma&reflexão.&O&aluno,&

pela&sua&observação,&o&aluno&de&hoje&ele&se&assusta,&a&gente&tem&que...&o&professor&

tem& que& ter& esse& cuidado& ainda,& a& gente& pode& causar& um& dano& talvez& maior&

entregando&para&ele,&seja&língua&estrangeira&ou&de&qualquer&área,&abrindo&para&ele&a&

internet,&entregando&para&ele&um&tablete,&enfim,&é&possível&que&talvez&ele&não&esteja&

preparado&para&o&que&ele&vai&achar,& isso&não&pode&causar&uma&desmotivação&e&na&

verdade&minar&autonomia?&

n&Olha,&eu&nunca&tinha&pensado&nisso&desse&modo&com&que&foi&falado.&Não&é&a&

internet&que&vai&trazer&autonomia,&mas&sim&o&modo&que&se&usa&a&internet.&Então,&hoje&

em& dia& falanse& que& a& internet,& a& tecnologia& de& um& modo& geral& ela& pode& trazer&

autonomia&porque&os&jovens&eles&são&muito&afeitos&à&internet,&então&é&um&modo&de&

descaracterizar& a& sala& de& aula& antiga& e& colocar& a& sala& no& futuro,& mas& você& vai&

utilizar...& se&você&utilizar&a& internet& com&a&mesma& finalidade&que&você&utilizava&um&

processo& analógico,& você& voltou& para& o& lugar& comum,& então& passa& a& euforia& do&

primeiro&instante&e&as&coisas&voltam&para&o&lugar&comum.&O&que&pode&acontecer&aí&é&

realmente& aquela& relação& entre& o& próprio& jovem& ter& essa& percepção& que& ele& é& um&

expert,&que&ele&tem&conhecimento&digital,&e&a&hora&que&você&pede&para&ele&navegar&

em&um&site,&para&ele&usar&um&aplicativo,&para&ele&encontrar&um&software&que&muda&

uma& barra& de& rolagem,& ele& não& encontra.& Eu& vejo& que& existe...& não& vou& dizer& um&

desespero&mas&existe&até&uma&dependência&e&uma& falta&de&autonomia,&esperando&

então& mas...& óbvio& né,& onde& tem& esse& enclave,& existe& a& questão& de& você& poder&

sentar&e&chamar&a&atenção&no&bom...&o& foco&da&atenção&dele&para&que&ele...& fazer&

esse& passo& a& passo& para& que& ele& entenda& que& sempre& vai& existir& uma& solução,&

sempre&vai&existir&um&meio.&Eu&vejo&a&autonomia,&em&relação&aos&meios&digitais&e&eu&

tenho&praticado& isso&em&alguns& tipos&de&projetos&que& foram&criados,&em& relação&a&

que...& também&não&dar&o&passo&a&passo,&criar&um& tutorial&simples&pros&alunos&que&

não&conhecem,&mas&não& incentivar&o& jeito&que&eu&vejo&a& técnica.&Pensando&de&um&

modo&mais& teórico,& no&PIG,& no&garner,& e& no&moham,& então& você& tem&o&PIG& com&
aquela& questão& do& equilíbrio& né,& de& despertar& o& interesse& né,& o& garner& com& a&
inteligência&múltipla& porque& o& que& que& acontece,& porque& você& tem& um& fim,&mas& a&

autonomia&para&mim&é&quando&cada&um&busca&um&meio&para&chegar&a&esse&fim.&E&aí&
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então& o& que& que& acontece& em& relação& a& isso,& eu& dei& um& exercício& de& vídeo,& no&

primeiro&ano&que&eu&dei&e&que&eu&também&estava&aprendendo,&isso&também&é&uma&

coisa...&eu&acho&que&é&uma&coisa&sem&mérito&nenhum&pra&você&mostrar&para&o&aluno&

que&esse&é&o&estado&do&mundo&hoje,&então&você&ensina&aprendendo&e&você&aprende&

ensinando.&Óh,&é& isso,&e&eu&falo&óh,&você&sabe...&porque&que...&um&exemplo,&assim&

né,& porque& que& quando& você& dá& um& ponto...& no& Whatsapp& você& manda& uma&

mensagem&ou&você&usa&o&Waze,&você&está&utilizando&no&mínimo&dois&satélites,&um&

de& localização&e&outro&de&comunicação.&Mas...&então&no&primeiro&ano,&eu&que& fiz&a&

filmagem& e& que& eu& editei& o& vídeo.& Os& outros& foram& mais& atores...& eu& dei& uma&

introdução,& uma& linguagem& audiovisual& mas& não...& teve& um& resultado,& foi& um&

resultado&inicial,&mas&não&era&o&resultado&esperado.&No&ano&seguinte,&que&foi&no&ano&

passado,& eu&mudei& a& estratégia& porque& imagina,& eu& vou& editar& o& vídeo,& um& vídeo&

com& todos& os& alunos,& então& eu& reforcei& os& meus& conhecimentos,& os& alunos& nem&

tanto...&um&ou&outro&aluno&se&destacou&porque& isso&motivou&eles&de&acordo&com&a&

cognição& dele,& com& as& aptidões& vocacionais& dele,& mas& os& que& não& foram&

contemplados& dentro& do& escopo& das& suas& aptidões& e& das& suas& vocações&

provavelmente&passaram&incógnitas,&se&não&passaram&completamente&incógnitas.&
Aí& o& que& que& acontece,& eu& dei& uma& aula& para& eles& de& cinema,& e&mostrei& desde...&

mostrei& o& Vertov,& falando& que& o& Vertov& tinha& ele& uma& câmera& que& pesava& alguns&

quilos&e&precisava&revelar&a&câmera,&e&hoje&todo&mundo&tem&no&bolso&uma&câmera&

muito& menor& que& a& do& Vertov& e& não& consegue& fazer& um& filme& tão& bom& quanto& o&

Vertov.&E&perguntei&porque&que&o&Vervotv&criava&coisas&e&a&gente&tem&tudo&tão&fácil,&

não&se&cria.&E&debatendo&com&os&alunos.&Mostrei&um&vídeo&de&um&rapaz&italiano&que&

fez&uma&vinheta,&que&é&um&estilo&de&vídeo&no&Youtube&chamado&on/off,&que&ele&da&

como&se& fosse&um& tapa&na& câmera,& e& quando&a&mão& volta& do& tapa&e&ele& está&em&

outro& lugar,& então& ele& fica& dando& tapa...& e& eu& falei& óh,& mesmo& com...& aí& eles&

fatalmente& respondiam& que& tudo& que& tinha& para& ser& inventado& já& foi& ou& é& difícil&

inventar,& ai& eu& falei&mas&mesmo& assim,& nesse& cenário& que& vocês& falaram& que& eu&

concordo,&mas&também&nem&tanto&assim,&um&rapaz&da&idade&de&vocês&inventou&isso.&

E&depois&mostrei&para&eles&um&monólogo&do...&um&monólogo&de&atores&que...&de&um&

filme&do&Vandaime,&que&ele&tá&no&filme,&do&nada&ele&quebra&o&filme&e&começa&a&fazer&

um&monólogo,&então&a&relação&de&quebrar&a&parede&da&tela&né&e&olhar&para&a&câmera&

e& buscar...& e& aí& eu& falei& assim:& tem& um& tutorial& de& como& usar& o& software& mas& o&

moviemaker&e&o& Imove...&só&que&é&seguinte,&a&gente&vai& fazer&um&combinado&aqui,&
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vocês&podem& fazer& do& jeito& que& vocês&quiserem,&então& teve&alunos&que& fizeram&o&

vídeo&dando&control&+&F&no&texto&e&o&texto&ia&correndo,&teve&alunos&que&utilizaram&a&

câmera&GoPro,&teve&alunos&que&pintaram&o&rosto,&teve&alunos&que&brincaram&com&as&

luzes&de&casa&fazendo&cenário&e&apagando&e&relacionando&com&o&status,&a&situação&

da& vida& deles,& então& houve& uma& explicação& da& técnica,& houve& uma& primeira&

introdução& à& tecnologia& mas& deunse& a& liberdade& deles& buscarem.& Pergunta& sem&

solução& enigma& que& não& tem& resposta,& cada& um& vai& responder& o& seu& e& nessa&

resposta&houve&um&modo&de&se&utilizar&a& tecnologia&do& jeito&deles.&Então&eu&acho&

que&esse&é&o&exemplo...&assim,&desse&empoderamento,&de&você&entender,&de&você&

conseguir&visualizar,&de&você&conseguir&aplicar,&de&saber&o&que&esperar,&o&que&que&

você&quer&despertar&né,&visualizar&o&processo&em&si&e&não&a...&o&objetivo&final,&então&

acredito&que&seja&isso.&

n&Tá&jóia.&Tenho&só&mais&duas&perguntinhas&para&não&tomar&muito&mais&o&seu&

tempo.&Aqui&no&colégio&eu&acredito&que&a& língua&estrangeira&moderna&alemão&seja&

uma&das&disciplinas&que&mais& faz&uso&da& tecnologia&em&sala&de&aula.&Você,& talvez&

tenha&tido&essa&conversa&com&alguém&ou&talvez&você&já&tenha&refletido&a&respeito,&ao&

que&se&deve&isso,&na&sua&opinião&ou&na&sua...&diante&da&sua&observação?&

n&Olha,&de&fato,&o&alemão&na&unidade&foi&a&disciplina&que&mais&fez&projetos,&que&

mais&utilizou&os& recursos.&Não&utilizou& todos&os& recursos,&mas&dentro&da&utilização&

dos& Ipads& para& fazer& avaliações.& Eu& acredito& que& exista& uma& postura& dos&

professores,& isso&se&iniciado&desde&o&coordenador,&que&ele&é&aberto&a...&que&ele&&é&

uma&pessoa&que&toda&vez&que...&tendo&a&minha&experiência&de&vida,&ele&foi&a&primeira&

pessoa&a&abrir&as&portas&e&falar&o&que&fizer...&mas&isso&não&se&deve&só&ao&meu...&se&

pegar&o&histórico&dele,& toda&a& relação&com&o&colégio&e&a& tecnologia,&então&por&ele&

acreditar,& por& ele& gostar,& ele& consegue& trazer& isso& para& a& realidade& e& incentivar& a&

equipe&dele,&e& isso&acaba&até&virando&uma&régua,&um&padrão&que&a&disciplina&dele&

tem& que& estar& em& consonância& com& esses& padrões& tecnológicos.& Que& óbvio& que&

existe&então&positivamente&uma&contaminação&da&equipe&né,&dos&professores&terem&

o&exemplo&por&verem&que&pode&acontecer,&dando&o&exemplo&assim...&vamos&supor,&

ela&não&gosta,&o&professor&subordinado&a&ele&pode&passar&qualquer&pensamento&que&

talvez&esteja&até&errado,&ou&trazer&problemas&ou&enfim,&né,&haver&então...&tendo&esse&

sinal&verde&e&tendo&essa&liberdade,&essa&autonomia&que&ele&dá&para&os&professores&

de&me&procurarem,&de&vir&na&sala&de&tecnologia,&e&apresentar&os&resultados&e...&isso&
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é&algo&que&colabora&muito&para&que&a&área&tenha&uma&participação&de&destaque&na&

tecnologia.&

n&Correto.&Última&pergunta...& aí& já& é& um&abuso,& uma& curiosidade:& o& que&que&

você&tem...&o&que&você&me&diria&hoje&no&mundo&na&tecnologia,&na&internet&o&que&que&

não&pode&faltar,&o&que&que&tem&de&mais&novo&ou&o&que&o&mais&novo&é&buscar,&o&que&

que&você&tem&pra&dizer&em&termos&de&atualização&para&o&professor?&

n&Ah,&eu&já&ia&falar&que&pra&mim...&recentemente&eu&vi&um&negócio&assim&que&

está& me...& que& eu& achei& muito& interessante,& que& são& os& nanodegrees,& que& são&

microcertificações.& Então& a& gamificação& que& tem& os& bads& que& a& gente& está&
acostumado& no& celular& ou& então& vai& em& restaurante& e& ganha& o& bad& né,& vai& em&

pizzarias...& então&você& tem&agora&as&microcertificações,&então&a&pessoa&ela&acaba&

ganhando&bads,&acaba&sendo&um&MOC&né,&um&ambiente&novo,&ou&senão&a&pessoa&
faz&um&pequeno&curso&e&ela&vai&ganhando&condecorações&assim&né,&é&coisa&mais...&

tanto&que&é&nanodegree.&Eu&to...&eu&sempre&estou&focado&muito...&tem&essa&questão&

da&pesquisa...&eu&faço&parte&de&uma&rede&de&professores&da&Microsoft&então&eu&estou&

ultimamente& aplicando& isso& nas& salas& de& aula,& o& professor& consulway,& que& é& um&

power&point&mais&fácil&que&o&press&e&que&vira&site&automaticamente,&então&dá&pra&já&

“embedar”& em& mudo& ou& “embedar”& em& blog,& e& quando& você...& e& assim& né,&

infinitamente&fácil&de&se&trabalhar,&mais&fácil&que&o&power&point,&então&tem&essa...&o&

que& eu& acredito...& o& que& eu& vejo...& no& atual& estado& da& arte& que& nós& temos& na&

tecnologia,&é&o&que,&tecnologia&é&a&nuvem.&Então,&óbvio&que&é&algo&recente,&é&algo&

que& está...& estão& sendo& introduzidos& mas& que& me& permite& uma& otimização& de&

pensamento...&você&pode&criar&cadernos&né,&o&tanto&que&pelo&fato&dessa&rede&que&eu&

faço&parte&tem&muitas&informações&acerca&disso,&eu&acabo&recebendo&muito&onenote&

da&Microsoft,&que&é&um&caderno,&e&esse&caderno&ao&mesmo&tempo&que&o&professor...&

é&permitido&o&professor&criar&os&conteúdos&nesse&caderno,&também&já&pode&criar&os&

exercícios&dos&alunos.&Então&você& tem&uma&série&de&possibilidades&de&criação&né,&

então&são&os&mesmos&materiais&didáticos&só&que&ele& tá&nessa...& como&que&eu&vou&

dizer...&nesse&lego,&nesse&conjunto,&nesse&“embricamento”&da&tecnologia&utilizando&o&

tempo.&Eu& também&continuo&dizendo,&o&minecraft&é&uma&tecnologia&que,&óbvio&que&

não&é&porque&ela&existe&né&que&tem&que&ser& inserida,& tem&que&pensar,& tem&que&ter&

um&planejamento,& tem&que& ter&uma&gestão.&Uma&outra&coisa...&essas&redes&sociais&

“do! it! yourself”...& as& redes& sociais,& esse&movimento& “do! it! yourself”& que& ensina& as&

pessoas& a& fazer& por& elas& mesmas,& então& a& pessoa& quer& saber& como& faz& a&
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maquiagem& de& um& personagem,& a& pessoa& quer& saber& como& faz& uma& lâmpada& de&

água& e& cloro& né,& então& esses& repositórios& da& internet& estão& cada& vez&maiores& né,&

então&a&busca...&buscar&em&rede&social,&então&qual&que&é&a&semântica&utilizada,&quais&

são&os&tags&que&são&utilizados,&a&questão&de&cidadania&digital...&eu&acredito&que&tudo&

isso&que&eu&falei&não&é&novidade,&mas&a&cada&tempo&as&coisas&estão&se&mudando&né,&

então&por&exemplo,&até&ano&passado&você&tinha&um&tipo&de&cyberbullying,&esse&ano&o&

cyberbullying& já& é& diferente& né,& então& também& ter& esse& acompanhamento.& E& uma&

crítica&que&eu&faço...&porque&tem&muitos&professores...&professores&não,&pessoas&de&

tendência...& isso& não& chega& no& professor,& mas& tem& muitas& pessoas& que& nunca&

entraram& numa& sala& de& aula,& não& dão& aula& e& ficam& ditando& tendência& do& que&

acontece& na& educação,& para& mim& eles& são& repentistas.& Então& vamos& supor,& a&

tendência&é&vídeo&game,&ai&os&caras&ficam*nham*nham*vídeo*game,*igual...*aí*vem*
alguém* e* fala* nham* nhami* ...& então& tem& essa,& porque& essa& auto& referência& em&
relação& à& tecnologia& e& à& educação& mas& pode& ser& qualquer& outra& coisa,& acaba&

gerando&os&profetas&do&oportunismo&né,&então&são&pessoas&que& fazem&a&pesquisa&

ou& porque& tem& uma& fonte& privilegiada& e& ficam& citando,& então& também& essa& acaba&

também&sendo&uma&tendência&né,&saber&como&desviar&disso&e&tudo&mais&né.&Falando&

dum&jeito&polido&mas&de&um&jeito&sincero,&que&é...&são&coisas&que&a&gente&tá&sujeito,&

tá&à&mercê.&Outras&coisas&que&eu&vejo&assim,&que&nem&eu&falei&desses...&tecnologia,&

essa& portabilidade,& essa& “obiquidade”& e& essa& “pervasividade”,& então& por& exemplo&

pensar&uma&aula&em&como&que&ela&pode&ser&vista&no&celular,&pensar&em&como&essa&

aula&pode&ser&feita&pelo&celular,&né.&A&questão&é&competir.&Então&você&vai&falar&que&o&

Google,&a&internet&ela&está&à&margem&do&processo,&sim,&ela&pode&desviar&a&atenção,&

mas& a& tendência& do& aluno& é...& o& ensino& ele& também& está& na& área& de& espetáculo,&

também&está&no&guidebore,&então&a&atenção&do&aluno&é&de&quem&conseguir&cativar.&
E& aí,& tudo& bem,& o& professor& não& é& um& mico& de& circo,& o& professor& ele...& mas& o&

professor& vai& ter& que& utilizar& essa& engenharia,& essa& arquitetura& informacional& para&

conseguir&chamar&a&atenção,&para&conseguir&provocar&né...&&

n& É& verdade.& Tupy,&muito& obrigada,& foi& de& extrema...& foi& muito& interessante,&

aprendi& muito& hoje& aqui& com& você& e& mais& interessante& e& pior& também,& você& me&

provocou,&pior&no&sentido&positivo,&se&é&que&você&me&entende,&me&provocou&muito,&

isso&vai&me&dar&muito&trabalho,&suas&provocações,&eu&agradeço&muitíssimo&pela&sua&

atenção,& pela& sua& disponibilidade,& eu& acho& que& vai& ser...& eu& acho& não,& eu& tenho&
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certeza& que& esse& depoimento& aqui& vai& ajudar&muita& gente& daqui& pra& frente.&Muito&

obrigada&mesmo.&
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ANEXO*2*–*Quadro*Europeu*Comum*de*Referência*para*as*Línguas*

A1 É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas,
assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessida-
des concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer
perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o
local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode
comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente
e se mostrar cooperante.

49

NÍVEIS COMUNS DE REFERÊNCIA

Utilizador
proficiente

C2 É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou
lê. É capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais
e escritas, reconstruindo argumentos e factos de um modo coerente. É
capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exacti-
dão, sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situa-
ções complexas.

C1 É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes,
reconhecendo os seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de
forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras.
É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, aca-
démicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de
forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos
de organização, de articulação e de coesão do discurso.

Utilizador
independente

B2 É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre
assuntos concretos e abstractos, incluindo discussões técnicas na sua
área de especialidade. É capaz de comunicar com um certo grau de
espontaneidade e de à-vontade com falantes nativos, sem que haja ten-
são de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenori-
zado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista
sobre um tema da actualidade, expondo as vantagens e os inconvenien-
tes de várias possibilidades.

B1 É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma lin-
guagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas
abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz
de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a
língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre
assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever
experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor
brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projecto.

Utilizador
elementar

A2 É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacio-
nadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e
familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar
em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de infor-
mação simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares e habituais.
Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e,
ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.

Quadro 1. Níveis Comuns de Referência: escala global

 

Fonte:&Ministério&da&Educação&e&Cultura&de&Portugal,&2001&
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APÊNDICES*

APÊNDICE*A*–*Questionário*Preliminar*F*Professor**
*

1.*Assinale*sua*faixa*etária.*

&&20&a&24&anos&

&25&a&29&anos&

&30&a&34&anos&

&35&a&39&anos&

&40&a&44&anos&

45&a&49&anos&

&50&a&54&anos&

55&a&59&anos&

60&a&64&anos&

&acima&de&65&anos&

*

2.*Qual*sua*renda*familiar?*

&Acima&de&20&salários&mínimos&

&De&10&a&20&salários&mínimos&

&De&4&a&10&salários&mínimos&

*

3.&Há*quanto*tempo*você*atua*como*professor*de*língua*alemã?*&

&Há&menos&de&1&anos&&

&Entre&1&e&5&anos&&

&Entre&5&e&10&anos&&

&Há&mais&de&10&anos&&
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Obs:****

&

4.&Você*já*desempenhou*ou*desempenha*alguma*outra*função*relacionada*ao*
ensino?*&

&Sim&&

&Não&&

Especifique.**

*

5.*Qual*seu*nível*de*formação*acadêmica?**

� �Bacharelado&e&licenciatura&&

&& &Especialização��

� �Mestrado��

� �Doutorado&��

�Especifique.*

&

6.*Participou*no*último*de*seminários,*congressos*ou*cursos*sobre*o*ensino*
de*línguas*estrangeiras?**

�Sim&&

&Não&�&

Especifique.**&

&

7.&Você*já*tinha*contato*com*a*língua*alemã*antes*do*curso*de*graduação?*

&Sim&

&Não*

Especifique:*&
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8.*Há*outros*falantes*de*alemão*em*sua*família?**

� �Sim&&

&& &Não&�&

&&Especifique.***��

*

Questionário*1*F*Professor*

1.&Quais*dos*itens*abaixo*você*possui*para*uso*pessoal?*

&Smartphone&

&Enbook&reader&

&Tablet&

&Notebook&

&PC&

*

2.*Quais*dos*itens*abaixo*você*adquiriu*nos*últimos*12*meses?*

&Smartphone&

&Enbook&reader&

&Tablet&

&Notebook&

&PC&

&
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3.*Quais*das*atividades*abaixo*você*realiza*frequentemente*com*o*uso*de*
aparelhos*tecnológicos?*

&Leitura&de&livros&

&Leitura&de&jornais&e&revistas&

&Leitura&de&blogs&

&Criaçao&de&blogs&

&Facebook&

&Twitter&

&Instagram&

&Assistir&a&filmes&

&Assistir&e&publicar&vídeos&

&Ouvir&músicas&

&Chat&

&Fazer&cursos&de&interesse&pessoal&

&Fazer&compras&(supermercado)&

&Fazer&compras&(farmácia)&

&Fazer&compras&(eletrônicos)&

&Fazer&compras&(vestuário)&

&Outros.&Especifique:&___________________________________________&

&

4.*Você*utiliza*tecnologia*comunicacional*em*sala*de*aula?*

1.&sim&

2.&não&

&
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5.*Você*considera*o*uso*de*tecnologia*comunicacional*em*sala*de*aula*
essencial?*
1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

6.*Você*considera*que*o*uso*de*tecnologia*comunicacional*trouxe*ou*pode*trazer*
benefícios*para*o*processo*de*ensinoFaprendizagem?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

7.* Você* considera* que* os* alunos* são* mais* hábeis* para* lidar* com* tecnologia*
comunicacional*que*os*professores?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

8.*Você*recebeu* formação*suficiente*para*se*sentir*capaz*de*aplicar* ferramentas*
de*tecnologia*educacional*em*sala*de*aula?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&
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9.*Você*acredita*que*o*uso*de* tecnologia* comunicacional* em*sala*de* aula*pode*
favorecer/favorece*a*aquisição*de*línguas*estrangeiras?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

10.* Você* considera* que* o* uso* de* tecnologia* comunicacional* contribui/pode*
contribuir*para*a*fomentaçao*da*interaçao*alunosFalunos,*alunosFprofessor?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

11.* Você* considera* que* o* uso* de* tecnologia* comunicacional* contribui/pode*
contribuir*para*a*autonomia*de*alunos*e*professores?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&
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APÊNDICE*B*–*Questionário*2*–*Professor*

&

1.&Quais*dos*itens*abaixo*você*possui*para*uso*pessoal?*

&Smartphone&

&Enbook&reader&

&Tablet&

&Notebook&

&PC&

*

2.*Quais*dos*itens*abaixo*você*adquiriu*nos*últimos*12*meses?*

&Smartphone&

&Enbook&reader&

&Tablet&

&Notebook&

&PC&

&

3.*Quais*das*atividades*abaixo*você*realiza*frequentemente*com*o*uso*de*
aparelhos*tecnológicos?*

&Leitura&de&livros&

&Leitura&de&jornais&e&revistas&

&Leitura&de&blogs&
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&Criaçao&de&blogs&

&Facebook&

&Twitter&

&Instagram&

&Assistir&a&filmes&

&Assistir&e&publicar&vídeos&

&Ouvir&músicas&

&Chat&

&Fazer&cursos&de&interesse&pessoal&

&Fazer&compras&(supermercado)&

&Fazer&compras&(farmácia)&

&Fazer&compras&(eletrônicos)&

&Fazer&compras&(vestuário)&

&Outros.&Especifique:&___________________________________________&

&

4.*Você*utiliza*tecnologia*comunicacional*em*sala*de*aula?*

1.&sim&

2.&não&

&

5.*Você*considera*o*uso*de*tecnologia*comunicacional*em*sala*de*aula*
essencial?*
1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&
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6.*Você*considera*que*o*uso*de*tecnologia*comunicacional*trouxe*ou*pode*trazer*
benefícios*para*o*processo*de*ensinoFaprendizagem?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

7.* Você* considera* que* os* alunos* são* mais* hábeis* para* lidar* com* tecnologia*
comunicacional*que*os*professores?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

8.*Você*recebeu* formação*suficiente*para*se*sentir*capaz*de*aplicar* ferramentas*
de*tecnologia*educacional*em*sala*de*aula?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

9.*Você*acredita*que*o*uso*de* tecnologia* comunicacional* em*sala*de* aula*pode*
favorecer/favorece*a*aquisição*de*línguas*estrangeiras?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&
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10.* Você* considera* que* o* uso* de* tecnologia* comunicacional* contribui/pode*
contribuir*para*a*fomentaçao*da*interaçao*alunosFalunos,*alunosFprofessor?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

11.* Você* considera* que* o* uso* de* tecnologia* comunicacional* contribui/pode*
contribuir*para*a*autonomia*de*alunos*e*professores?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

12.*Você*considera*que*os*alunos*se*sentem*mais*motivados*a*aprender*línguas*
estrangeiras*quando*utilizam*tecnologia*comunicacional?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&

&

13.*Você*considera*que*a*aplicaçao*de*ferramentas*de*tecnologia*comunicacional*
trouxe* benefícios* para* o* processo* de* ensinoFaprendizagem* de* línguas*
estrangeiras?*

1.&Discordo&totalmente&

2.&Discordo&

3.&Não&concordo,&nem&discordo&

4.&Concordo&

5.&Concordo&totalmente&
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APÊNDICE*C*–*Questionário*Preliminar*F*Aluno*
*

1.*Você*tem*um*Smartphone?**

&sim&

&não&&

2.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*gosta*de*fazer*quando*tem*tempo*livre?*

&almoçar&ou&jantar&em&restaurantes&&

&ir&ao&teatro&&

&fazer&compras&&

&ir&ao&cinema&&

&viajar&com&os&amigos&

&viajar&com&a&família&&

&entrar&no&Facebook&&

&outros&&

&

3.*Qual* a* profissão*dos* seus* responsáveis* (pais,* avós,* padrastos,* tios*ou*outra*
pessoa*que*cuide*e*more*com*você)?*

______________________________________*

*

4.*Seu(s)*responsável*(s)*cursaram*uma*faculdade?*

*Sim&

&Não&

*
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5.*Você*tem*irmãos*que*estudam*no*mesmo*colégio?*

*Sim&

&Não&
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APÊNDICE*D*–*Questionário*1*–*Alunos*de*sextos*e*sétimos*anos*

*

1.&Falo*alemão*desde.....?*&

&“desde&sempre”.&Falo&alemão&com&meus&familiares.&&

&&desde&que&entrei&no&colégio&&

*

2.&Estudo*alemão*desde.....?*&

&desde&o&ensino&infantil&&

&desde&o&sexto&ano.&

&desde&o&sétimo&ano.&

&desde&o&oitavo&ano.&&

&desde&o&nono&ano.&

&

3.*Você*gosta*de*estudar*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

4.*Você*tira*boas*notas*nas*matérias*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

5.*Você*gosta*dos*seus*professores*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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6.*Você*gosta*de*estudar*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

7.*Você*acha*alemão*uma*língua*legal*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

8.*Você*acha*que*os*professores*de*alemão*dão*muita*lição*de*casa?**

&Sim.&&

&Não&

&

9.*Você*acha*alemão*uma*língua*fácil*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

10.* Se* você* respondeu* sim* para* a* pergunta* 9,* marque* um* X* abaixo* (quantas*
quiser).*

Por*que*você*que*aprender*alemao*não*é*fácil?*

&Não&gosto&do&professor/a&

&Já&fiquei&de&recuperaçao&&

&O&professor&dá&muita&tarefa&

&Minhas&notas&são&baixas&

&Outro&motivo:&_____________&

&

&
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11.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmaçao:*

Gosto*muito*de*estudar*alemao.*

&Concordo&plenamente&

&Concordo&em&parte&

&Não&tenho&opiniao&a&respeito&

&Discordo&em&parte&

&Discordo&plenamente&

&

12.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmaçao:*

Gosto*de*fazer*atividades*de*alemao*na*Internet.*

&Concordo&plenamente&

&Concordo&em&parte&

&Não&tenho&opiniao&a&respeito&

&Discordo&em&parte&

&Discordo&plenamente&

&

13.* O* que* mudou* em* você* como* aluno* de* alemao* quando* os* professores*
começaram* a* utilizar* Internet* e* tecnologia* em* geral?*Marque* um*X* em* quantas*
quiser.*

&Acesso&a&mais&vocabulário&

&Acesso&a&mais&conteúdo&

&Gosto&mais&das&aulas&n&&são&mais&divertidas&

&Ganhei&mais&tempo&

&Consigo&me&organizar&melhor&

&

&
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14.*Você*tira*boas*notas*em*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

15.*Nas*aulas*de*línguas*estrangeiras,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

& &

16.*Nas*aulas*de*alemão,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

&

17.*Você*tem*algum*certificado*de*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

18.*Você*acha*que*aprender*de*línguas*estrangeiras*é*uma*coisa*importante*
para*você?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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19.*Você*acha*que*aprender*alemão*é*uma*coisa*importante*para*você?**

&Sim.&&

&Não&

&

20.*Marque*quantas*opções*quiser.**

Acho*que*estudar*alemão*vai*me*ajudar*a.....*

&ler&livros&legais&em&alemão&&

&assistir&TV&e&filmes&em&alemão&&

&ler&conteúdo&de&sites&em&alemão&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&familiares&alemães.&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&amigos&alemães.&

&a&conseguir&um&bom&emprego&no&futuro.&

&a&cursar&uma&universidade&na&Alemanha.&

&a&ter&melhores&chances&no&mercado&de&trabalho.&

&a&me&candidatar&a&vagas&em&universidades&no&exterior.&

&a&ser&mais&competitivo&no&mercado&de&trabalho.&

&a&lidar&com&os&clientes&da&empresa.&

&a&me&comunicar&em&viagens&de&turismo.&

& a& me& comunicar& quando& for& morar& na& Europa& (Alemanha,& Suíça,& Áustria,&

Lichtenstein).&

&...não&sei.&&

&

&
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21.*Você*já*ficou*de*recuperação?**

&sim&

&não&

&

22.*Você*já*tirou*nota*vermelha?**

&sim&

&não&

 

23.*Você*já*repetiu*de*ano?**

&sim&

&não&

 

24.*Você*tem*irmãos?**

&Sim.&Quantos?&_____&

&Não&

&

&25.*Se*sim,*eles*também*estudam*ou*estudaram*alemão.**

&Sim.&&

&Não&

&

26.*Seu(s)*irmã*(o)*(s)*também*estudam*ou*estudaram*alemão*?**

&Sim.&&

&Não&

*

27.*Você*mora*com...**

&meu&pais&
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&um&dos&dois&(pai&ou&mãe)&

&outro&familiar.&Com&quem?&_____________________&

&

28.*Você*gosta*de*passar*o*tempo*livre*com*seus*familiares*e*amigos?**

&sim&

&não&&

&

29.*Você*tem*um*Smartphone?**

&sim&

&não&&

 

30.*Você*traz*seu*Smartphone*para*a*escola?*Pode*falar*!*

&sim&

&não&&

&

31.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*costuma*fazer*com*seu*Smartphone*quando*está*na*escola?*Pode*
falar*também*!**

&Pesquisar&sobre&conteúdos&relacionados&às&aulas&

&Surfar&na&Internet&

&Entrar&no&Facebook&

&Entrar&no&Twitter&

&Entrar&no&Instagram&

&Assistir&a&filmes&



193&

"

&Assistir&e&publicar&vídeos&

&Ouvir&músicas&

&Chat&&

&Outros.&Especifique:&___________________________________________&

*
32.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*gosta*de*fazer*quando*tem*tempo*livre?*

&almoçar&ou&jantar&em&restaurantes&&

&ir&ao&teatro&&

&fazer&compras&&

&ir&ao&cinema&&

&viajar&com&os&amigos&

&viajar&com&a&família&&

&entrar&no&Facebook&&

&outros&&

&
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APÊNDICE*E*–*Questionário*2*–*Alunos*de*sextos*e*sétimos*anos*

*

1.&Falo*alemão*desde.....?*&

&“desde&sempre”.&Falo&alemão&em&casa.&&

&&desde&que&entrei&no&colégio&&

*

2.&Estudo*alemão*desde.....?*&

&desde&o&ensino&infantil&&

&desde&o&sexto&ano.&

&desde&o&sétimo&ano.&

&desde&o&oitavo&ano.&&

&desde&o&nono&ano.&

&

3.*Você*gosta*de*estudar*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

4.*Você*tira*boas*notas*nas*matérias*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

5.*Você*gosta*dos*seus*professores*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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6.*Você*gosta*de*estudar*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

7.*Você*acha*alemão*uma*língua*legal*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

8.*Você*acha*que*os*professores*de*alemão*dão*muita*lição*de*casa?**

&Sim.&&

&Não&

&

9.*Você*acha*alemão*uma*língua*fácil*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

10.* Se* você* respondeu* sim* para* a* pergunta* 9,* marque* um* X* abaixo* (quantas*
quiser).*

Por*que*você*que*aprender*alemao*não*é*fácil?*

&Não&gosto&do&professor/a&

&Já&fiquei&de&recuperaçao&&

&O&professor&dá&muita&tarefa&

&Minhas&notas&são&baixas&

&Outro&motivo:&_____________&

&

&
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11.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmação:*

Gosto*muito*de*estudar*alemão.*

&Concordo&muito&

&Concordo&um&pouco&

&Não&sei&

&Discordo&um&pouco&

&Discordo&muito&

&

12.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmação:*

Gosto*de*fazer*atividades*de*alemão*na*Internet.*

&Concordo&muito&

&Concordo&um&pouco&

&Não&sei&

&Discordo&um&pouco&

&Discordo&muito&

&

13.* O* que* mudou* em* você* como* aluno* de* alemão* quando* os* professores*
começaram* a* utilizar* Internet* e* tecnologia* em* geral?*Marque* um*X* em* quantas*
quiser.*

&Acesso&a&mais&vocabulário&

&Acesso&a&mais&conteúdo&

&Gosto&mais&das&aulas&n&&são&mais&divertidas&

&Ganhei&mais&tempo&

&Consigo&me&organizar&melhor&

&

&
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14.*Você*tira*boas*notas*em*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

15.*Nas*aulas*de*línguas*estrangeiras,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

& &

16.*Nas*aulas*de*alemão,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

&

17.*Você*tem*algum*certificado*de*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

18.*Você*acha*que*aprender*de*línguas*estrangeiras*é*uma*coisa*importante*
para*você?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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19.*Você*acha*que*aprender*alemão*é*uma*coisa*importante*para*você?**

&Sim.&&

&Não&

&

20.*Marque*quantas*opções*quiser.**

Acho*que*estudar*alemão*vai*me*ajudar*a.....*

&ler&livros&legais&em&alemão&&

&assistir&TV&e&filmes&em&alemão&&

&ler&conteúdo&de&sites&em&alemão&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&familiares&alemães.&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&amigos&alemães.&

&a&conseguir&um&bom&emprego&no&futuro.&

&a&cursar&uma&universidade&na&Alemanha.&

&a&ter&melhores&chances&no&mercado&de&trabalho.&

&a&me&candidatar&a&vagas&em&universidades&no&exterior.&

&a&ser&mais&competitivo&no&mercado&de&trabalho.&

&a&lidar&com&os&clientes&da&empresa.&

&a&me&comunicar&em&viagens&de&turismo.&

& a& me& comunicar& quando& for& morar& na& Europa& (Alemanha,& Suíça,& Áustria,&

Lichtenstein).&

&...não&sei.&&

&

&
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21.*Você*já*ficou*de*recuperação?**

&sim&

&não&

&

22.*Você*já*tirou*nota*vermelha?**

&sim&

&não&

 

23.*Você*já*repetiu*de*ano?**

&sim&

&não&

 

24.*Você*tem*irmãos?**

&Sim.&Quantos?&_____&

&Não&

&

&25.*Se*sim,*eles*também*estudam*ou*estudaram*alemão.**

&Sim.&&

&Não&

&

26.*Seu(s)*irmã*(o)*(s)*também*estudam*ou*estudaram*alemão*?**

&Sim.&&

&Não&

*

27.*Você*mora*com...**

&meu&pais&
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&um&dos&dois&(pai&ou&mãe)&

&outro&familiar.&Com&quem?&_____________________&

&

28.*Você*gosta*de*passar*o*tempo*livre*com*seus*familiares*e*amigos?**

&sim&

&não&&

&

29.*Você*tem*um*Smartphone?**

&sim&

&não&&

 

30.*Você*traz*seu*Smartphone*para*a*escola?*Pode*falar*!*

&sim&

&não&&

&

31.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*costuma*fazer*com*seu*Smartphone*quando*está*na*escola?*Pode*
falar*também*!**

&Pesquisar&sobre&conteúdos&relacionados&às&aulas&

&Surfar&na&Internet&

&Entrar&no&Facebook&

&Entrar&no&Twitter&

&Entrar&no&Instagram&

&Assistir&a&filmes&
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&Assistir&e&publicar&vídeos&

&Ouvir&músicas&

&Chat&&

&Outros.&Especifique:&___________________________________________&

&

32.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*gosta*de*fazer*quando*tem*tempo*livre?*

&almoçar&ou&jantar&em&restaurantes&&

&ir&ao&teatro&&

&fazer&compras&&

&ir&ao&cinema&&

&viajar&com&os&amigos&

&viajar&com&a&família&&

&entrar&no&Facebook&&

&outros&&

&
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APÊNDICE*F*–*Questionário*1*–*Alunos*de*oitavos*e*nonos*anos*

*

1.&Falo*alemão*desde.....?*&

&“desde&sempre”.&Falo&alemão&em&casa.&&

&&desde&que&entrei&no&colégio&&

*

2.&Estudo*alemão*desde.....?*&

&desde&o&ensino&infantil&&

&desde&o&sexto&ano.&

&desde&o&sétimo&ano.&

&desde&o&oitavo&ano.&&

&desde&o&nono&ano.&

&

3.*Você*gosta*de*estudar*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

4.*Você*tira*boas*notas*nas*matérias*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

5.*Você*gosta*dos*seus*professores*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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6.*Você*gosta*de*estudar*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

7.*Você*acha*alemão*uma*língua*legal*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

8.*Você*acha*que*os*professores*de*alemão*dão*muita*lição*de*casa?**

&Sim.&&

&Não&

&

9.*Você*acha*alemão*uma*língua*fácil*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

10.* Se* você* respondeu* sim* para* a* pergunta* 9,* marque* um* X* abaixo* (quantas*
quiser).*

Por*que*você*que*aprender*alemao*não*é*fácil?*

&Não&gosto&do&professor/a&

&Já&fiquei&de&recuperaçao&&

&O&professor&dá&muita&tarefa&

&Minhas&notas&são&baixas&

&Outro&motivo:&_____________&

&

&



204&

"

11.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmação:*

Gosto*muito*de*estudar*alemão.*

&Concordo&plenamente&

&Concordo&&

&Não&concordo,&nem&discordo&

&Discordo&&

&Discordo&plenamente&

&

12.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmação:*

Gosto*de*fazer*atividades*de*alemão*na*Internet.*

&Concordo&plenamente&

&Concordo&&

&Não&concordo,&nem&discordo&

&Discordo&&

&Discordo&plenamente&

&

13.* O* que* mudou* em* você* como* aluno* de* alemão* quando* os* professores*
começaram* a* utilizar* Internet* e* tecnologia* em* geral?*Marque* um*X* em* quantas*
quiser.*

&Acesso&a&mais&vocabulário&

&Acesso&a&mais&conteúdo&

&Gosto&mais&das&aulas&n&&são&mais&divertidas&

&Ganhei&mais&tempo&

&Consigo&me&organizar&melhor&

&

&
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14.*Você*tira*boas*notas*em*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

15.*Nas*aulas*de*línguas*estrangeiras,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

& &

16.*Nas*aulas*de*alemão,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

&

17.*Você*tem*algum*certificado*de*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

18.*Você*acha*que*aprender*de*línguas*estrangeiras*é*uma*coisa*importante*
para*você?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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19.*Você*acha*que*aprender*alemão*é*uma*coisa*importante*para*você?**

&Sim.&&

&Não&

&

20.*Marque*quantas*opções*quiser.**

Acho*que*estudar*alemão*vai*me*ajudar*a.....*

&ler&livros&legais&em&alemão&&

&assistir&TV&e&filmes&em&alemão&&

&ler&conteúdo&de&sites&em&alemão&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&familiares&alemães.&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&amigos&alemães.&

&a&conseguir&um&bom&emprego&no&futuro.&

&a&cursar&uma&universidade&na&Alemanha.&

&a&ter&melhores&chances&no&mercado&de&trabalho.&

&a&me&candidatar&a&vagas&em&universidades&no&exterior.&

&a&ser&mais&competitivo&no&mercado&de&trabalho.&

&a&lidar&com&os&clientes&da&empresa.&

&a&me&comunicar&em&viagens&de&turismo.&

& a& me& comunicar& quando& for& morar& na& Europa& (Alemanha,& Suíça,& Áustria,&

Lichtenstein).&

&...não&sei.&&

&

&
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21.*Você*já*ficou*de*recuperação?**

&sim&

&não&

&

22.*Você*já*tirou*nota*vermelha?**

&sim&

&não&

 

23.*Você*já*repetiu*de*ano?**

&sim&

&não&

&

24.*Você*tem*irmãos?**

&Sim.&Quantos?&_____&

&Não&

&

&25.*Se*sim,*eles*também*estudam*ou*estudaram*alemão.**

&Sim.&&

&Não&

&

26.*Seu(s)*irmã*(o)*(s)*também*estudam*ou*estudaram*alemão*?**

&Sim.&&

&Não&

*

27.*Você*mora*com...**

&meu&pais&
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&um&dos&dois&(pai&ou&mãe)&

&outro&familiar.&Com&quem?&_____________________&

&

28.*Você*gosta*de*passar*o*tempo*livre*com*seus*familiares*e*amigos?**

&sim&

&não&&

&

29.*Você*tem*um*Smartphone?**

&sim&

&não&&

 

30.*Você*traz*seu*Smartphone*para*a*escola?*Pode*falar*!*

&sim&

&não&&

&

31.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*costuma*fazer*com*seu*Smartphone*quando*está*na*escola?*Pode*
falar*também*!**

&Pesquisar&sobre&conteúdos&relacionados&às&aulas&

&Surfar&na&Internet&

&Entrar&no&Facebook&

&Entrar&no&Twitter&

&Entrar&no&Instagram&

&Assistir&a&filmes&
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&Assistir&e&publicar&vídeos&

&Ouvir&músicas&

&Chat&&

&Outros.&Especifique:&___________________________________________&

&

32.**Você*acha*que*a*Internet*pode*pode*contribuir*para*sua*aprendizagem*de*
línguas*estrangeiras?*

&Concordo&plenamente&

&Concordo&&

&Não&concordo,&nem&discordo&

&Discordo&&

&Discordo&plenamente&

*
33.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*gosta*de*fazer*quando*tem*tempo*livre?*

&almoçar&ou&jantar&em&restaurantes&&

&ir&ao&teatro&&

&fazer&compras&&

&ir&ao&cinema&&

&viajar&com&os&amigos&

&viajar&com&a&família&&

&entrar&no&Facebook&&

&outros&&

&
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APÊNDICE*F*–*Questionário*2*–*Alunos*de*oitavos*e*nonos*anos*

*

1.&Falo*alemão*desde.....?*&

&“desde&sempre”.&Falo&alemão&em&casa.&&

&&desde&que&entrei&no&colégio&&

*

2.&Estudo*alemão*desde.....?*&

&desde&o&ensino&infantil&&

&desde&o&sexto&ano.&

&desde&o&sétimo&ano.&

&desde&o&oitavo&ano.&&

&desde&o&nono&ano.&

&

3.*Você*gosta*de*estudar*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

4.*Você*tira*boas*notas*nas*matérias*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

&

5.*Você*gosta*dos*seus*professores*de*línguas*estrangeiras?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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6.*Você*gosta*de*estudar*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

7.*Você*acha*alemão*uma*língua*legal*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

8.*Você*acha*que*os*professores*de*alemão*dão*muita*lição*de*casa?**

&Sim.&&

&Não&

&

9.*Você*acha*alemão*uma*língua*fácil*de*se*estudar?**

&Sim.&&

&Não&

&

10.* Se* você* respondeu* sim* para* a* pergunta* 9,* marque* um* X* abaixo* (quantas*
quiser).*

Por*que*você*que*aprender*alemao*não*é*fácil?*

&Não&gosto&do&professor/a&

&Já&fiquei&de&recuperaçao&&

&O&professor&dá&muita&tarefa&

&Minhas&notas&são&baixas&

&Outro&motivo:&_____________&

&

&
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11.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmação:*

Gosto*muito*de*estudar*alemão.*

&Concordo&muito&

&Concordo&um&pouco&

&Não&sei&

&Discordo&um&pouco&

&Discordo&muito&

&

12.*Assinale*uma*alternativa*para*a*seguinte*afirmação:*

Gosto*de*fazer*atividades*de*alemão*na*Internet.*

&Concordo&muito&

&Concordo&um&pouco&

&Não&sei&

&Discordo&um&pouco&

&Discordo&muito&

&

13.* O* que* mudou* em* você* como* aluno* de* alemão* quando* os* professores*
começaram* a* utilizar* Internet* e* tecnologia* em* geral?*Marque* um*X* em* quantas*
quiser.*

&Acesso&a&mais&vocabulário&

&Acesso&a&mais&conteúdo&

&Gosto&mais&das&aulas&n&&são&mais&divertidas&

&Ganhei&mais&tempo&

&Consigo&me&organizar&melhor&

&

&
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14.*Você*tira*boas*notas*em*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

15.*Nas*aulas*de*línguas*estrangeiras,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

& &

16.*Nas*aulas*de*alemão,*sou*muito*bom*em?**

&falar&

&entender&áudios&e&vídeos&

&entender&textos&escritos&

&escrever&textos&

&

17.*Você*tem*algum*certificado*de*alemão?**

&Sim.&&

&Não&

&

18.*Você*acha*que*aprender*de*línguas*estrangeiras*é*uma*coisa*importante*
para*você?**

&Sim.&&

&Não&

*

*
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19.*Você*acha*que*aprender*alemão*é*uma*coisa*importante*para*você?**

&Sim.&&

&Não&

&

20.*Marque*quantas*opções*quiser.**

Acho*que*estudar*alemão*vai*me*ajudar*a.....*

&ler&livros&legais&em&alemão&&

&assistir&TV&e&filmes&em&alemão&&

&ler&conteúdo&de&sites&em&alemão&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&familiares&alemães.&&

&me&comunicar&melhor&com&meus&amigos&alemães.&

&a&conseguir&um&bom&emprego&no&futuro.&

&a&cursar&uma&universidade&na&Alemanha.&

&a&ter&melhores&chances&no&mercado&de&trabalho.&

&a&me&candidatar&a&vagas&em&universidades&no&exterior.&

&a&ser&mais&competitivo&no&mercado&de&trabalho.&

&a&lidar&com&os&clientes&da&empresa.&

&a&me&comunicar&em&viagens&de&turismo.&

& a& me& comunicar& quando& for& morar& na& Europa& (Alemanha,& Suíça,& Áustria,&

Lichtenstein).&

&...não&sei.&&

&

&
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21.*Você*já*ficou*de*recuperação?**

&sim&

&não&

&

22.*Você*já*tirou*nota*vermelha?**

&sim&

&não&

 

23.*Você*já*repetiu*de*ano?**

&sim&

&não&

&

24.*Você*tem*irmãos?**

&Sim.&Quantos?&_____&

&Não&

&

&25.*Se*sim,*eles*também*estudam*ou*estudaram*alemão.**

&Sim.&&

&Não&

&

26.*Seu(s)*irmã*(o)*(s)*também*estudam*ou*estudaram*alemão*?**

&Sim.&&

&Não&

*

27.*Você*mora*com...**

&meu&pais&



216&

"

&um&dos&dois&(pai&ou&mãe)&

&outro&familiar.&Com&quem?&_____________________&

&

28.*Você*gosta*de*passar*o*tempo*livre*com*seus*familiares*e*amigos?**

&sim&

&não&&

&

29.*Você*tem*um*Smartphone?**

&sim&

&não&&

 

30.*Você*traz*seu*Smartphone*para*a*escola?*Pode*falar*!*

&sim&

&não&&

&

31.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*costuma*fazer*com*seu*Smartphone*quando*está*na*escola?*Pode*
falar*também*!**

&Pesquisar&sobre&conteúdos&relacionados&às&aulas&

&Surfar&na&Internet&

&Entrar&no&Facebook&

&Entrar&no&Twitter&

&Entrar&no&Instagram&

&Assistir&a&filmes&
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&Assistir&e&publicar&vídeos&

&Ouvir&músicas&

&Chat&&

&Outros.&Especifique:&___________________________________________&

&

32.*Marque*quantas*opções*quiser.**

O*que*você*gosta*de*fazer*quando*tem*tempo*livre?*

&almoçar&ou&jantar&em&restaurantes&&

&ir&ao&teatro&&

&fazer&compras&&

&ir&ao&cinema&&

&viajar&com&os&amigos&

&viajar&com&a&família&&

&entrar&no&Facebook&&

&outros&&

&

33.*Você*acha*que*a*Internet*pode*te*ajudar*a*aprender*“mais”*alemao?**

Se*sim...*

&Melhor&organizaçao&&

&Ganho&de&tempo&

&Atividades&mais&divertidas&

&Acesso&à&variedade&de&conteúdo&

&Acesso&à&mais&vocabulário&

&
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Se*não...*

&Já&tenho&boas&notas&

&Posso&me&distrair&

&

&
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APÊNDICE*G*–*QUESTÕES*DE*ENTREVISTA*COM*PROFESSOR*
&

1)& Você&acredita&que&o&uso&de& ferramentas&da& Internet&podem&ajudar&a&solucionar&

problemas&relacionados&ao&processo&de&ensinonaprendizagem&de&língua&alemã?&

Quais&deles?&

2)& Você&vem&percebendo&alguma&mudança&na&postura&dos&alunos&com&a&introdução&

de&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

3)& É&possível& identificar&alterações&no&rendimento&dos&alunos&com&a& introdução&de&

ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

4)& Sua& postura& como& professor& mudou& de& alguma& forma& com& a& introdução& de&

ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&

5)& Com&que&frequência&você&usa&ferramentas&da&Internet&em&sala&de&aula?&Por&que?&

6)& Com&que&frequência&você&usa&ferramentas&da&Internet&para&avaliações?&Por&que?&

7)& Com& que& frequência& você& usa& ferramentas& da& Internet& para& aplicar& tarefas& de&

casa?&Por&que?&

&

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


