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Toda cultura científica deve começar por uma catarse intelectual e afetiva.  

Resta, então, a tarefa mais difícil: colocar a cultura científica em estado  

de mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por  

um conhecimento aberto e dinâmico, dialetizar todas as variáveis  

experimentais, oferecer enfim à razão razões para evoluir.  

 

 

Gaston Bachelard (1996, p. 23-24) 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o desenvolvimento das competências de 

comunicação em francês a partir da utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), por estudantes do Ensino Médio de uma escola pública federal da 

Cidade do Rio de Janeiro. Esta investigação teve como foco as possíveis modificações 

nas práticas de ensino-aprendizagem a partir do uso de recursos digitais. A investigação 

sobre as mudanças qualitativas que podem advir da utilização desses recursos também 

fez parte de nosso estudo, sobretudo no que tange à melhora das competências 

comunicativas em língua estrangeira. As atividades desenvolvidas em conjunto com os 

dezesseis participantes, alunos entre quinze e dezessete anos de idade, foram realizadas 

no âmbito do projeto DELF - Diploma de Estudos de Língua Francesa e visaram à 

preparação da turma para os exames do nível A2, ao longo do ano letivo de 2016. A base 

da proposta foi incorporar o uso das tecnologias digitais, sobretudo o uso do tablet e do 

smartphone, na sala de aula e fora dela, à Abordagem Comunicativa de ensino de francês, 

sob a perspectiva acional preconizada pelo Quadro Europeu Comum de Referência para 

Línguas. A pesquisa-ação, de base qualitativa, foi o caminho metodológico escolhido. 

Tarefas de compreensão/produção oral e escrita que compõem o livro didático adotado 

foram propostas aos estudantes, durante as aulas. Além disso, atividades relacionadas ao 

desenvolvimento das habilidades de pensamento, conforme Andrews Churches as 

apresenta na Taxonomia de Bloom para a era digital, também foram planejadas. Foram 

utilizados um questionário, uma entrevista semiestruturada individual e a técnica da 

observação para a coleta de dados. Os resultados mostram as diversas estratégias de 

estudo e os diferentes recursos tecnológicos escolhidos pelos estudantes para atingir seus 

objetivos. Revelam também o desenvolvimento do pensamento crítico, das competências 

comunicativas em francês e das habilidades de uso das tecnologias digitais, em diferentes 

níveis. Os participantes expressaram uma diversidade de saberes e habilidades ao mesmo 

tempo em que, harmoniosamente, contribuíram para a construção do conhecimento e o 

aprimoramento do grupo. As habilidades foram demonstradas por meio do uso dos 

recursos tecnológicos em atividades como: pesquisa na Internet; elaboração e edição de 

textos; download de aplicativos; compartilhamento de arquivos, links, fotos, imagens, etc; 

organização de materiais para as produções escritas e orais; produções audiovisuais 

individuais e a realização de tarefas em grupo. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de francês. Tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC). Taxonomia de Bloom para a era digital. Quadro Europeu Comum de 

Referência para línguas. Ensino Médio. Pesquisa-ação. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to evaluate the development of communication skills in 

French using information and communication technologies (ICT) by high school students 

from a public federal school in the city of Rio de Janeiro. This research focused on 

possible changes in teaching-learning practices from the use of digital resources. The 

research on the qualitative changes that can arise from the use of these resources was also 

part of our study, especially regarding the improvement of communicative skills in a 

foreign language. The activities developed together with the sixteen participants, students 

between fifteen and seventeen years of age, were carried out under the DELF project - 

French Language Studies Diploma and aimed at the preparation of the group for the A2 

level exams, throughout the year. The aim of the proposal was to incorporate the use of 

digital technologies, especially the tablet and smartphone, to the Communicative 

approach of teaching French, in and beyond the classroom, under the actional perspective 

advocated by the Common European Framework of Reference for Languages. The 

methodological path chosen was the qualitative-based action research. Oral and written 

comprehension/production tasks that are part of the adopted textbook were proposed to 

the students during the lessons. In addition, activities related to the development of 

thinking skills, as Andrews Churches presents them in the Bloom Taxonomy for the 

digital age, were also planned. A questionnaire, an individual semi-structured interview 

and the observation technique were used to collect data. The results show the different 

strategies of study and the different technological resources chosen by students in order 

to achieve their goals. They also reveal the development of critical thinking, French 

communicative skills and the skills of using digital technologies at different levels. The 

participants expressed a diversity of knowledge and skills while harmoniously 

contributing to building knowledge and improving the group. These abilities were shown 

when they used technological resources in activities like: research on the Internet; writing 

and editing texts; downloading applications; sharing files, links, photos, images; 

organizing materials for written and oral productions; producing individual audiovisual 

materials and performance of group tasks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Teaching and learning French. Information and communication technologies 

(ICT). Bloom's Taxonomy for the Digital Age. Common European Framework of 

Reference for Languages. High school. Action research. 
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RÉSUMÉ 

 

L’objectif de cette recherche a été d’évaluer le dévéloppement des compétences de 

communication en français à partir de l’utilisation des technologies de l’information et de 

la communication par des lycéens d’un établissement d’enseignement public fédédral de 

la ville de Rio de Janeiro. Ce travail a visé à comprendre les modifications possibles dans 

les pratiques d’enseignement et d’apprentissage à partir de l’usage de ressources 

numériques. La recherche sur les changements qualitatifs qui peuvent se faire jour par 

l’utilisation de ces ressources a également fait partie de cette étude, surtout pour ce qui 

concerne l’amélioration des compétences communicatives en langue étrangère. Les 

activités dévéloppées avec les seize participants, des élèves entre quinze et dix-sept ans, 

ont été inserées dans cadre du projet DELF – Diplôme d’études de langue française dans 

le but de préparer la classe pour les examens du niveau A2, pendant l’année scolaire 2016. 

Le travail a été d’intégrer à l’approche communicative d’enseignement du français, sous 

la perspective actionnelle, préconisée par le Cadre européen commun de référence pour 

les langues, l’utilisation du numérique, surtout la tablette et le smartphone, dans et hors 

de la salle de classe. La recherche-action, basée sur une perspective qualitative, a été la 

démarche méthodologique choisie. Des tâches de compréhension/production orale et 

écrite qui font partie du manuel adopté ont été proposées aux élèves pendant les cours. 

En plus, des activités concernant le dévéloppement des habilités de la pensée, selon 

Andrews Churches les présente dans la Taxonomie de Bloom à l’ère du numérique, ont 

également été conçues. Un questionnaire, un entretien individuel semi-structuré et la 

technique de l’observation ont été utilisés pour la collecte des données. Les résultats 

montrent les différentes stratégies d’études et les diverses ressources technologiques 

choisies par les élèves pour atteindre leurs buts. Le dévéloppement de la pensée critique, 

des compétences communicatives en français et des habilités d’usage du numérique ont 

également émergé, à différents niveaux. Les participants ont exprimé une diversité de 

savoirs et d’habilités qui ont, harmonieusement, contribué à la construction de 

connaissances et au perfectionnement du groupe. Les habilités ont été démontrées 

moyennant l’usage de ressources technologiques lors des activités telles que: la recherche 

sur Internet; la production et l’édition des textes; le téléchargement des applications;            

l’échange d’archives, de liens, de photos, d’images, etc; l’organisation de matériaux pour 

des productions écrites et orales; des productions audiovisuelles individuelles et 

l’exécution de tâches en groupe.  

  

 

 

Mots-clé: Enseignement-apprentissage du français. Technologies de l’information et de 

la communication (TIC). Taxonomie de Bloom à l’ère du numérique. Cadre européen 

commun de référence pour les langues. Lycée. Recherche-action. 
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APRESENTAÇÃO 

 Ao assumir a profissão de professora de francês eu possuía o título de especialista 

e tinha o firme propósito de manter uma formação continuada. Nos nove primeiros anos 

de magistério, atuei na rede de ensino municipal do Rio de Janeiro, em um colégio 

particular e em um curso particular de francês. Ao ingressar na rede federal de ensino 

básico, no Colégio Pedro II, também no Rio de Janeiro, permaneci no curso particular e 

precisei deixar as outras instituições.  

Como em qualquer profissão, com o passar do tempo, surgem demandas que nos 

mostram necessidades e possibilidades de mudanças. As transformações, por sua vez, 

requerem reflexão e criticidade. No meu caso, fazer face às demandas, no todo ou em 

parte, sempre significou aprimoramento profissional, seja em um nível elementar, médio 

ou aprofundado. 

Ao longo dos anos, utilizei diferentes métodos de ensino de francês, portanto, 

novos estudos sempre foram necessários. Cada novo método, implica em outra 

abordagem, outros recursos e técnicas. Não se trata de descartar o antigo para utilizar 

somente o novo. Trata-se de adequar o uso do material ao contexto de ensino e aos 

objetivos de aprendizagem. Atuo como professora sempre procurando contextualizar as 

práticas e recursos de ensino às situações de sala de aula, segundo as necessidades e os 

interesses dos estudantes.  

Dentro de cada instituição, tive a oportunidade de participar de diversos 

seminários e cursos de curta duração. Esses cursos efetivamente trouxeram mudanças 

qualitativas no meu fazer profissional e aguçaram meu interesse em continuar procurando 

aliar teoria e prática. As trocas com os colegas de profissão são fundamentais para que eu 

desenvolva melhor meu papel como docente. Muitos colegas me estimularam a 

prosseguir estudando e a desenvolver esta pesquisa acadêmica. 

O convívio com meus alunos, do maternal ao Ensino Médio, me trouxe muitos 

desafios referentes às relações interpessoais. Desafios esses que me instigaram a cursar 

Psicologia. Esse curso me propiciou conhecer melhor os processos de desenvolvimento 

cognitivo e afetivo de crianças e adolescentes e aumentou, particularmente, minha 

confiança nas práticas que desenvolvo como educadora. 

Desde 2002, atuo exclusivamente no Colégio Pedro II. No ano letivo de 2016, 

dando aulas no projeto DELF Scolaire, desenvolvi a pesquisa-ação prática que apresento 

nesta dissertação. Atualmente, minhas principais atividades são: gestão educacional, 
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desenvolvimento de pesquisas e implementação de projetos interdisciplinares e 

interinstitucionais. Esta pesquisa de mestrado na linha de Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) foi motivada por meu interesse em 

aprimorar meu desenvolvimento profissional e contribuir para os processos educacionais. 
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CAPÍTULO 1 

 

Introdução 

 

A aprendizagem de línguas estrangeiras amplia o conhecimento e o respeito às 

diferenças socioculturais de cada país, permite aprofundar a compreensão de si e do outro, 

além de criar oportunidades de maior interação e mobilidade social. Isto está na base dos 

objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para que a aprendizagem de 

línguas estrangeiras no Ensino Fundamental permita que os estudantes sejam capazes de 

“conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações” (BRASIL, 1998, p. 7). 

Ratificamos como sendo primordiais os temas centrais propostos pelos PCN: a 

cidadania e a consciência crítica relacionada à linguagem e aos aspectos sociopolíticos 

que abarcam a aprendizagem de línguas estrangeiras. Esses temas estão, evidentemente, 

em consonância com os temas transversais dos mesmos PCN que identificam no processo 

de aprendizagem de línguas, na escola, a possibilidade de compreensão das diversas 

maneiras de se viver a experiência humana pois os   

eventos interacionais não ocorrem em um vácuo social. Ao contrário, 

ao se envolverem em uma interação tanto escrita quanto oral, as pessoas 

o fazem para agirem no mundo social em um determinado momento e 

espaço, em relação a quem se dirigem ou a quem se dirigiu a elas 

(BRASIL, 1998, p.27). 

 

Aprender línguas estrangeiras no Ensino Fundamental, como mostra o documento 

referenciado, amplia as possibilidades do agir social no mundo e o desenvolvimento 

integral do indivíduo, na medida em que lhe proporciona uma abertura tanto para o 

conhecimento e a compreensão do mundo próximo, quanto de outras culturas mais 

distantes. Concordamos que as habilidades comunicativas, em mais de uma língua, são 

fundamentais para a inserção das pessoas na sociedade atual, como preconizam os PCN, 

lhes garantindo acesso mais igualitário ao mundo acadêmico, do trabalho e da tecnologia. 

Dentro de um novo paradigma tecnológico composto pelas TIC, Coll e Monereo 

(2010) acreditam que a criação de novos ambientes e artefatos modificam as práticas 

sociais tanto quanto as práticas educativas. Os autores consideram que as TIC têm servido 

para reflexão, aprendizagem e construção de conhecimento e que o cotidiano pessoal e 

escolar de educadores e educandos atravessa mudanças que interferem no processo de 

ensino-aprendizagem. Acrescentam que os recursos tecnológicos facilitam a interação 
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heterogênea e a criação autoral, mas ressaltam que as tecnologias podem “infoxicar” 

(intoxicar os usuários pelo excesso de informações), como também trazer maior 

dispersão, pois a navegação na Internet pode desviar o usuário dos objetivos traçados. 

Ademais, apontam a incorporação das TIC na educação como possibilidade de 

transformação e melhora dos processos educacionais, não de forma automática, porém 

modificando o contexto desses processos em que as relações entre os atores, as tarefas e 

conteúdos de aprendizagem abrem “o caminho para uma eventual transformação 

profunda desses processos, que ocorrerá, ou não, e que representará, ou não, uma melhora 

efetiva, sempre em função dos usos concretos que se dê à tecnologia” (COLL; 

MONEREO, 2010, p. 11).  

Os autores acima referenciados enfatizam que é preciso adotar uma dupla 

perspectiva. A primeira, direcionada para a natureza das transformações que podem 

acontecer, em especial, nos estudantes e professores e nas maneiras como interagem. 

Explicam que se trata, objetivamente, de analisar o que se modifica tanto nos discursos e 

nas práticas, quanto nos processos e nos resultados. Também é necessário saber como 

essas mudanças ocorrem e se possuem características distintas daquelas que acontecem 

em situações e atividades de ensino e aprendizagem em que as TIC não são incorporadas. 

É preciso ainda analisar o sentido de cada mudança e sua possível generalização e 

transferência para outras situações e contextos educacionais. A segunda perspectiva deve 

estar ligada às características e qualidades das situações de ensino e aprendizagem que 

podem levar a essas mudanças. Melhor dizendo, interessa conhecer os diferentes 

contextos e espaços em que as TIC são incorporadas, parcial ou totalmente, aos processos 

educativos. 

Tendo em conta os estudos acima referidos, nos certificamos de que integrar as 

TIC às práticas educativas requer planejamento e reflexão sobre a ação docente e discente. 

Além disto, quando levamos em conta as políticas públicas voltadas para a inclusão 

digital e a valorização dos usos das TIC na educação no Brasil - a despeito das lacunas 

na formação docente e da falta de infraestrutura que trouxeram diversos obstáculos2 aos 

                                                           
2 Não detalharemos os obstáculos desses programas por não terem relação direta com o objetivo 

desta pesquisa. 
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programas promovidos pelo governo federal (ProInfo3 e PROUCA4, por exemplo) - 

temos a expectativa de que os recursos tecnológicos facilitem a construção do 

conhecimento.  

Ao mesmo tempo, verificamos que a utilização das tecnologias cria novas 

modalidades de interação e modifica valores e comportamentos, mas não podemos crer 

que experiências exitosas nos ambientes educacionais acontecem somente em 

decorrência do uso das TIC. É necessário reunir “os benefícios, riscos e desafios do uso 

da tecnologia nestes ambientes, permeando os conteúdos, as estratégias de ensino e as 

implicações educativas e sociais”, pois “a inovação, pura e simplesmente pela inovação, 

pode levar a um caminho de falsa presença” (ARAÚJO; FARIA; PEDROSA, 2014, p. 1). 

Ratificamos que é fundamental que tanto educadores quanto educandos possam se 

apropriar das tecnologias de forma consciente e criteriosa no cotidiano acadêmico, 

pessoal e social e destacamos a relevância do “uso criativo e crítico dos recursos de 

informação e comunicação” (BRASIL, 2015, p. 10).  

Pensamos como Pietraróia (2013) que independentemente do livro didático 

adotado, nos dias atuais, mais do que antes, o estudante de língua estrangeira necessita 

desenvolver uma série de competências (escrever, falar, compreender, traduzir, 

interpretar, utilizar o computador e outros dispositivos tecnológicos, por exemplo). É 

fundamental, portanto, que professores e estudantes estejam atentos para o 

desenvolvimento autônomo de sua formação. Isto equivale a tornar-se capaz de organizar 

um projeto pessoal de formação continuada e manter o foco em “suas dificuldades e 

lacunas, para, em seguida, determinar seus próprios objetivos, selecionar métodos e 

caminhos para atingi-los, e avaliar procedimentos e resultados” (PIETRARÓIA, 2013, p. 

25). Por esse prisma, a autora realça que as TIC ajudam os professores a orientar os 

estudantes a conhecer, descobrir por si mesmos e escolher sítios e portais de seu interesse, 

organizando uma sitiografia própria.  

                                                           

3 Inicialmente chamado Programa Nacional de Tecnologia Educacional, lançado pelo MEC em 

1997 para promover o uso pedagógico da informática na rede pública municipal e estadual de 

educação básica, levando às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais 

(BRASIL, 1997). 

4 Instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, visando promover o desenvolvimento dos 

processos educacionais e a inclusão digital pedagógica das instituições de ensino público do 

Brasil, por meio da utilização de computadores portáteis (BRASIL, 2010). 
 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00012249&seq_ato=000&vlr_ano=2010&sgl_orgao=NI
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Em relação à formação contínua do docente, Perrenoud (2010) apresenta um 

referencial completo de competências reconhecidamente fundamentais. Dentre as dez 

competências de referência, destacamos cinco: organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; envolver os estudantes no 

trabalho didático-pedagógico; utilizar dispositivos tecnológicos e administrar sua própria 

formação ao longo da carreira.  

Integrando os usos das TIC ao ensino-aprendizagem de francês, Alcantara (2006) 

mostra as vantagens da aplicação da plataforma de ensino COL (Cursos online), 

desenvolvida para os alunos do curso presencial de Letras (Português-Francês), e 

disponibilizada pela Universidade de São Paulo para atividades complementares, fora da 

sala de aula. Os resultados mostraram uma melhor organização e disponibilização tanto 

do material quanto do conteúdo pedagógico e o aumento da interação entre alunos e 

professores. A autora constatou que a autonomia dos estudantes foi ampliada, pois 

indicavam no fórum e chat, por iniciativa própria, sítios diversos que passaram a visitar 

para aprender mais o idioma, segundo seus interesses voltados para literatura, música, 

etc. Por outro lado, Santos (2012) mostra que trabalhar os gêneros textuais, a partir do 

CD e livro adotados no curso, contribuiu para a produção escrita de uma turma também 

de alunos universitários. 

Em estudo feito com alunos do Ensino Médio de um colégio particular de São 

Paulo, Zucchi (2008) mostra as contribuições que o uso da Internet e a implementação de 

projetos interdisciplinares podem trazer para o desenvolvimento da leitura em francês, 

enquanto Oliveira (2011), com o objetivo de investigar como jovens do ensino médio e 

professores de duas escolas do Estado do Rio de Janeiro utilizam as TIC nas atividades 

de ensino-aprendizagem, encontra dados divergentes entre o dizer e o fazer dos 

participantes, a partir de questionários e entrevistas. No dizer dos professores, todos 

ressaltam a importância da integração dos recursos tecnológicos ao processo de ensino-

aprendizagem. Na prática, os mesmos professores não fazem uso das TIC em sala de aula, 

tampouco dos laboratórios de informática. Alegam que a indisciplina os desmotiva e não 

buscam, portanto, outros recursos além da lousa e do livro para suas aulas. Os estudantes, 

por sua vez, se ressentem diante da impossibilidade de utilizarem os laboratórios de 

informática que só podem ser frequentados sob a supervisão/orientação de um professor. 

A pesquisa leva à conclusão de que novas práticas integrando as TIC não puderam ainda 

ser incluídas naquelas escolas, embora estejam bem equipadas com recursos materiais, 

em razão das relações conflituosas entre discentes e docentes.  
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No âmbito do Ensino Fundamental, Frango (2012) apresenta um estudo de caso 

cujo objetivo foi avaliar o desenvolvimento da competência da oralidade em francês de 

onze alunos, a partir do uso das TIC, em uma escola pública de Portugal. A autora 

concluiu que integrar as TIC favoreceu a oralidade, pois os recursos utilizados (YouTube, 

trechos de filmes, clipes musicais, por exemplo) promoveram discussões e a expressão 

oral em francês, em sala de aula. Os resultados mostram que os recursos tecnológicos 

motivaram os alunos a participar de forma mais ativa e também a elaborar seus trabalhos 

utilizando as TIC a partir de pesquisas na Internet, do uso do Power Point e de imagens 

para apresentações orais à turma. Embora a pesquisadora esperasse maior competência 

oral por parte dos alunos, ao fim das quinze intervenções (aulas), a auto avaliação dos 

onze alunos apontou resultados satisfatórios, pois seis estudantes consideraram que sua 

competência oral melhorou, quatro alunos avaliaram que sua competência melhorou um 

pouco e apenas um aluno avaliou que sua competência oral não foi modificada.  

Galli e Macedo (2014) apresentam uma análise qualitativa de um material 

didático, relacionando as vantagens e benefícios da utilização das TIC na aprendizagem 

de francês. O livro é composto de três unidades. Ao final de cada unidade é proposto um 

projeto que consiste na apresentação de endereços eletrônicos para que o aluno visite dois 

museus, dois jornais, um sítio de poesias, de uma rádio e de uma TV, todos de origem 

francesa, com o objetivo de trabalhar aspectos culturais e linguísticos. O livro orienta a 

navegação e a pesquisa dos estudantes. As autoras concluem a análise do material, 

inferindo que os recursos tecnológicos integrados ao ensino-aprendizagem de francês 

podem aumentar os níveis de conhecimento e aprimorar o desenvolvimento do letramento 

digital do estudante. Não há, entretanto, dados empíricos que corroborem a conclusão 

dessa pesquisa. 

Em relação aos usos das TIC, acreditamos que podem favorecer os processos 

educacionais e nos fundamentamos em Lévy (1999) que, considerando a abertura dos 

novos espaços de comunicação nos dias de hoje, aponta a necessidade de se explorar as 

potencialidades destes espaços nos planos econômico, político, cultural e humano. 

Dizendo-se um otimista em relação à era tecnológica da contemporaneidade, sem ser 

incondicionalmente a favor de tudo o que dela advém, o autor esclarece que o que importa 

não é ser a favor ou contra, mas antes reconhecer as transformações “qualitativas na 

ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de 

comunicação para a vida social e cultural” (LÉVY, 1999, p. 12). Compreendemos assim 
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sua premissa de que somente a partir desse reconhecimento estaremos capacitados ao 

desenvolvimento das tecnologias dentro de uma visão mais humanizada.  

 O autor afirma que a técnica não contém a “salvação” para todos os problemas, 

tampouco tem unicamente o poder de “perdição” e enfatiza que “os instrumentos que 

construímos nos dão poderes, mas coletivamente responsáveis, a escolha está em nossas 

mãos” (LÉVY, 1999, p. 17). Além disso, as TIC podem auxiliar na construção de novos 

saberes e práticas, e a escola tem o desafio de “viabilizar-se como espaço crítico em 

relação ao uso e à apropriação dessas tecnologias de comunicação e informação” 

(KENSKI, 2012a, p. 25). 

Propomo-nos a examinar o currículo de uma escola pública federal da cidade do 

Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, em que três línguas estrangeiras são oferecidas dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio: espanhol, francês e inglês. No 

Ensino Fundamental, a partir do 6º ano, o inglês é obrigatório e o estudante aprende 

também espanhol ou francês.  

O quantitativo de turmas dessas duas línguas estrangeiras é dividido de forma 

equânime em cada um dos seis campi que atendem esse segmento. Há, portanto, um limite 

de vagas de espanhol e de francês. Para o preenchimento das vagas, o estudante indica a 

primeira e a segunda opção. Para a formação das turmas, sua preferência será considerada, 

assim como seu rendimento escolar no ano anterior, no caso de ter cursado o 5º ano na 

própria escola ou sua nota de classificação no caso de ter ingressado, no 6º ano, por meio 

de concurso público.  

Assim, todos os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental têm a 

oportunidade de estudar durante quatro anos consecutivos duas línguas estrangeiras: o 

inglês e o espanhol ou o francês. No final do 9º ano do Ensino Fundamental, dentre as 

três línguas estrangeiras oferecidas pela Instituição, o estudante opta por uma delas que 

segue estudando, até o término do Ensino Médio.  

As aulas de francês nessa escola têm como base a Abordagem Comunicativa. Essa 

abordagem, conforme Leffa (1988), colocou em foco, no final dos anos 1970, o ensino 

por competências e o objetivo de usar a língua para a comunicação. O conceito de 

competência, segundo Perrenoud (2000), mereceria longos debates, mas aquele que o 

autor destaca é congruente com as competências de comunicação de que trata a 

Abordagem Comunicativa, qual seja: “a noção de competência designará aqui uma 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação” (PERRENOUD, 2000, p. 15, grifo do autor). As competências não são elas 
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próprias atitudes ou saberes, embora mobilizem, integrem e organizem esses recursos em 

cada situação, de modo singular, ainda que haja situações análogas a outras, já 

experimentadas, acrescenta o autor. 

Na Abordagem Comunicativa, complementa Leffa (1988), são trabalhadas as 

competências de comunicação: compreensão/produção oral e compreensão/produção 

escrita. Isto equivale ao desenvolvimento das habilidades de ouvir, falar, ler e escrever na 

língua estrangeira não para pronunciar “frases sintaticamente corretas e sem sotaque, mas 

para alcançar objetivos práticos, visando determinados resultados, como entender um 

manual de instruções, interagir adequadamente com um cliente ou obter informações 

sobre um produto” (LEFFA, 2012, p. 397). Essa abordagem coloca em destaque a 

aprendizagem centrada no aluno. O professor assume o papel de orientador do 

conhecimento, encorajando a participação da turma no desenvolvimento de tarefas e 

adotando técnicas de trabalho em grupo, pois a língua é usada não somente para expressar 

um conteúdo linguístico, retratando a realidade, mas para que se possa agir sobre a 

realidade. O autor sumariza que a Abordagem Comunicativa surge para dar ênfase à ação, 

isto é, falar é agir. 

No Colégio Pedro II, as atividades pedagógicas são desenvolvidas a partir do 

material didático adotado pela equipe que inclui um livro, um caderno de exercícios e um 

CD áudio que reproduz diálogos simulando situações do dia a dia. Nas aulas também são 

trabalhados temas ligados às artes, literatura, hábitos, tradições e à Francofonia5; músicas, 

textos e filmes são selecionados pelos docentes para motivar os alunos a interagir, falar 

de seus interesses, debater, opinar e colaborar para a construção do conhecimento dos 

integrantes de uma turma, por exemplo. 

Em 2006, a partir de um convênio estabelecido entre a escola e duas outras 

instituições sediadas no Rio de Janeiro, foi criado o Projeto DELF (Diploma de Estudos 

de Língua Francesa). Esse diploma é oferecido pelo Ministério Francês de Educação 

Nacional, sob a responsabilidade do Centre international d’études pédagogiques6, cuja 

sede se encontra na cidade de Sèvres, na França.  

                                                           
5 Criada em 1970, a Organização Internacional da Francofonia (OIF) tem por missão dar corpo a 

uma solidariedade ativa entre os 80 Estados e governos que a compõem (57 membros e 23 

observadores), ou seja, mais de um terço dos Estados membros das Nações Unidas, totalizando 

uma população de mais de 890 milhões de pessoas, 274 milhões das quais são francófonas (OIF, 

2016). 

 
6 Centro Internacional de Estudos Pedagógicos. 
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O DELF apresenta várias modalidades, dentre elas o DELF Scolaire, destinado 

aos alunos regularmente inscritos nas instituições de ensino conveniadas. O DELF 

Scolaire tem quatro níveis: A1, A2, B1 e B2. Nessa escola, as turmas do projeto DELF 

são formadas para a preparação dos três primeiros níveis e podem participar estudantes 

do 9º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Todos se inscrevem 

voluntariamente, segundo seus interesses em aprofundar os conhecimentos em francês e 

em obter o diploma.  

As aulas no projeto DELF estão baseadas na Abordagem Comunicativa e têm 

como diferencial a perspectiva acional que aprofunda o conhecimento dos aspectos 

pragmáticos (uso da língua para a interação social) e os aspectos sociolinguísticos (uso 

da língua em diferentes contextos). Ressaltamos que a Abordagem Comunicativa sob a 

perspectiva acional está ancorada no Cadre européen commun de référence pour les 

langues7 (CECRL).  

O Cadre, como é denominado por todos que conhecem esse documento, fornece 

uma base comum para a elaboração de programas de ensino-aprendizagem de línguas, 

linhas de orientação curriculares, exames, manuais, etc. A descrição abrange também o 

contexto cultural dessa mesma língua e define, ainda, os níveis de proficiência que 

permitem medir os progressos dos aprendentes em todas as etapas da aprendizagem. A 

natureza taxonômica do Cadre representa “uma tentativa de abordagem da enorme 

complexidade da linguagem humana, analisando a competência em língua nas suas 

diferentes componentes” (QECRL, 2001, p. 19).  

Segundo as orientações do documento, aqueles que utilizam e aprendem uma 

língua são atores sociais e cumprem tarefas (não somente relacionadas com a língua) em 

situações e ambientes determinados. Define-se uma tarefa como qualquer ação necessária 

para o indivíduo atingir um resultado em determinado contexto, solucionando um 

problema, cumprindo uma obrigação ou alcançando um objetivo e isso pode abarcar um 

número amplo de ações tais como “obter certas condições ao negociar um contrato, jogar 

cartas, pedir uma refeição num restaurante, traduzir um texto escrito em língua estrangeira 

ou preparar a realização de um jornal de turma em grupo” (QECRL, 2001, p. 29-30). 

Para as aulas do projeto, os professores selecionam exercícios de publicações 

especializadas de editoras francesas, vídeos, clipes musicais, textos em francês de jornais 

publicados na Internet e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm 

                                                           
7 Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECRL). 
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favorecendo o processo de ensino-aprendizagem na medida em que tanto os professores 

como os alunos têm acesso a diferentes recursos e isto amplia as trocas em sala de aula, 

portanto, a interação e a comunicação.  

Ao longo de dez anos de existência do projeto, o índice de aprovação dos alunos 

indica que a metodologia de trabalho docente e discente, também apoiada na utilização 

das TIC, tem sido eficaz, conforme os dados apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Adaptado          Fonte: Brandão, Fantinato e Rocha8 (2015) 

 

Os estudos acima nos estimularam a propor uma pesquisa-ação relacionada “à 

proposta da reflexão-sobre-a-ação de Schön (1983; 2000) como maneira de promover a 

formação e o desenvolvimento profissionais, bem como a inovação das práticas e, 

consequentemente, o profissionalismo” (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013, p. 

26).  

Dando aulas de francês em uma turma do projeto DELF Scolaire do nível A2, 

integramos a utilização das tecnologias digitais móveis à Abordagem Comunicativa, sob 

a perspectiva acional. Mais precisamente, buscamos trabalhar usando os tablets 

oferecidos pela escola aos estudantes e os smartphones dos próprios alunos. Os tablets 

                                                           
8 Em 2012, a instituição passou por um período de mais de cem dias de greve e, excepcionalmente, 

somente a única turma de nível B1, composta de onze alunos, fez a preparação para os exames. 
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foram entregues aos responsáveis dos estudantes da primeira série do Ensino Médio, 

mediante a assinatura de um termo de caução, devendo o dispositivo permanecer sob a 

responsabilidade do aluno/responsável e ser devolvido ao final do Ensino Médio para ser 

repassado a um novo estudante.  

Interessou-nos utilizar o tablet como recurso motivador para que os alunos 

usassem, em sala de aula e fora dela, por exemplo, aplicativos, jogos e câmera, fazendo 

pesquisas, baixando e compartilhando materiais para o estudo de francês. Propusemos 

integrar o tablet às aulas do projeto DELF, buscando um fazer diferente de maneira que 

cada aluno pudesse utilizá-lo sob nossa orientação e a turma pudesse trabalhar de forma 

colaborativa. Tratando-se de um aparelho que integra o material escolar que cada aluno 

pode utilizar dentro e fora da escola, o tablet oferece a mobilidade para que cada estudante 

consiga buscar por si mesmo diferentes materiais de aprendizagem, segundo seus 

interesses e necessidades. De forma semelhante, o smartphone também foi integrado às 

atividades de nossa pesquisa pela mobilidade, portabilidade e conectividade que oferece.  

 

1.1. Objetivo 

 

Diante do panorama mostrado acima, a base desta pesquisa foi fundamentada com 

o objetivo de avaliar o desenvolvimento das competências de comunicação em francês a 

partir da utilização dos dispositivos digitais de que dispunham os alunos participantes 

deste estudo, com o foco maior no uso do tablet oferecido pela escola e no uso do 

smartphone pessoal de cada estudante.  

As questões norteadoras deste trabalho foram: 

 Como a utilização das tecnologias digitais pode modificar as práticas de ensino-

aprendizagem?  

 Que mudanças qualitativas podem advir da utilização dessas tecnologias?  

 De que forma a utilização dos dispositivos digitais móveis possibilita a melhora 

das competências de comunicação em francês? 

 

1.2. Justificativa 

 

Esse trabalho mostra-se relevante pelo sentido de apresentar diferentes formas do 

fazer discente e docente, articulando teoria e prática, pois os achados desta pesquisa-ação 

(PA) poderão agregar valor às atividades de aprendizagem e de ensino dos participantes 
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e dos docentes de línguas estrangeiras e de língua portuguesa. Além disso, profissionais 

de outras áreas poderão encontrar subsídios nos resultados que apresentaremos para 

levantar novas questões de usos das tecnologias digitais e desenvolver novas pesquisas.  

A formalização e o compartilhamento de estudos sobre a prática conforme, Castro, 

Ferreira e Gonzalez (2013), possibilitam que se lancem olhares diferenciados sobre uma 

mesma situação pedagógica e que se encontrem novas maneiras de desenvolver os 

processos educativos. Acrescentam que esse compartilhamento se torna particularmente 

valioso na integração das TIC no processo de ensino e aprendizagem, pois a PA possibilita 

não apenas modificar ou melhorar as práticas educativas, mas ainda que se aprenda sobre 

elas, e, sobretudo, que venham à luz diferentes estratégias, aproximando a teoria e a 

prática. As autoras sumarizam que “a proposta do professor-pesquisador focaliza essa 

articulação não só como forma de desenvolvimento profissional, mas como meio de 

inovação curricular” (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013, p.32). 

Enfim, ressaltamos que nossa investigação sobre as possibilidades de integração 

das tecnologias digitais no processo de aprendizagem de francês, teve como ponto de 

partida os objetivos pedagógicos estabelecidos no âmbito do projeto DELF Scolaire. Essa 

perspectiva pareceu-nos a mais apropriada porque não se tratou de ceder a um modismo, 

nem ao uso da inovação pela inovação. Entendemos que toda ferramenta tem 

particularidades que precisam não somente ser conhecidas, “mas que podem em parte 

remodelar um cenário pedagógico” (GUICHON, 2012, p. 157, tradução nossa).  

Nosso estudo visou compreender como o uso das tecnologias digitais pode 

modificar ou atualizar os processos de ensino e aprendizagem de francês. Como 

professora de francês, desenvolvi o planejamento das aulas que dei aos estudantes, 

orientando-os na preparação para os exames DELF A2, ao mesmo tempo em que realizei 

as diferentes etapas da pesquisa. 

Após este capítulo introdutório, o segundo capítulo mostra uma breve 

fundamentação teórica sobre objetivos de ensino na escola, desenvolvimento das 

habilidades de pensamento dos educandos e aprendizagem de línguas estrangeiras para o 

agir social. No terceiro capítulo apresentamos os itinerários de nossa pesquisa-ação, 

esclarecendo os procedimentos metodológicos, a escolha do campo e dos participantes. 

O quarto capítulo reúne os dados coletados, sua análise e discussão, de acordo com o 

recorte teórico que escolhemos. O último capítulo traz nossas considerações finais.   
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CAPÍTULO 2 

 

Breve fundamentação teórica 

 

As bases teóricas que fundamentam este trabalho são a Taxonomia de objetivos 

educacionais – domínio cognitivo, de Bloom et al. (1956), a Taxionomia de Bloom para 

a era digital, de Andrew Churches (2009) e o Cadre européen commun de référence pour 

les langues do Conselho da Europa (2001), que doravante chamaremos Cadre, pois, 

conforme já dissemos, assim é usualmente denominado na área de ensino de línguas.  

Apoiando-nos em Belhot e Ferraz (2010), identificamos que o termo taxonomia é 

frequentemente usado em diversas áreas como a ciência de classificar, denominar e 

organizar um dado sistema cujo desenho conceitual serve de base para discussões, 

análises e/ou recuperação de dados. Em relação à nossa pesquisa, a Taxonomia de Bloom 

nos propiciou “incluir objetivos relacionados à aplicação do conhecimento e à análise das 

situações nas quais o conhecimento é aplicado” (BLOOM ET AL., 1956, p. 2). 

Encontramos na referida taxonomia, como propõem os autores, estudos relativamente 

precisos para analisar resultados educacionais na área cognitiva, abrangendo memória, 

pensamento e resolução de problemas.  

De um lado, a Taxonomia de Bloom, como ficou amplamente conhecida, pode ser 

vista como um sistema que possibilita examinar os processos educacionais e analisar as 

atividades e a Taxonomia de Bloom para a era digital, atualiza esse sistema ao contexto 

educacional contemporâneo. De outro lado, o Cadre é um referencial para o processo de 

ensino e aprendizagem de línguas. Por isso propusemos aproximar seus respectivos 

constructos teóricos. 

Na convenção da Associação Americana de Psicologia, em Boston, em 1948, 

junto com diversos examinadores universitários, Benjamin Bloom criou a Taxonomia de 

objetivos educacionais: um quadro teórico de referência para oportunizar a troca de ideias 

e de materiais sobre avaliação com a finalidade de sistematizar e classificar  “objetivos 

de vez que estes constituem a base do planejamento do currículo e da avaliação e 

representam o ponto de partida de muitas de nossas pesquisas educacionais” (BLOOM 

ET AL., 1956, p. 4).  

Explicam os autores que dentre os problemas levantados em relação à 

classificação de objetivos educacionais, sobressaía a dificuldade em classificar 

fenômenos fora da esfera das ciências físicas e biológicas que, por seu turno, já possuíam 
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taxonomias definidas. Entretanto, essa dificuldade não apagou o sentido de que “os 

objetivos educacionais tinham equivalências no comportamento dos indivíduos, e 

formulações descritivas destes comportamentos observáveis seriam passíveis de 

classificação” (BLOOM ET AL., 1956, p. 4). 

Outro problema relatado pelos autores trata da preocupação acerca da aplicação 

prática da taxonomia: os professores não poderiam diminuir a reflexão sobre as questões 

curriculares e o planejamento escolar, meramente selecionando alguns dos objetivos 

dentre toda a série proposta. Dessa maneira, os criadores daquela taxonomia destacam a 

importância “da reflexão sobre os objetivos educacionais, sua definição e seu 

relacionamento com o ensino e com procedimentos de avaliação” (BLOOM ET AL., 

1956, p. 5). Por conseguinte, são estabelecidas categorias principais e subcategorias que 

permitem selecionar objetivos, com mais clareza e menos distorções. 

A obra de Bloom et al. (1956) objetivava estruturar uma taxonomia composta de 

três volumes, abarcando os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. Ressaltamos que a 

fundamentação teórica que aqui trazemos faz parte do volume acerca do domínio 

cognitivo que compreende objetivos vinculados ao desenvolvimento e às habilidades 

intelectuais como: memória, raciocínio, resolução de problemas, formação de conceitos 

e, de forma mais limitada, objetivos que envolvem a criatividade.  

O segundo volume, sobre o domínio afetivo, cujos objetivos “descrevem 

mudanças de interesse, atitudes e valores e o desenvolvimento de apreciações a 

ajustamento adequado” (BLOOM ET AL., 1956, p. 6) poderia servir a nossa pesquisa, 

entretanto foi preciso limitar nosso recorte teórico e não trataremos das questões relativas 

ao desenvolvimento do domínio afetivo.  

Quanto ao domínio psicomotor (área relacionada às habilidades motoras ou 

manipulativas), ele não foi desenvolvido à época da criação da Taxonomia pelo fato de 

encontrarem-se muito poucas realizações a esse respeito, tanto na escola secundária 

quanto nas universidades, atestam os autores. Enfim, quando criada, a taxonomia do 

domínio cognitivo foi apresentada com a expectativa de que estimulasse o pensamento e 

a pesquisa acerca dos problemas educacionais. Isso interessa sobremaneira à 

fundamentação deste trabalho. 

O maior interesse de Bloom et al. (1956) são as mudanças que ocorrem nos 

estudantes a partir das experiências educacionais e a taxonomia destina-se a classificar 

comportamentos do aluno que representam resultados esperados do processo educacional 
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e apenas os comportamentos relacionados ao pensamento ou aos atos mentais fazem parte 

do sistema cognitivo que foi desenvolvido.  

Os autores dessa Taxonomia reconhecem que os comportamentos que os alunos 

desenvolvem, após as atividades de estudos, podem ser diferentes, em nível e em 

qualidade, dos comportamentos esperados, segundo os objetivos especificados. Os 

educandos podem não desenvolver uma habilidade no nível pretendido ou nem mesmo 

desenvolvê-la em nenhum grau. Entendemos que o referido sistema taxonômico pode 

auxiliar na avaliação do processo educacional que envolve o desempenho discente e 

docente. 

O sistema de classificação bloomiano é composto de quatro princípios 

orientadores: a distinção de classes que reflete os diferentes comportamentos que os 

professores observam em seus estudantes; a coerência lógica interna que permite 

subdivisões lógicas, claras e passíveis de novas divisões; a compatibilidade com a 

compreensão dos fenômenos psicológicos e a descrição neutra de cada objetivo 

educacional que evita termos que impliquem em julgamentos de valor. 

Considerando os princípios acima, uma abrangente série de objetivos 

educacionais foi reunida no trabalho de Bloom e de seus colaboradores, determinando-se 

a parte do objetivo que indicava o comportamento esperado e aquela que expressava o 

objeto do comportamento. Os objetivos educacionais relacionados ao domínio cognitivo 

foram destacados e divididos em classes e subclasses, das mais simples às mais 

elaboradas, de acordo com o nível de complexidade. Duas categorizações foram criadas: 

as habilidades de pensamento de ordem inferior (LOTS9) e as habilidades de pensamento 

de ordem superior (HOTS10). A Taxonomia de Bloom estrutura o processo de ensino-

aprendizagem em seis habilidades de pensamento: conhecimento, compreensão, 

aplicação, análise, síntese e avaliação, ordenadas hierarquicamente, conforme a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Sigla em inglês: Lower order thinking skills. 

 
10 Sigla em inglês: Higher order thinking skills. 
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Taxonomia de Bloom et al.  

 

 

 

Figura 1 – Adaptada          Fonte: Churches (2009)  

 

A hierarquização de comportamentos educacionais dos mais simples até os mais 

complexos está fundamentada na ideia de que um comportamento simples, integrado a 

outros, igualmente simples, leva a comportamentos mais complexos. Para citar alguns 

exemplos, a capacidade de respostas corretas está relacionada também à dificuldade dos 

problemas. Problemas que demandam conhecimento de fatos determinados são mais 

simples do que aqueles que envolvem conhecimentos abstratos. A compreensão de um 

determinado conteúdo pode ser mais simples do que sua aplicação, na mesma medida em 

que a aplicação de conhecimentos específicos é mais simples do que sua análise, síntese 

e avaliação.  

Lorin Anderson (ex-aluno de Bloom) e David Krathwohl (um dos professores 

universitários que organizou a taxonomia original) publicaram, em 2001, a Taxonomia 

revisada de Bloom, cuja mudança principal, segundo Churches (2009), consistiu no uso 

de verbos ao invés de substantivos. Além disso, outras alterações foram feitas como a 

inclusão de mais uma categoria e a inversão da apresentação das habilidades de 

pensamento, de maneira que as habilidades de pensamento superior vêm no alto e as 

habilidades de pensamento na parte de baixo da ilustração. As sete habilidades do 

pensamento, do nível mais complexo ao nível mais simples são: criar, avaliar, analisar, 

aplicar, compreender e lembrar. Anderson e Krathwohl, ressalta Churches (2009), 

consideraram a habilidade de criar, como sendo superior à habilidade de avaliar, dentro 

do domínio cognitivo, conforme a Figura 2. 
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Taxonomia revisada de Bloom  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                               

 

Figura 2 – Adaptada          Fonte: Churches (2009) 

 

Cada um dos elementos da taxonomia revisada possui uma série de verbos ou 

termos-chave: 

 lembrar: reconhecer, descrever, listar, identificar, recuperar, denominar, 

localizar, encontrar; 

 compreender: interpretar, resumir, inferir, parafrasear, classificar, 

comparar, explicar, exemplificar; 

 aplicar: implementar, desempenhar, usar, executar; 

 analisar: comparar, organizar, desconstruir, atribuir, delinear, encontrar, 

estruturar, integrar; 

 avaliar: revisar, formular hipóteses, criticar, experimentar, julgar, provar, 

detectar, monitorar; 

 criar: desenhar, construir, planejar, produzir, idealizar, traçar, elaborar. 

 

2.1. Taxonomia de Bloom para a era digital 

 

Pensando em atender a novos comportamentos, ações e oportunidades de 

aprendizagem que surgem à medida que as TIC integram as atividades cotidianas, 

inclusive as escolares, Churches (2009) apresenta nova revisão da taxonomia e dá origem 

à Taxonomia de Bloom para a era digital, como mostra a Figura 3. 
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Taxonomia de Bloom para a era digital11 

 

 

Figura 3 - Adaptada de Churches (2009) 

 

                                                           
11 As habilidades de pensamento já existentes na Taxonomia de Bloom são apresentadas pelos 

verbos em negrito; as habilidades de pensamento referentes ao meio digital são apresentadas pelos 

demais verbos (CHURCHES, 2009). 
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 Identificamos na Figura 3 os mesmos verbos da Taxonomia revisada de Bloom 

usados agora como termos-chave, ligados a outros verbos em negrito, também já 

conhecidos. Na Taxonomia de Bloom para a era digital, Churches (2009) acrescentou 

novos verbos que estão relacionados ao uso das tecnologias digitais. Vemos também que 

o autor inseriu novos elementos que compõem o “espectro da comunicação”, justo porque 

às habilidades de pensamento da Taxonomia original incorporaram-se aquelas que dizem 

respeito à integração das Tecnologias de Informação e Comunicação.  

Nesse espectro da comunicação, várias habilidades podem ser desenvolvidas 

como escrever para comunicar-se por e-mail ou mensagens instantâneas; publicar áudios, 

fotos e vídeos; comentar, debater, moderar e colaborar em diferentes redes sociais 

digitais, por exemplo. O autor ressalta que, na Taxonomia de Bloom para a era digital, 

como nas taxonomias anteriores, o que define o nível cognitivo é a qualidade da ação ou 

do processo e não a ação ou o processo por si mesmos e acrescenta que “esta taxonomia 

não está focada nas ferramentas e nas TIC, pois estas são apenas os meios. O foco está no 

uso de todas elas para lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar” 

(CHURCHES, 2009, p. 1, tradução nossa).  

A pedagogia e o ensino do século atual, segundo o autor, têm como objetivo 

auxiliar os estudantes a desenvolver desde as habilidades de pensamento de ordem 

inferior até as habilidades de pensamento de ordem superior incorporando, nas atividades 

escolares, novos objetivos que incluem diferentes usos das tecnologias digitais.  

Entendemos que as ferramentas digitais podem facilitar a aprendizagem, inclusive 

a aprendizagem colaborativa. Ainda que a colaboração não seja parte integrante do 

processo de aprendizagem para todos, uma vez que não têm que colaborar para aprender, 

Churches (2009) sustenta que, frequentemente, a aprendizagem é reforçada dentro de um 

processo colaborativo. Trata-se de um elemento chave na educação para que os estudantes 

possam aprender a conhecer, fazer, conviver e ser.  Portanto, o ensino deveria, no dizer 

do autor, contribuir para a colaboração entre os alunos. Dentre as várias ferramentas, as 

wikis12 e blogs13 de aula, assim como as redes sociais funcionam como recursos 

                                                           

12 Termo utilizado para identificar um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto e 

também para designar o software colaborativo que permite a edição coletiva dos documentos cuja 

publicação não demanda revisão (WIKIPEDIA, 2016). 

13 “Um blog, blogue, weblog ou caderno digital é uma página da WEB, que permite o acréscimo 

de atualizações de tamanho variável chamados artigos ou posts (...), podendo ser escritos por 

várias pessoas, dependendo das suas regras” (SENRA; BATISTA; 2011, p. 2). 
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colaborativos e auxiliam os processos de ensino e aprendizagem no século XXI. Como o 

autor, consideramos que a colaboração é uma estratégia pedagógica útil para facilitar os 

processos educacionais.  

Ressaltando a importância do conhecimento e do conteúdo, Churches (2009) 

lembra um objetivo sempre em pauta na educação que se refere a fazer os estudantes 

construírem o conhecimento ao mesmo tempo em que os professores devem construir e 

apoiar esse processo. O conhecimento constitui a base do ciclo de aprendizagem e o autor 

mostra a representação dada por Michal Stevenson, em 2007, como na Figura 4. 

 

Figura 4 – Adaptada          Fonte: Churches (2009) 
 

Destacamos um objetivo educacional de que todos os docentes ouvem falar com 

frequência: os estudantes devem ser capazes de gerar conhecimento e para isso os 

professores devem “construir um andaime que apoie o processo de aprendizagem e 

ofereça fundamento para as atividades” (CHURCHES, 2009, p. 4). Considerando que 

nossos estudantes respondem positivamente a problemas do mundo real, o ensino deve 

ser sempre contextualizado e as tarefas e atividades precisam estar de acordo com os 

objetivos educacionais e com as habilidades que os estudantes vão desenvolvendo, 

complementa o autor.  

Utilizando-se da Pirâmide de Aprendizagem apresentada por Cody Blair14, 

Churches (2009) esclarece melhor a importância da contextualização e, diríamos, a 

relevância da experiência e conhecimento de mundo de cada estudante para que o 

desenvolvimento educacional logre mais êxito. Conteúdos e conceitos precisam ser 

ensinados de maneira contextualizada. Recursos e estratégias didático-pedagógicas 

                                                           
14 Pesquisador americano. 

Ciclo de aprendizagem 

Aquisição de conhecimento 

 

Aprofundamento do conhecimento 

 

Criação de conhecimento 
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diversificadas, integrando atividades de apoio têm um percentual de retenção mais 

elevado. Vejamos a Figura 5. 

 

Pirâmide de Aprendizagem 

  
Figura 5 – Adaptada          Fonte: Churches (2009)  

 

A Pirâmide da Aprendizagem mostra, de cima para baixo, como o conhecimento 

pode ir sendo sedimentado por diferentes atividades. Apresentaremos a seguir 

explicações acerca de cada um dos níveis da figura 5, baseando-nos nas ideias de Ángela 

Gil (2012). 

No topo, com cinco por cento, está o ato de escutar. Isto equivale a dizer que 

quando um estudante somente escuta uma aula expositiva, só poderá recordar esse 

percentual. Esse dado é surpreendente porque foi a maneira mais usual de transmissão de 

conhecimento, nas chamadas aulas magistrais em que o professor lia uma lição ou 

explanava um assunto, enquanto o aluno somente ouvia. Não se trata de eliminar essa 

atividade, pois com ela os estudantes também aprendem a ouvir e a aguardar seu turno de 

fala. Acrescente-se a essa atividade uma combinação de perguntas para que os estudantes 

respondam com suas próprias palavras o que entenderam ou representem o conhecimento 

construído por meio de um desenho, de uma encenação, uma música ou um texto que, 

mais adiante, poderão mostrar para seus colegas de turma.  

A seguir, como componente do desenvolvimento da aprendizagem, com somente 

dez por cento de retenção, vem o ato de ler. Em se tratando de uma atividade escolar, é 

http://studyprof.com/
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relativamente passiva. No ensino, é necessário incrementá-la com tarefas que envolvam 

os alunos como por exemplo: representar a leitura por meio de um esquema ou mapa 

conceitual, discutir o texto em grupo, responder a perguntas de interpretação. 

Utilizar recursos audiovisuais é um bom método para atrair a atenção dos alunos 

e seu percentual de eficiência na aprendizagem é de vinte por cento. Atividades que 

envolvem o uso de materiais audiovisuais precisam ser incrementadas com debates e com 

propostas de pesquisas para que os estudantes aprofundem os temas tratados.  

Demonstrar o que foi estudado envolve trinta por cento da aprendizagem. O aluno 

que pesquisa, pode desenvolver o pensamento crítico, levantar questões, criar hipóteses e 

apresentar, mediante essas experiências, os resultados. Um exemplo disso são as 

simulações. No caso da aprendizagem de uma língua estrangeira, a simulação de situações 

do cotidiano para o uso do idioma, por meio de diálogos em duplas, propicia aos 

estudantes recordar e pesquisar o léxico, aplicar os conhecimentos sociolinguísticos 

próprios às interações em diferentes contextos (conversa informal ou formal), lançar mão 

de estratégias de comunicação que complementem suas ideias e expressões, como os 

gestos e a entonação. 

Argumentar, na Pirâmide da Aprendizagem, corresponde a cinquenta por cento da 

aprendizagem. A argumentação é uma tarefa complexa, pois o estudante precisa colocar 

em prática diversas capacidades: compreender o assunto, conhecer suas controvérsias, 

escolher sua posição e defendê-la de maneira que possa convencer seus companheiros de 

turma, por exemplo. No que tange aos processos de aprendizagem de uma língua 

estrangeira, argumentar serve para o desenvolvimento das habilidades linguísticas de 

maneira mais aprofundada.  

Realizar práticas eleva o nível de aprendizagem em setenta e cinco por cento.  

Integrar vários sentidos propicia a participação ativa de quem aprende. Os conhecimentos 

aplicados em situações práticas passam a ter utilidade. Há que se considerar que os 

deveres que os estudantes realizam, na escola ou em casa, podem ser úteis para a 

aprendizagem. Entretanto, desenvolver projetos, resolver problemas e realizar 

experiências, por exemplo, são atividades que podem criar situações mais motivadoras. 

Os trabalhos em grupo favorecem a realização de práticas e também a ajuda mútua, a 

improvisação, a negociação para a tomada de decisões em conjunto para a finalização da 

tarefa.  

Ensinar aos outros está na base da Pirâmide como a atividade correspondente ao 

maior nível de aprendizagem com o percentual de noventa por cento. Trata-se da forma 
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mais eficaz para aprender. Ensinando os colegas, um aluno deve dominar o assunto e 

abordá-lo de diferentes maneiras, incluindo exemplos. Além disso, traz satisfação a quem 

ensina, receber a atenção dos que escutam e aprendem. Isso pode ser um fator de 

motivação para o aprofundamento dos estudos. Em se tratando da troca de conhecimento 

entre os pares, todos podem se beneficiar porque adotam a mesma linguagem, entendem 

melhor o tema tratado e trabalham colaborativamente.   

Isso posto, a mediação do professor para que a colaboração tenha relevância nas 

práticas escolares pode auxiliar os estudantes a lembrar e compreender o conhecimento 

para, posteriormente, desenvolverem as habilidades de pensamento superior, ou seja, a 

colaboração auxilia na construção do conhecimento.  

Na Figura 6, a seguir, está representada a organização das habilidades de 

pensamento que se desenvolvem em um crescendo. Nessa organização, o conhecimento 

é construído em três etapas: a aquisição, que envolve as habilidades de lembrar e 

compreender; o aprofundamento, que abarca as habilidades de aplicar e analisar e a 

criação, que implica nas habilidades de avaliar e de propriamente criar. 

 

Habilidades de pensamento e construção de conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    

 

 

                      

 

                          Figura 6 – Adaptada          Fonte: Churches (2009) 

 

 Lembrar, conforme Churches (2009), está no nível inicial da taxonomia e trata-se 

de uma habilidade fundamental na aprendizagem. Entretanto, essa habilidade não precisa 
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ser desenvolvida de maneira fragmentada, a partir da memorização de fatos, quantidades, 

valores ou de uma lista de palavras, como no caso da aprendizagem de uma língua 

estrangeira. A habilidade de lembrar pode ser reforçada quando aplicada em atividades 

de nível superior.  

Lembrar significa recuperar ou reconhecer o conhecimento que está guardado na 

memória. Essa habilidade torna-se mais evidente quando se utilizam os recursos 

mnêmicos para elaborar listas ou definições, para citar ou recuperar diferentes materiais. 

O autor diz que a “chave para este elemento da taxonomia em meios digitais é a 

recuperação de material”, pois o aumento da quantidade de dados e informações torna 

impossível para o estudante e o professor lembrar e armazenar todo o conhecimento de 

relevância para sua aprendizagem (CHURCHES, 2009, p. 6).  

Associados ao verbo-chave lembrar temos os verbos: reconhecer, listar, descrever, 

identificar, recuperar, denominar, localizar e encontrar. A essa lista, o autor acrescenta: 

utilizar marcadores15, realçar textos, marcar sítios favoritos, participar de redes sociais, 

pesquisar e fazer buscas no Google. 

 No nível seguinte, encontra-se a habilidade de pensamento compreender que torna 

possível a construção de relações e a junção de conhecimentos, pois os alunos podem 

entender conceitos e processos, explicando-os e descrevendo-os, de forma resumida ou 

fazendo paráfrases com suas próprias ideias. Churches (2009) enfatiza que a nítida 

distinção entre lembrar e compreender está na construção de significado.  

Para exemplificar, pensemos em uma pessoa que conhece, somente de memória, 

a expressão de agradecimento em francês “Merci beaucoup” cuja tradução é “Muito 

obrigado/a”. A palavra “merci” equivale a “obrigado/a” e a palavra “beaucoup” equivale 

a “muito”. Realçamos que também é possível usar a expressão mais curta: “Merci”. 

Aquela pessoa, sempre que ouve a expressão mais curta “Merci”, responde “Beaucoup”.  

Já quando ouve a expressão mais longa “Merci beaucoup”, alega não saber o que 

responder. Esse exemplo mostra que a pessoa é capaz de lembrar as duas palavras, mas 

por não compreender o significado de uma delas ou nem mesmo de ambas, não consegue 

utilizá-las para uma comunicação eficaz. 

Compreender, portanto, é construir significado a partir de diferentes habilidades 

escritas ou gráficas, complementa o autor. Os verbos associados ao verbo-chave 

                                                           
15 Marcadores servem para categorizar e organizar mensagens de correio eletrônico, por exemplo. 
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compreender são: interpretar, resumir, inferir, parafrasear, classificar, comparar, explicar 

e exemplificar. Em se tratando das habilidades digitais adicionadas a essa categoria 

temos: fazer buscas avançadas, construir um blog, tuitar, categorizar, etiquetar, comentar, 

anotar e subscrever. 

 Na sequência das habilidades de pensamento, apresenta-se o verbo-chave aplicar 

que equivale a utilizar o conteúdo e o conhecimento aprendidos para desenvolver 

atividades em francês, por exemplo: entrevistas, diálogos, simulações, apresentações, etc. 

Ao verbo-chave aplicar associam-se: implementar, desempenhar, usar e executar. 

Churches (2009) amplia essa lista na Taxonomia para a era digital inserindo os verbos 

baixar, compartilhar, editar, hackear, jogar e operar.  

 Em seguida, o verbo-chave analisar se refere à capacidade de decompor em partes 

materiais e conceitos e definir como essas partes podem ser relacionadas, diferenciadas, 

organizadas e atribuídas a outros contextos. Trata-se, portanto, de estabelecer as 

diferenças entre os componentes separados na análise. Os verbos comparar, organizar, 

desconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estruturar e integrar compõem a lista 

relacionada ao verbo-chave analisar. Churches (2009) integra os verbos recombinar, 

validar, fazer engenharia inversa, compilar informações das mídias (media clipping) e 

elaborar mapas mentais. 

 O verbo-chave avaliar refere-se à capacidade de “fazer julgamentos com base em 

critérios e padrões, utilizando a comprovação e a crítica” e pode ser relacionado aos 

verbos: revisar, formular hipóteses, criticar, experimentar, julgar, provar, detectar e 

monitorar (CHURCHES, 2009, p. 10). A essas habilidades do pensamento, acrescentam-

se, pelo uso dos recursos digitais, o desenvolvimento das habilidades de comentar, 

publicar, moderar, colaborar, participar em redes (networking) e reelaborar. 

 No que concerne o último nível das habilidades do pensamento de ordem superior, 

o verbo-chave criar está relacionado à reunião dos elementos que compõem o 

conhecimento em um conjunto coerente e funcional. Trata-se de gerar, planejar ou 

produzir a fim de reordenar os elementos em uma nova estrutura ou modelo. A habilidade 

de avaliar engloba também: desenhar, construir, idealizar, traçar e elaborar, além das 

habilidades ligadas aos recursos digitais como programar, animar, filmar, bloguear, vídeo 

bloguear, participar em uma wiki, mesclar, remesclar, dirigir, transmitir, publicar 

podcasts e videocasts. 
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Enfim, as ideias apresentadas sobre o domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom, 

tanto quanto a Taxonomia de Bloom para a era digital dialogam com as orientações do 

Cadre, como veremos a seguir. 

 

2.2. Quadro europeu comum de referência para línguas 

 

Em novembro de 1991, o Governo Federal Suíço realizou um Simpósio 

Internacional sobre o tema “Transparência e Coerência na Aprendizagem de Línguas na 

Europa: Objetivos, Avaliação, Certificação”. Esse simpósio trouxe como conclusão a 

necessidade de intensificar a aprendizagem e o ensino de línguas da pré-escola à educação 

de adultos nos países-membros para maior mobilidade, comunicação internacional mais 

eficaz, respeito pela identidade e diversidade culturais, acesso à informação, melhoria nas 

relações de trabalho e sociais e cooperação entre instituições de ensino de diferentes 

países. Para cumprir necessidade ao mesmo tempo tão diversificada e complexa, o Cadre 

é baseado em três pontos: abrangência, transparência e coerência.  

A abrangência leva em conta que desenvolver uma proficiência comunicativa 

abarca outras dimensões além da dimensão linguística, como “a consciência 

sociocultural, a experiência imaginativa, as relações afetivas, o aprender a aprender” 

(QECRL, 2001, p. 27). A transparência se refere à formulação clara e explícita da 

informação para aqueles que utilizam o documento. A coerência diz respeito à descrição 

isenta de contradições internas que garanta harmonia entre identificar necessidades, 

definir objetivos, delimitar conteúdos, selecionar ou produzir materiais, elaborar 

programas de aprendizagem e ensino, escolher métodos de ensino e recursos e avaliar. 

Ressalta-se que o Cadre (2001) não foi estruturado com a finalidade de impor um 

sistema uniforme e único. Pelo contrário, propicia flexibilidade para ser adaptado às 

necessidades e situações específicas, pode ser ampliado, aperfeiçoado e não está 

relacionado exclusivamente a nenhuma teoria e/ou prática concorrentes da Linguística ou 

das Ciências da Educação.  

O Cadre apresenta a progressão na aprendizagem das línguas para o 

desenvolvimento das competências de compreensão e produção oral e de compreensão e 

produção escrita, com seis níveis de exames para o público adulto: DELF A1 e A2 (nível 

elementar), B1 e B2 (nível independente) e DALF16 C1 e C2 (nível avançado). O mesmo 

                                                           
16 Diploma aprofundado de língua francesa. 
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sistema existe para o público adolescente, entre 12 e 17 anos, trata-se do DELF Junior ou 

Scolaire, sem os níveis C1 e C2. Assim, para cada nível, um conjunto flexível de 

descritores é proposto para orientar o trabalho docente. Ao mesmo tempo, na preparação 

para o DELF Scolaire A2 – como no caso dos participantes desta pesquisa – os candidatos 

aos exames podem avaliar as próprias competências, conforme a Figura 7. 

 

Competências de comunicação - DELF Nível A2 

 

Competência Sou capaz de ... 

Compreensão  

oral 

compreender expressões e palavras-chave relacionadas com áreas de 

prioridade imediata (p. ex.: informações muito básicas sobre a família, as 

compras, o meio circundante, os estudos), desde que o discurso seja 

articulado de forma clara e pausada. 

Produção 

oral 

comunicar-me em situações simples, de rotina do dia a dia, sobre assuntos 

e atividades habituais, de minha família, de outras pessoas, das condições 

de vida, do meu percurso escolar que exijam apenas uma troca de 

informação simples e direta, apesar de não compreender o suficiente para 

manter a conversa. 

Compreensão 

escrita 

encontrar uma informação previsível e concreta em textos simples de uso 

corrente, por exemplo, anúncios, folhetos, ementas, horários e de 

compreender cartas pessoais curtas e simples. 

Produção  

escrita 

escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade 

imediata como uma carta pessoal, por exemplo, para agradecer alguma 

coisa a alguém. 

Figura 7 – Adaptada          Fonte: CECRL (2001) 

 

Neste ponto, lembramos que a Abordagem Comunicativa, sob a perspectiva 

acional, visa engendrar a aprendizagem do francês para o agir social, para o cumprimento 

de tarefas (que não estão unicamente relacionadas com a língua), segundo as necessidades 

do estudante e os objetivos que pretende alcançar. Os atos de fala se realizam nas 

atividades linguísticas e por meio de tarefas inscritas em determinado contexto.  

As tarefas, portanto, são realizadas por um ou mais sujeitos que usam 

competências específicas para alcançar um determinado resultado. Por isso, a abordagem 

orientada para o agir social compreende também recursos cognitivos, afetivos, volitivos, 

além de um conjunto de capacidades que cada pessoa utiliza para interagir socialmente. 

Sob essa ótica, a aprendizagem e o uso da língua envolve ações realizadas por pessoas 

que, nas relações sociais, desenvolvem uma gama de competências gerais e, ainda, 

competências comunicativas em língua.  
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No documento, o conceito de competência é definido como o conjunto de 

conhecimentos, capacidades e características que permitem a realização de ações e as 

competências comunicativas em língua são aquelas que permitem que cada pessoa utilize 

meios linguísticos específicos para agir e interagir em dado contexto.  

Segundo o Cadre (2001), o contexto refere-se aos acontecimentos e às situações 

de comunicação; o exercício da competência comunicativa em língua constitui-se das 

atividades de recepção e/ou produção de textos para a realização de tarefas; o texto é 

concebido como qualquer enunciado discursivo (falado e/ou escrito) referente a um 

domínio específico; o domínio relaciona-se com os diversos aspectos da vida social em 

que as pessoas interagem.  

A competência comunicativa em língua compreende três componentes: a 

linguística, a sociolinguística e a pragmática. A competência linguística refere-se aos 

conhecimentos e às “capacidades lexicais, fonológicas e sintáticas, bem como outras 

dimensões da língua enquanto sistema, independentemente do valor sociolinguístico” 

(QECRL, 2001, p. 34).  

As competências sociolinguísticas incluem as condições socioculturais de uso da 

língua e estão estreitamente relacionadas às convenções sociais como normas de boa 

educação, regras que regem as relações entre gerações, grupos, classes, sexos e 

codificação linguística de determinados rituais fundamentais ao funcionamento de uma 

comunidade ou grupo.  

As competências pragmáticas estão ligadas ao uso funcional dos recursos da 

língua (produção de funções linguísticas, atos de fala), criam os argumentos ou as 

orientações para a interação e englobam tanto o domínio do discurso, da coesão e da 

coerência, quanto a identificação de tipos e formas de texto. Em relação à componente 

pragmática, o documento acentua o grande impacto das interações e dos espaços culturais 

em que essas capacidades se constroem.  

O Cadre (2001) coloca em evidência que a competência comunicativa em língua 

é ativada no desempenho de diversas atividades linguísticas (orais e/ou escritas) que 

incluem a recepção, a produção, a interação ou a mediação (sobretudo interpretação ou 

tradução).  

As atividades de recepção incluem a leitura silenciosa e diversas formas de 

aprendizagem como a consulta de livros e o estudo de documentos diversos, inclusive a 

partir de áudios. As atividades de produção incluem toda sorte de produção de texto como 

relatos e resumos escritos e/ou orais a que se associam valores sociais, isto é, juízos 
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elaborados sobre o que é apresentado em um texto escrito e/ou sobre a fluência discursiva 

nas apresentações orais dos sujeitos.  

As atividades de interação envolvem oralmente ou por escrito pelo menos duas 

pessoas que alternam entre si a produção e a recepção, quando um discurso oral de um 

interlocutor não se sobrepõe ao do outro. Aprender a interagir inclui respeitar as tomadas 

de palavra, ouvir o interlocutor e preparar a resposta. Isso representa mais do que a 

recepção e a produção de enunciados. Pelo seu papel central na comunicação, a interação 

tem grande relevância quanto à aprendizagem e ao uso da língua.  

As atividades de mediação tanto nos modos escritos e/ou orais de recepção e de 

produção, possibilitam a comunicação entre pessoas que, por alguma razão, não podem 

comunicar-se diretamente. Traduzir, interpretar, parafrasear, resumir, por exemplo, são 

atividades que permitem o acesso ao texto de origem, ainda que (re)formulado, pois “as 

atividades linguísticas de mediação, ao (re)processarem um texto já existente, ocupam 

um lugar importante no funcionamento linguístico normal das nossas sociedades” 

(QECRL, 2001, p. 36).  

As atividades linguísticas estão inscritas em quatro domínios principais: público, 

privado, educativo e profissional. O domínio educativo, nos interessa particularmente, 

pois trata do contexto de aprendizagem da língua e tem como objetivo o desenvolvimento 

do conhecimento e das capacidades específicas para a realização de tarefas escolares que 

permitam que o estudante alcance as competências de comunicação para a obtenção do 

diploma DELF A2. 

Realizar uma tarefa escolar, ao aprender uma língua, implica empregar 

competências específicas, dentro de um conjunto de ações, em um dado domínio, com 

um objetivo claro e definido para uma produção específica, preconiza o documento. A 

natureza das tarefas pode ser bastante diversa e incluir uma quantidade maior ou menor 

de atividades linguísticas: participação em uma conversa, interpretação de um papel em 

um sketch, elaboração de um texto, de uma mensagem eletrônica, de um projeto, 

resolução de problemas, dentre outras. Todas essas tarefas podem ser extremamente 

simples ou complexas e etapas intermediárias podem ser necessárias para que sejam 

cumpridas.  

A comunicação, conforme o Cadre (2001), está compreendida na realização de 

cada tarefa em que a interação envolve os participantes seja presencial ou virtualmente. 

Em uma dada tarefa realizada de forma isolada e individual, de produção e/ou recepção, 

por exemplo, a comunicação linguística também está presente. Tarefas do mesmo tipo 
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constituem a unidade central de numerosos programas, manuais escolares, experiências 

de aprendizagem na sala de aula e testes, ainda que a sua forma possa ser diferente quando 

se trata de aprender ou de testar.  

Resumindo as tarefas de aprendizagem apresentadas, há aquelas de repetição e 

outras próximas do uso corrente da língua; há as tarefas pedagógicas baseadas “na 

natureza social e interativa e no caráter imediato da situação da sala de aula” (QECRL, 

2001, p. 217). As tarefas pedagógicas comunicativas (diferentemente dos exercícios que 

enfatizam a prática descontextualizada de estruturas linguísticas) objetivam envolver os 

estudantes de maneira ativa.  

De toda forma, todas as tarefas podem ser consideradas comunicativas, à medida 

que os estudantes podem compreender, negociar e exprimir sentido para atingir um 

objetivo de comunicação. Uma tarefa comunicativa enfatiza o resultado da tarefa e o 

significado encontra-se no centro do processo, na medida em que os estudantes 

desempenham suas competências de interação social. O documento ressalta que as tarefas 

concebidas para o ensino e a aprendizagem da língua demandam a busca de um equilíbrio 

entre o sentido e a forma, a fluência e a correção de maneira que a realização da tarefa e 

a progressão da aprendizagem possam ser avaliadas. 

Concluindo este capítulo, consideramos que a Taxonomia de Bloom et al., a 

Taxonomia de Bloom para a era digital proposta por Churches e as orientações do Quadro 

europeu comum de referência para línguas fundamentam nosso objetivo de avaliar o 

desenvolvimento das competências de comunicação em francês a partir da utilização do 

tablet e do smartphone.  

Sem que o foco esteja nos dispositivos tecnológicos, mas, sobretudo, nos 

processos de utilização desses recursos e na construção do conhecimento, apresentaremos 

no próximo capítulo os procedimentos metodológicos de nosso trabalho.  
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CAPÍTULO 3  

 

Itinerários da pesquisa 

 

Este capítulo trata da metodologia que utilizamos neste trabalho, a saber: o tipo 

de pesquisa, a revisão de literatura, a escolha do campo e dos participantes, os 

procedimentos, técnicas e instrumentos utilizados para o levantamento dos dados e a 

análise do material coletado. 

Na escola, apontam Moreira e Caleffe (2008), assim como nas salas de aula, 

grupos de pessoas de diferentes origens e características se reúnem e interagem em 

espaços sociais complexos. A diversidade de histórias dessas vidas afeta diretamente o 

processo de ensino e aprendizagem, pois os distintos traços de identidade e de 

personalidade, os variados interesses, valores, crenças e experiências permeiam as ações 

de toda a comunidade escolar.  

Complementam os autores acima referenciados, que compreender a dinâmica 

dessas relações é um grande desafio para o professor. Na medida em que a escola estimula 

a formação continuada, a pesquisa docente passa a ser considerada uma atividade que 

agrega valor ao desenvolvimento dos educadores e dos educandos. A pesquisa 

relacionada à própria prática do professor é fundamental, pois realizar investigações de 

pequena escala ou avaliar os resultados de outras pesquisas ou ainda engajar-se em 

reflexões críticas torna o ensino mais do que a mera aplicação de conhecimentos e 

técnicas.  

Observar, reexaminar e analisar as próprias experiências, sublinham Moreira e 

Caleffe (2008), traz à tona problemas pedagógicos que mostram os pontos discrepantes 

entre o real e o ideal, entre a intenção e a ação e ainda entre a ação e o efeito. Isso favorece 

a pesquisa e a busca de novas respostas e estratégias que levem a mudanças qualitativas. 

Sintetizam que questionar a própria prática é um processo de aprendizagem que pode 

levar à modificação do fazer docente.  

Além disso, a investigação conduzida no próprio ambiente da prática do professor, 

pode auxiliar a gestão educacional para que se entenda melhor o contexto em que o ensino 

e a aprendizagem acontecem. Ainda que a pesquisa exija muito tempo e que seu alcance 

não abarque todo o sistema de ensino e nem mesmo toda a escola, ela traz a perspectiva 

do potencial de reconstrução do desenvolvimento docente ao longo de sua carreira. Dá 

também visibilidade à construção do conhecimento e do currículo, segundo o fazer dos 
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estudantes e dos professores, afirmam os autores, pois uma pesquisa de escala pequena 

não proporciona respostas definitivas para modificar e melhorar a escola. Entretanto, a 

pesquisa pode auxiliar a compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem e tornar 

o docente mais capacitado a mudanças pedagógicas. Embora os resultados revelados por 

um trabalho de pesquisa sejam sempre incompletos, podem e devem melhorar a qualidade 

de ensino.  

Nossa pesquisa buscou avaliar os processos de construção do conhecimento dos 

participantes, abarcando “a compreensão dos eventos e processos, o que inclui descrições, 

explanações, interpretações, orientações, como também os métodos para se chegar a esse 

conhecimento” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 18).  

Este trabalho inscreveu-se na perspectiva qualitativa cujo foco e design emergem 

de “um processo de indução, do conhecimento do contexto e das múltiplas realidades 

construídas pelos participantes em suas influências recíprocas” (ALVES-MAZOTTI, 

2000, p. 146). Baseamo-nos também em premissa da autora de que não existem métodos 

válidos ou inválidos, nem técnicas únicas para todas as investigações acadêmicas. Por 

conseguinte, buscamos uma metodologia adequada ao paradigma adotado para a 

pesquisa.  

 

3.1. Tipo de pesquisa 

 

Tratou-se de uma pesquisa-ação prática, conforme anunciamos na introdução, 

pois está relacionada às ideias de “reflexão-sobre-a-ação de Schön (1983; 2000) como 

maneira de promover a formação e o desenvolvimento profissionais, bem como a 

inovação das práticas e, consequentemente, o profissionalismo” (CASTRO; FERREIRA, 

GONZALEZ, 2013, p. 27).  

Aprofundamos as questões que envolvem a pesquisa-ação educacional, a partir 

das ideias de Tripp (2005) que considera esse tipo de investigação a estratégia apropriada 

para que professores/pesquisadores aprimorem seu ensino e também o aprendizado de 

seus alunos. Suas questões abarcam as distintas variedades de pesquisa-ação educacional 

como: a pesquisa mais voltada para o desenvolvimento do julgamento profissional, 

defendida com rigidez técnica pelo americano Stephen Corey, duas outras tendências 

britânicas propostas por Elliott & Adeleman, em 1976 e por Elliot, em 1991, e uma 

variedade apresentada pelos australianos Carr & Kemmis, em 1986, orientada para a 
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emancipação e a crítica social, além da concepção dada por Sachs, em 2003, de 

profissional ativista.  

Ressalte-se a importância do reconhecimento da pesquisa-ação como um dos 

incontáveis “tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo 

que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no 

campo da prática e investigar a respeito dela” (TRIPP, 2005, p. 446). O autor representa 

as quatro fases do ciclo básico da investigação-ação como na Figura 8.  

 

Quatro fases do ciclo básico da investigação-ação 

 

 

 

 

Figura 8 – Adaptada          Fonte: Tripp (2005) 

 

Tripp (2005) afirma que a maioria dos processos de melhora e de desenvolvimento 

de uma prática segue o mesmo ciclo e apresenta a diversidade de desenvolvimentos de 

investigação-ação tais como: a pesquisa-ação, a aprendizagem-ação, a prática-reflexiva, 

o projeto-ação, a aprendizagem experimental, a prática deliberativa, a avaliação-ação e a 

aprendizagem transformacional, dentro outras.  

O autor mostra sua preferência por uma definição mais estrita de pesquisa-ação, 

isto é, uma maneira de investigação-ação que emprega técnicas de consagradas pesquisas 

para informar como será a atuação profissional para melhorar a prática. Acrescenta que 

as técnicas utilizadas devem seguir os critérios comuns a outros tipos de estudo 

acadêmico, ou seja, a pesquisa precisa ser validada pelos pares em relação aos 
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procedimentos, relevância, originalidade, etc. Encontramos aqui a definição apropriada a 

nossa pesquisa-ação. 

Mantendo o foco na intenção de aproximar teoria e prática, o autor realça que a 

pesquisa-ação implica a tomada de consciência dos princípios que norteiam o trabalho, 

pois é preciso ter clareza acerca do que se faz assim como do porquê se faz tal atividade. 

Do ponto de vista prático, a pesquisa-ação é melhor desenvolvida com a cooperação e a 

colaboração porque os efeitos da prática isolada de uma pessoa sobre uma organização 

jamais se limitam àquela pessoa, pois para aprender melhor com a experiência é preciso 

vivenciar as consequências das decisões que tomamos. Acrescente-se a isso o fato de que 

não basta apenas envolver outras pessoas na pesquisa, é preciso também investigar o 

modo como elas são envolvidas e podem participar, considerando seus interesses e 

capacidades em relação às diversas atividades de um projeto, em diferentes momentos e 

lugares.  

Tripp (2005) menciona quatro diferentes modos de participação de pessoas num 

projeto de pesquisa-ação: obrigação, cooptação, cooperação e colaboração17. Destaca 

ainda que na pesquisa-ação feita por docentes para o desenvolvimento profissional, por 

exemplo, poucos permitem que seus estudantes participem do trabalho, ou seja, o 

professor decide as atividades sem consultar seus alunos.  

Nossa pesquisa-ação buscou envolver os estudantes no modo da participação por 

cooptação. Considerando que todos concordaram em nos ajudar participando das 

atividades propostas, essas incluíram a reflexão e o debate acerca das necessidades e 

interesses dos estudantes para aprimorar suas competências de comunicação em francês.  

Tratando das questões éticas, conforme indica o autor, adotamos os devidos 

cuidados que envolveram a participação discente tanto na etapa de proposta da pesquisa, 

quanto durante toda sua duração. Além disso, em consonância com as ideias do autor 

sobre a participação dos estudantes, traçamos como metas de nossa investigação: o 

tratamento de tópicos de interesse dos participantes; o compartilhamento do compromisso 

de realização das atividades do projeto DELF e da pesquisa; a possibilidade de que todos 

os envolvidos participassem ativamente da maneira que desejassem, conscientes da 

própria responsabilidade diante dos objetivos que pretendiam alcançar. Para preservar a 

privacidade dos estudantes e atender às orientações da instituição que aprovou a 

                                                           
17 Mais detalhes sobre esses modos de participação em uma pesquisa-ação podem ser conhecidos 

a partir do trabalho desenvolvido por David Tripp (2005). 
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solicitação de realização da pesquisa, não incluímos os nomes dos participantes em suas 

falas. 

A pesquisa-ação tem cinco modalidades diferentes, como mostra Tripp (2005): a 

pesquisa-ação técnica, a pesquisa-ação prática, a pesquisa-ação política, a pesquisa-ação 

socialmente crítica e a pesquisa-ação emancipatória18. Destacamos, dentre essas 

modalidades, aquela que se relaciona a este trabalho: a pesquisa-ação prática.  

Planejamos as mudanças e desenvolvemos nossas ideias e decisões para alcançar 

os objetivos planejados, segundo o que nossas concepções profissionais indicavam ser 

melhor para o grupo de estudantes, como sublinha Tripp (2005). Em educação, o 

pesquisador visa contribuir para o desenvolvimento dos estudantes de forma que as 

mudanças possam melhorar a aprendizagem, aumentar o interesse, a autonomia, a 

autoestima, a cooperação, dentre outros aspectos da vida particular e acadêmica. 

Enfim, interessou-nos relacionar teoria e prática, almejando, a partir da utilização 

das tecnologias digitais móveis, como o tablet e o smartphone, a construção de novos 

saberes e estratégias dos estudantes e da professora/pesquisadora. Enfatizamos a 

importância de não vermos na pesquisa-ação uma estratégia inteiramente inovadora para 

fazer algo totalmente diferente, “mas como mais um recurso para turbinar, acelerar nosso 

modo habitual de aprender com a experiência” (TRIPP, 2005, p. 462).  

Assim, entendemos que a pesquisa-ação traz a perspectiva de fazer melhor o que 

aprendemos ao longo dos anos. Nesse sentido, o autor esclarece que todos planejamos 

nossas ações, porém podemos executá-las mais produtivamente compreendendo melhor 

a situação; todos agimos, entretanto podemos ter mais confiança e mudar antigos hábitos, 

com mais consciência e responsabilidade; todos observamos o que está à nossa volta, mas 

podemos reunir de maneira mais sistemática, novos e melhores dados, a partir do feedback 

de outras pessoas; todos refletimos sobre o que se passa à nossa volta, todavia podemos 

melhorar essa reflexão, questionar nossas crenças e valores e aprofundar nossas ideias de 

maneira mais crítica; todos aprendemos com a experiência, contudo podemos ainda 

registrar esse aprendizado para torná-lo claro e divulgá-lo entre nossos pares, 

enriquecendo o conhecimento profissional docente.  

A revisão da literatura, como propõe Alvez-Mazzotti (2001), foi feita a partir do 

estudo do tema principal, ou seja, tratou-se de um trabalho sobre o uso das Tecnologias 

                                                           
18 Mais detalhes sobre essas modalidades de pesquisa-ação podem ser conhecidos a partir do 

trabalho desenvolvido por David Tripp (2005). 
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de Informação e Comunicação nos processos educacionais, incluindo relatos de pesquisas 

e teorias utilizadas para explicar o conhecimento já construído. Essa revisão é 

indispensável para que se identifiquem ou se definam com mais acuidade as questões que 

necessitam ser tratadas em determinada área, acrescenta a autora.  

As lacunas que encontramos e a necessidade de relacionar prática e teoria deram 

origem à nossa pesquisa. Como boa parte das pesquisas qualitativas, nossa investigação 

buscou compreender os processos de aprendizagem de francês em uma instituição de 

ensino público. Dentro desta realidade específica, a compreensão do que estudamos 

revela significados vinculados àquele contexto, o que “não a exime de contribuir para a 

produção do conhecimento (ALVEZ-MAZZOTTI, 2001, p. 151).     

 

3.2. Campo de pesquisa e seleção dos participantes 

 

 A seleção do campo da pesquisa foi baseada na escolha de desenvolvimento de 

uma pesquisa-ação prática, voltada para a reflexão sobre a ação da 

professora/pesquisadora dentro da sua própria esfera de atuação, isto é, no ensino de 

francês em uma escola pública de educação básica na Cidade do Rio de Janeiro.  

A escola possui nove campi de Ensino Médio. Lembramos que na primeira série 

desse segmento, os alunos optam por uma língua estrangeira (LE) dentre três. A carga 

horária semanal de LE é de cento e trinta e cinco minutos semanais, divididos em uma 

aula de noventa minutos em um dia e outra aula de quarenta e cinco minutos em outro 

dia.  

O campus em que os participantes da pesquisa estudavam funciona em dois 

turnos: manhã e tarde. Foram oferecidas vinte vagas, em cada turno, para os alunos que 

estudam francês participarem do projeto DELF Scolaire, no turno oposto. As aulas do 

projeto são semanais, duram noventa minutos e têm a finalidade de aprofundar as 

competências de compreensão e produção oral na língua, além de desenvolver atividades 

voltadas para a compreensão e a produção escritas, preparando os alunos para prestar os 

exames na primeira semana do mês de novembro de cada ano letivo. 

Dezoito alunos se inscreveram, voluntariamente, no projeto DELF A2, no turno 

da manhã e a professora/pesquisadora assumiu essa turma, convidando-os, no segundo 

mês de aulas, a participar da pesquisa. Esse grupo estudava no Ensino Médio, no turno 

da tarde: treze cursavam a primeira série, em duas turmas diferentes, e cinco cursavam a 

segunda série em uma mesma turma. Uma aluna da primeira série desistiu de participar 
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na primeira semana, pois o horário das aulas do projeto DELF era incompatível com outra 

atividade de sua preferência, fora da escola. Na terceira semana, outro aluno, também de 

primeira série, abriu mão do projeto DELF, pois entendera que as aulas seriam como uma 

recuperação para que ele pudesse melhorar suas notas na escola e ele não tinha a intenção 

de prestar os exames externos. Dezesseis alunos, portanto, integraram a turma e 

participaram da pesquisa. Esses estudantes tinham entre quinze e dezessete anos de idade.  

A escolha deste grupo de participantes também levou em conta o que segue:  

 os estudantes receberiam um tablet oferecido pela escola e havia grande 

possibilidade de que todos tivessem um smartphone. Ressaltamos, neste ponto, 

que não interferiria na participação da pesquisa o fato de um ou outro aluno não 

possuir os referidos dispositivos. O trabalho poderia ser desenvolvido em duplas 

ou em grupo, com o compartilhamento dos artefatos. Além disso, a 

professora/pesquisadora também dispunha do mesmo modelo de tablet e de um 

smartphone para o trabalho com os estudantes em sala de aula; 

 o campus possui uma midiateca com computadores e espaço adequado ao 

desenvolvimento das atividades que se pretendeu incrementar. 

A partir do aceite dos participantes, a professora/pesquisadora requereu à escola a 

autorização para a pesquisa de campo. Como demanda a própria instituição pública, foi 

formado um processo que incluiu um formulário (Anexo A) e um termo de compromisso 

(Anexo B), preenchidos pela requerente, a carta de apresentação da Universidade Estácio 

de Sá (Anexo C), o projeto aprovado pelo seu Programa de Pós-Graduação em Educação 

e o cronograma de realização da pesquisa. O parecer favorável ao trabalho de campo foi 

então concedido pela escola (Anexo D). 

A pesquisadora cumpriu as demandas de registro do projeto na Plataforma 

Brasil19, ao mesmo tempo em que recolheu o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A), assinado pelos responsáveis de cada aluno e o Termo de 

Assentimento (Apêndice B) que cada estudante também assinou. Sem quaisquer 

exigências ou empecilhos administrativos, as etapas da pesquisa de campo puderam ser 

realizadas a contento com o projeto aprovado na referida Plataforma (Anexo E). 

                                                           
19 Base nacional e unificada de registro de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o 

sistema CEP-CONEP (Comitê de Ética de Pesquisas - Conselho Nacional de Ética em Pesquisa) 

cujo foco é a segurança, proteção e garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. A maioria 

dos processos relacionados à análise ética – como no caso de nossa pesquisa – ocorre por meio 

dessa ferramenta eletrônica chamada Plataforma Brasil (BRASIL, 2016).  

 

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
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As aulas foram semanais, previstas para acontecer de 25 abril a 7 novembro de 

2016, sempre às segundas-feiras, na parte da manhã. As férias escolares de meio de ano, 

geralmente na segunda quinzena de julho, aconteceram de 1 a 28 de agosto de 2016, em 

razão dos Jogos Olímpicos sediados na Cidade do Rio de Janeiro. Nas semanas de provas 

dos alunos na escola, em maio e em julho, as aulas do projeto foram suspensas a pedido 

dos próprios estudantes para que pudessem se preparar melhor para os exames 

considerados mais difíceis (ciências exatas). Na penúltima semana de outubro de 2016, 

os servidores da instituição entraram em greve e, em seguida, a escola foi ocupada pelos 

estudantes. Assim, os contatos para a preparação final para as provas do DELF foram 

feitos por e-mail e WhatsApp e os exames simulados escritos e orais foram realizados na 

Biblioteca-Parque Estadual20, que funcionava no Centro da cidade.  

Ao todo, foram previstos vinte e cinco encontros com toda a turma e vinte e três 

foram realizados, incluindo a ida a uma sala de cinema no Centro da cidade, para a sessão 

de um filme francês, em exibição gratuita para escolas, no âmbito do Festival de Cinema 

Varilux, em junho de 2016. 

No planejamento das aulas, tendo como objetivo geral auxiliar os alunos na 

preparação para os exames DELF, foram pensadas, inicialmente, atividades, em sala de 

aula e em casa, a partir da utilização do livro didático e do CD que o acompanha, do tablet 

oferecido pela escola e, posteriormente, do smartphone. Com a falta de recursos humanos 

no campus, em 2016, a entrega dos tablets aos alunos da primeira série do Ensino Médio 

sofreu um atraso, sendo que a professora/pesquisadora se prontificou a colaborar na 

distribuição dos aparelhos, junto à direção da escola. Isso não foi necessário e os tablets 

começaram a ser usados pela turma no início do mês de julho.  

Solicitamos aos alunos que baixassem três aplicativos: um dicionário de francês 

(Dictionnaire Larousse), um gravador de áudio com recursos básicos para produção de 

podcasts21 (Spreaker) e um aplicativo de materiais de texto e áudio para atividades de 

compreensão oral e escrita (Français authentique).  

                                                           
20 Em sua página do Facebook (https://www.facebook.com/bibliotecaparqueestadual), a 

Biblioteca-Parque Estadual do Rio de Janeiro, localizada no Centro da Cidade, informou a 

suspensão de suas atividades a partir de 30/12/2016. Até a data de entrega dessa dissertação à 

banca examinadora, as atividades não foram retomadas naquele espaço.  

 
21  O termo podcast é uma junção das palavras iPod e broadcast (transmissão via rádio), e surgiu 

em 2004. É uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios 

usuários, em que, ao invés de escrever, as pessoas falam. Podendo ser ouvidos a qualquer hora, 

os podcasts criam uma espécie de rádio virtual direcionada para assuntos específicos, ou seja, de 

http://baixaki.com.br/busca.asp?q=broadcast&ord=4
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Vimos a importância de relacionar educação e tecnologias sob a ótica da 

socialização, pois “a forma de utilização de alguma inovação, seja ela um tipo novo de 

processo, produto, serviço ou comportamento, precisa ser informada e aprendida” 

(KENSKI, 2012a, p. 43).  A autora acrescenta que a simples divulgação de um novo 

produto, pela mídia, não mostra ao usuário como seu uso pode ser melhor aproveitado.  

No que tange à nossa pesquisa-ação, consideramos fundamental mostrar aos 

estudantes os recursos que conhecíamos para que pudessem integrar as tecnologias 

digitais à aprendizagem de francês dentro e fora da escola. Ainda que a indicação do 

dicionário eletrônico possa parecer um “uso reciclado” do dicionário impresso 

(GUICHON, 2012, p. 12), nos valemos de um diferencial que aquele recurso oferecia: o 

áudio com a pronúncia das palavras que poderia auxiliar os estudantes.  

Ainda conforme o planejamento, a ação e a intervenção da 

professora/pesquisadora foram constantes, inclusive promovendo a reflexão, com o grupo 

de alunos, sobre a preparação para os exames, os recursos disponíveis, as dificuldades 

encontradas para o uso dos tablets, incluindo a falta de Wi-Fi na escola. Isto posto, 

visando o desenvolvimento dos objetivos de aprofundamento e ampliação das 

competências de produção e compreensão orais e escritas, nossa metodologia incluiu, a 

proposta de uso das tecnologias digitais nas aulas e em casa para:  

 pesquisas na Internet; 

 produções audiovisuais; 

 elaboração e edição de textos;  

 desenvolvimento de trabalho colaborativo; 

 compartilhamento de arquivos, links, fotos, imagens, etc.; 

 download e organização de arquivos para produções escritas e orais. 

No transcorrer das aulas, os aplicativos eram mais comumente utilizados no 

smartphone, pois os alunos não levavam os tablets com frequência. Alguns relatavam ter 

esquecido o aparelho, outros diziam que estava descarregado, travando, etc. Em um dado 

momento, todos preferiam trabalhar com o smartphone, utilizando inclusive os dados 

móveis do próprio aparelho, já que o Wi-Fi não pôde ser disponibilizado naquele campus 

porque o projeto institucional de instalação estava em andamento. 

                                                           
acordo com as características de cada ouvinte. Os créditos do conceito deste termo são atribuídos 

ao ex-VJ da MTV Adam Curry (MARTINS, 2008). 
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Em sala, os alunos faziam as produções orais em duplas, trocando seus 

conhecimentos para construir os áudios. Em algumas aulas em que a produção escrita era 

o foco, com atividades individuais ou em duplas, a produção oral, por meio do uso do 

aplicativo de gravação de voz e criação de podcast era proposta para casa.  

Identificamos que, em sala de aula, as tarefas de produções orais e escritas eram 

cumpridas com eficiência por toda a turma. Entretanto, as produções propostas para casa, 

que também constituiriam a prática e o desenvolvimento ampliado das competências 

exigidas para os exames, não foram cumpridas por todos os alunos. Alguns alegavam 

falta de tempo e, em mensagens pelo WhatsApp, a professora/pesquisadora recebeu 

justificativas como: Eu tentei fazer todos os exercícios, mas não consegui. Tentarei fazer 

mais amanhã às 7 horas, mas todos, infelizmente, não vai rolar.  

Outros esqueciam-se das tarefas e também usavam mensagens instantâneas para 

se justificar como nos disseram dois estudantes:  

Pode me enviar os exercícios que falta eu lhe entregar? Porque eu faço, 

mas eu esqueço de lhe entregar. 

 

Eu tava fazendo alguns exercícios no livro que você emprestou, mas eu 

não lembrava que você tinha passado exercícios para casa nele. Quais 

são? 

 

Nas aulas iniciais, a investigação esteve prioritariamente baseada na observação 

da professora/pesquisadora para conhecer os alunos, identificar seus interesses de estudo, 

seu nível de aprendizagem em francês, sua interação com os pares e com ela própria. A 

observação não se limitou, evidentemente, ao início da pesquisa, ao contrário, foi uma 

técnica utilizada ao longo de todo o trabalho. Na análise dos dados, traremos as 

observações feitas, complementando o material com detalhes que compõem nosso estudo.  

Além da observação, optamos pelo uso de um questionário (Apêndice C), dividido 

em cinco partes e composto, predominantemente, de perguntas com respostas fechadas. 

Na parte A os participantes inseriram seus dados de identificação pessoal. Nas partes B e 

C as perguntas versavam sobre a frequência do uso dos dispositivos (computador, 

notebook, tablet e smartphone) e das redes sociais digitais (e-mail, Facebook, WhatsApp 

e Twitter), respectivamente, e propusemos quatro opções de resposta: “muito”, 

“bastante”, “pouco” ou “nunca”.  

Na parte D, buscamos coletar dados sobre atividades realizadas por meio dos 

dispositivos e das redes digitais que poderiam ser relacionadas ao desenvolvimento das 

habilidades de pensamento, segundo a Taxonomia de Bloom para a era digital, proposta 
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por Churches (2005) e das competências comunicativas em francês, preconizadas pelo 

Cadre européen commun de référence pour les langues. Na parte final, propusemos 

perguntas abertas para saber que outras atividades os estudantes desenvolviam por meio 

do tablet oferecido pela escola e que aplicativos utilizavam para os estudos, em geral, e, 

especificamente, para aprender francês. 

Interessava-nos, inicialmente, quantificar o uso das tecnologias digitais pelos 

alunos, saber se os estudantes optavam ou não pela utilização dessas tecnologias no 

processo de aprendizagem e conhecer o como e o porquê desse uso ou não uso. As 

respostas padronizadas às questões fechadas do questionário geraram o uso eficiente do 

tempo na coleta e análise de informações descritivas simples, o que mostra algumas das 

vantagens desse instrumento, conforme Moreira e Caleffe (2008). Particularmente, o 

questionário também serviu como um ‘aquecimento’ para os participantes se envolverem 

com a pesquisa. Conscientes da limitação e superficialidade das respostas desse tipo de 

instrumento, como ressaltam os autores, entrevistamos os estudantes, em etapa posterior, 

utilizando o questionário como roteiro, isto é, não preparamos perguntas para as 

entrevistas.  

O questionário foi elaborado e aplicado em uma versão piloto nas aulas de Prática 

em Pesquisa com o grupo de mestrandos da mesma orientadora da linha de Tecnologias 

da Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) da Universidade 

Estácio de Sá. Feitos os ajustes necessários, o instrumento foi validado e a versão revisada 

foi entregue a doze dos dezesseis alunos, sendo que quatro estudantes não responderam 

porque estiveram ausentes no dia da aplicação.  

Optamos por não aplicar o instrumento ao grupo de alunos ausentes, pois os 

comentários que circularam entre os respondentes poderiam influenciar as respostas em 

um segundo momento. Nas entrevistas, pudemos coletar parte dos dados não obtidos dos 

participantes que não responderam ao questionário. 

Baseando-nos nas ideias de Castro, Ferreira e Gonzalez (2013) e desejosos de 

coletar mais dados que ampliassem o material de nossas observações, realizamos a 

entrevista individual e aprofundada para também reunir dados qualitativos às respostas 

aos questionários. Indagamos então os entrevistados sobre a utilização das tecnologias 

digitais nas atividades de seu cotidiano escolar e pessoal, para conhecer os diferentes usos 

de dispositivos e rede sociais digitais nos processos de ensino e aprendizagem de francês.  

Dentre os tipos de entrevistas apresentados por Moreira e Caleffe (2008): 

estruturada, não-estruturada e semiestruturada, optamos por este último, pois pareceu-nos 
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o mais adequado. Como propõem os autores, partimos de um protocolo que incluiu 

questões que não foram introduzidas na mesma sequência, nem da mesma forma, pois 

não se pode esperar que os entrevistados sejam cerceados em suas respostas e tampouco 

respondam a tudo da mesma maneira. Assim é possível que o entrevistador exerça algum 

controle sobre a conversa, conceda certa liberdade ao entrevistado e ainda esclareça 

qualquer resposta, se necessário. 

Com a pesquisa em andamento, apesar da greve e da ocupação da escola, quinze 

entrevistas foram realizadas: dois alunos foram entrevistados na Biblioteca Parque 

Estadual que funcionava no Centro da cidade do Rio de Janeiro, três entrevistas foram 

marcadas na sede administrativa da escola, localizada ao lado do campus em que os 

alunos estudavam, dez entrevistas foram feitas online e uma das participantes da pesquisa 

não pôde ser contatada, nem entrevistada.  

As entrevistas foram individuais, à exceção de uma que foi feita em dupla porque 

um dos estudantes enganou-se quanto ao horário reservado para que sua entrevista fosse 

realizada depois do primeiro participante e não disponibilizava de tempo para esperar. 

Durante essa entrevista, a professora/pesquisadora teve o cuidado de alternar o 

direcionamento de cada pergunta, ora para um estudante, ora para outro para que ambos 

pudessem ter um tempo mais equilibrado para responder, sobretudo porque um era mais 

prolixo que o outro. 

Cabe dizer que retomar o contato com o grupo, durante a greve e a ocupação da 

escola pelos estudantes, engajá-los na marcação das entrevistas, combinar data, horário e 

local não foi tarefa simples. As entrevistas com os cinco alunos que se dispuseram ao 

encontro presencial com a professora/pesquisadora demandaram dois ou três contatos 

para o acerto do encontro.  

O convite inicial para as entrevistas foi feito por meio do grupo de WhatsApp, 

criado por uma das estudantes, no primeiro dia de aula. Uma outra aluna sugeriu o nome 

Delfiantes para o grupo, tirou uma selfie dos que estavam na sala e a foto foi colocada no 

perfil do grupo. Aliás, esse grupo gerou diversas e numerosas mensagens, ao longo do 

período de aulas e da pesquisa, tratando-se de diferentes assuntos e questões referentes 

aos estudos, tarefas, atividades extraclasse, sendo que a troca de mensagens se dava em 

português e em francês.  

Não optamos pelo envio de um convite para as entrevistas pelo e-mail da turma, 

também criado pela mesma estudante que criou o grupo do WhatsApp, porque a turma 

utilizava muito pouco aquele recurso de comunicação. Enfim, quanto às entrevistas 
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presenciais, a professora/pesquisadora acertou os detalhes de marcação em conversas 

individuais com os cinco alunos. Essas entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas. 

As entrevistas online demandaram mais tempo e contatos até que pudessem ser 

organizadas e realizadas. Recorrer às entrevistas virtuais foi necessário, pela 

impossibilidade, por parte dos estudantes, de marcar um encontro com a 

professora/pesquisadora. Dez entrevistas foram realizadas por meio do aplicativo 

Messenger, do Facebook. As perguntas foram digitadas, assim como as respostas. Essas 

entrevistas foram copiadas, compondo o mesmo arquivo das entrevistas presenciais.  

Evidentemente que as entrevistas feitas presencialmente, em relação àquelas feitas 

online apresentaram diferenças quanto à elaboração das respostas, sendo que os primeiros 

entrevistados deram respostas mais abrangentes e longas, ao passo que o grupo 

entrevistado por meio do computador apresentou respostas mais sucintas. De toda forma, 

a professora/pesquisadora procurou manter o foco nas questões da investigação e pôde 

encontrar vários dados convergentes em todas as entrevistas, em diferentes categorias de 

respostas. Os dados discrepantes, que também serão apresentados na análise final, 

compõem o que pode ser esperado quando se utiliza a entrevista como instrumento de 

pesquisa.  

Por fim, todas as etapas puderam ser realizadas, tanto aquelas relacionadas às 

atividades do projeto DELF quanto aquelas planejadas para a pesquisa, todos os dezesseis 

alunos fizeram os exames e foram aprovados. Foi essencial o engajamento dos 

participantes nas atividades propostas pela professora/pesquisadora e pelo próprio grupo 

de estudantes, a despeito das dificuldades encontradas a partir da paralisação das 

atividades por força do contexto político e social instalado.  

Passaremos a seguir à análise dos dados coletados no questionário, nas entrevistas 

e nas produções dos estudantes, incluindo as observações feitas pela 

professora/pesquisadora. Nossa análise foi inspirada nos estudos de Laurence Bardin 

(1977) e de Maria Laura P. B. Franco (2012) e trazemos as falas de diferentes autores 

para construir o diálogo entre a pesquisa teórica e a prática que realizamos. 
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CAPÍTULO 4  

       

Análise dos dados 

 

Apresentaremos neste capítulo a análise de conteúdo que “pode ser considerada 

um conjunto de técnicas de análises de comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, cuja intencionalidade 

“é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das 

mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 

1977, p. 38).  Inspirando-nos na autora, procedemos às três etapas para a aplicação desta 

técnica de análise: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados e 

interpretação. 

 A pré-análise foi realizada a partir da leitura flutuante, cujo objetivo é gerar 

impressões iniciais sobre o material a ser analisado. As respostas ao questionário, assim 

como às entrevistas geraram grande quantidade de material que lemos inúmeras vezes 

para conhecer melhor os elementos. A pré-análise nos forneceu informações e nos 

permitiu destacar o conteúdo de relevância para nossa análise. Na fase de exploração do 

material, organizamos a codificação temática, isto é, fizemos uma pré-classificação para 

chegar aos temas principais. Melhor dizendo, a categorização das temáticas emergiu da 

pré-análise e da exploração dos dados coletados. Na etapa do tratamento e interpretação 

dos resultados "o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou 

que digam respeito a outras descobertas inesperadas" (BARDIN, 1977, p. 101). 

Mantemos nosso foco no fato de que a escola e a sala de aula “são ambientes 

sociais complexos em que interagem, de várias maneiras, grupos de pessoas que têm suas 

histórias pessoais, identidades, personalidades, crenças, valores, interesses e 

experiências” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 11). Conscientes de que todo processo 

de ensino e aprendizagem é diretamente afetado pela diversidade que encontramos em 

qualquer grupo, identificamos gostos, hábitos, pensamentos e objetivos comuns aos 

participantes desta pesquisa e podemos dizer que essas afinidades são a base das relações 

construídas na turma. Os estudantes participaram das aulas e atividades da pesquisa cada 

um a sua maneira. Em cada um observamos diferentes modos de agir e de interagir. 

Evidentemente, ao reunir as observações e os dados coletados nos questionários e nas 

entrevistas para a análise de conteúdo, aproximamos elementos semelhantes, pontos 
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convergentes e características similares. Ao mesmo tempo, há os dados que contrastam, 

as falas que divergem e os sentidos que diferem.  

Lembramos que nosso trabalho está baseado em uma pesquisa-ação prática. 

Convém ressaltar que os diálogos que estruturamos entre os achados desta prática e a 

teoria estão também baseados na nossa própria visão de mundo, experiência e formação 

acadêmica. Esses diálogos, intermediados por nós, têm, certamente, os tons que 

escolhemos e não irão ecoar ipsis litteris os significados e os sentidos atribuídos por cada 

um dos participantes. Melhor dizendo, trazemos para nossa análise, sem juízo de valor, 

tudo o que coletamos e que pode dialogar com as teorias que abordamos, segundo nossas 

interpretações.  

A análise de conteúdo, afirma Franco (2012), se constitui de um procedimento de 

investigação que se encontra em um delineamento mais abrangente da teoria da 

comunicação e tem como elemento inicial a mensagem. Cinco elementos compõem a 

comunicação: “uma fonte ou emissão; um processo codificador que resulta em uma 

mensagem que se utiliza de um canal de transmissão; um receptor, ou detector da 

mensagem e seu respectivo processo decodificador” (FRANCO, 2012, p. 26, grifos da 

autora), conforme mostra a Figura 9. 

 

Análise de conteúdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Adaptada          Fonte: Franco (2012) 
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Franco (2012) observa, a partir do que está representado na Figura 9, que a análise 

de conteúdo implica em delimitar mais amplamente a teoria da comunicação, tendo como 

ponto de partida a mensagem cujo conteúdo é analisado a partir de perguntas (Quem? Por 

quê? O quê? Com que efeito? Para quem?) a fim de que o pesquisador faça inferências 

sobre os elementos da comunicação. De acordo com o que diz a autora, interessou-nos 

direcionar nosso processo analítico sobre as causas e os efeitos das mensagens a fim de 

que a análise de conteúdo fosse acrescida de significado e não representasse a mera 

descrição das características textuais. Partimos da descrição das mensagens transmitidas 

pelos estudantes e procedemos à inferência para chegar à interpretação dos dados 

coletados, considerando que “a inferência é o procedimento intermediário que vai 

permitir a passagem, explícita e controlada, da descrição à interpretação” (FRANCO, 

2012, p. 32).  

Assim, inspirando-nos em Bardin (1977) e em Franco (2012), nossas inferências 

implicaram em comparações entre os dados coletados e os dados teóricos para validar 

nossas interpretações. Apoiamo-nos em diversos autores, para construir uma discussão 

sobre as circunstâncias, as maneiras e as justificativas de uso, pelos estudantes, das 

tecnologias digitais no contexto de nossa pesquisa: o desenvolvimento das competências 

de comunicação em francês. Recordamos que o material da análise se constituiu de 

observações feitas pela professora/pesquisadora, ao longo da investigação e dos dados 

coletados por meio do questionário, das entrevistas e das produções orais e escritas 

realizadas pelos estudantes. 

Definimos as unidades de análise, como propõe Franco (2012), discriminando-as 

em duas unidades. Como unidade de registro, escolhemos trabalhar a partir do tema “o 

uso das tecnologias digitais nos processos de aprendizagem de francês formal e informal”. 

Baseamo-nos na afirmação da autora que considera a unidade de registro mais útil em 

análise de conteúdo para a interpretação de respostas com diferentes significados. O 

corpus de nossa análise se compõe exatamente de uma variedade de respostas em que o 

tema tratado “incorpora, com maior ou menor intensidade, o aspecto pessoal atribuído 

pelo respondente” (FRANCO, 2012, p. 45). 

A segunda unidade de nossa análise é a unidade de contexto, indispensável para a 

decodificação dos textos e, sobretudo, para que se estabeleça “a necessária diferenciação 

resultante dos conceitos de ‘significado’ e de ‘sentido’, os quais devem ser 

consistentemente respeitados, quando da análise e interpretação das mensagens 

disponíveis” (FRANCO, 2012, p. 49, grifos da autora). A unidade de contexto é 
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fundamental para que se compreenda a codificação da unidade de registro. No caso da 

nossa pesquisa, analisamos os relatos e as opiniões dos estudantes sobre o uso das 

tecnologias digitais no contexto educacional e pessoal. Franco (2012) esclarece que as 

dimensões da unidade de contexto, sendo superiores às da unidade de registro, são 

excelentes para a compreensão do significado do tema, como é o caso de nossa análise. 

Com base nas ideais de Franco (2012), tomamos a unidade de registro e a unidade 

de contexto conforme discriminamos acima e estruturamos nossa análise de dados em 

quatro seções. Na primeira, analisamos o uso dos dispositivos digitais (computador, 

notebook, tablet e smartphone). Na segunda, o uso das redes sociais digitais (e-mail, 

Facebook, Twitter e WhatsApp). Na terceira, as atividades realizadas por meio das 

tecnologias digitais relacionadas ao desenvolvimento das habilidades de pensamento, 

segundo a Taxonomia de Bloom para a era digital, de Churches (2009). Na quarta seção, 

analisamos as possibilidades de desenvolvimento das competências comunicativas em 

francês, preconizadas pelo Cadre européen commun de référence pour les langues a partir 

do uso do tablet oferecido pela escola e do smartphone, além dos demais dispositivos 

digitais de que dispunham os estudantes. 

 

4.1. Sobre o uso dos dispositivos digitais (computador, notebook, tablet e smartphone) 

 

Na coleta de dados sobre a frequência de uso dos dispositivos digitais 

(computador, notebook, tablet e smartphone), confirmamos o que é amplamente 

conhecido: o smartphone é o dispositivo mais utilizado. Em seguida, verificamos que os 

participantes desta pesquisa utilizam mais o computador de casa, o notebook, o tablet e o 

computador da escola, nessa ordem, como mostra o Gráfico 2.  
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Gráfico 2          Fonte: Questionários  

 

 Nas entrevistas, os estudantes justificaram a prevalência de uso do smartphone em 

razão da mobilidade que o dispositivo oferece, conforme nos dois exemplos a seguir:  

É mais rápido, tá mais perto. 

 

Uso muito porque tenho fácil acesso ao celular, com acesso à Internet, nas 

horas vagas.  

 

Fenômeno que acompanha as civilizações nômades, a mobilidade deu origem à 

criação das primeiras cidades. Desde aquela época, afirmam Santos e Weber (2013), 

intensifica-se o desenvolvimento urbano que, por sua vez, impulsiona a modernidade e 

penetra no cotidiano dos centros sociais em que as pessoas se relacionam, circulam, 

trabalham, criam, produzem e podem se divertir. Na era atual, os dispositivos móveis 

potencializam a comunicação, pois a dimensão de informação virtual traz a circulação de 

um fluxo informacional em rede.  

A mobilidade se constitui de espaços formados por “redes telemáticas sem fio e 

espaços físicos, chamados por Santaella (2010) de espaços intersticiais”, que podem ser 

como “misturas inextricáveis entre os espaços físicos e o ciberespaço” (SANTOS; 

WEBER, 2013, p. 288). Explicam as autoras que os espaços intersticiais são formados 

por conectividade e ubiquidade, sendo que esta última faz o deslocamento e a 

comunicação coincidirem, embora não seja o equivalente de mobilidade. A ubiquidade, 

acrescentam, ainda citando Santaella (2010), permite a continuidade do vínculo 

comunicacional em um tempo instantâneo e é plurilocalizada. Sumarizam, então, que a 

“ubiquidade pode ser compreendida como uma habilidade de comunicação a qualquer 
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tempo e hora, por meio de dispositivos móveis, dispersos pelo ambiente” (SANTOS; 

WEBER, 2013, p. 289).  

A questão da mobilidade também vem à tona, assim como um comportamento 

comum a muitas pessoas que é o de não dispensar a ‘parceria’ do smartphone como 

‘companheiro para todas as horas’, como relatou um entrevistado: Computador em si eu 

não tenho, tenho um notebook que não costuma estar ligado à Internet. Estou sempre 

com o smartphone para qualquer coisa.  

De sua fala destacamos ainda a multifuncionalidade do smartphone, tanto que não 

precisava de um dispositivo maior, como o computador, e seu notebook, sem acesso à 

Internet, lhe servia, como explicou, para edição de trabalhos e textos. O smartphone podia 

ser usado para praticamente qualquer atividade, a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 Ainda a respeito da seção relacionada à frequência de uso dos dispositivos digitais, 

como vimos no Gráfico 2, a maioria preferia fazer trabalhos em casa por meio do 

computador ou do notebook, pois dispunham, nesses dispositivos, de programas e 

aplicativos a que estavam acostumados. Esses dispositivos podiam ser compartilhados 

com a família, serviam para trabalhos da escola e também para entretenimento.  

Uma entrevistada só usava o computador de casa para impressão de algum 

material, pois tinha seu próprio notebook para tarefas escolares e outras atividades. Outro 

aluno não usava seu notebook no colégio, mas, em casa, lia e-mails e fazia uso de jogos 

que não abriam no celular, enquanto sua colega usava o computador da família para entrar 

nas redes sociais, fazer pesquisas escolares, ver vídeos e ouvir música. Ela tinha um 

notebook que emprestava para o irmão usar no trabalho. 

Os relatos dos estudantes mostraram os diferentes recursos de que dispunham em 

suas casas e os diferentes usos que cada um dava às tecnologias digitais, segundo suas 

necessidades e as de seus familiares. Podemos dizer que, de uma forma geral, 

compartilhar computadores e notebooks é uma prática recorrente entre parentes e amigos. 

Já o smartphone é um item de uso pessoal que dificilmente é cedido ou emprestado. 

Talvez possamos comparar o smartphone ao passaporte de viagem, item pessoal e 

intransferível. Esse dispositivo é um meio particular que cada pessoa utiliza para navegar 

na Internet, circular pelas redes sociais e guardar na nuvem suas fotos de viagens e outros 

tantos dados e recordações pessoais. 

No conjunto de alunos, nem todos possuíam um computador ou notebook de uso 

exclusivamente pessoal. Aqueles que os tinham, costumavam desenvolver habilidades 
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mais específicas como escrever textos de diferentes gêneros, editar fotos e vídeos com 

programas e recursos que lhe eram mais adequados do que aqueles do celular.  

Uso [o computador] para fazer trabalhos e escrever contos e crônicas, 

pois gosto muito de escrever. 

 

Eu edito alguma coisa criativa, diferente que deixa o vídeo mais 

interessante, em casa, no computador. 

 

[Edito no notebook] porque tem programas que só tem no notebook e 

também o touch, às vezes, atrapalha. 

 

 Guichon (2012) ressalta que possuir um computador próprio pode modificar o 

tempo que se passa usando o dispositivo e as atividades realizadas com ele. Os sujeitos 

podem desenvolver habilidades em maior número e de ordem mais complexa, na medida 

em que o acesso às ferramentas é ampliado. 

Coll e Monereo (2010) sublinham que a Sociedade da Informação vê crescer 

incessantemente a centralidade da educação e da formação, ladeada pelo protagonismo 

também crescente das TIC nos processos educacionais e formativos. Uma estudante nos 

disse: Pra pesquisar os professores deixam usar o celular que também é mais prático. 

Novamente, a praticidade do smartphone é destacada. Ouvindo a estudante, 

observamos sua satisfação em poder usar o celular em sala, ainda que sob a condição de 

somente fazer pesquisas, como determinavam os professores. Sabemos que uma parte dos 

docentes prefere que a turma mantenha os aparelhos desligados para que não haja 

interrupções nem desvio de atenção durante as aulas.  

A questão de uso e não uso dos celulares em sala de aula é sempre controversa, 

haja vista a tentativa de resolver os impasses legalmente. Instituída em 11 de abril de 

2008, a Lei 5.222 proibia o uso do celular nas salas de aula das escolas públicas do Estado 

do Rio de Janeiro. Revogada pela Lei 5.453, de 26 de maio de 2009, o uso do celular para 

fins pedagógicos passou a ser permitido desde que haja autorização do estabelecimento 

de ensino. Soluções podem ser encontradas, a nosso ver, a partir do diálogo, pois sempre 

há os alunos que procuram o celular durante a aula para fazer uma busca que os auxilie a 

desenvolver uma atividade ou para se entreter.  

Em uma discussão online, Júlio Gil (2013) mostra que a polêmica é 

clara. Há quem seja favorável à reflexão, em conjunto com os alunos, como opinou um 

leitor: Celular não tem que ser proibido, mas sim aproveitado em sala de aula de forma 

consciente, como um caderno por exemplo, pode ser usado como material para anotações 

ou como matéria prima para bolotas de papel, vai muito da conscientização. Favorável 
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à proibição do uso do celular em sala de aula, uma leitora respondeu: Celular é proibido 

em sala de aula por lei. Educar é conscientizar os alunos de que a lei é para ser cumprida. 

Simples assim. 

Nas nossas aulas, o uso do smartphone não criou nenhuma polêmica e os 

participantes da pesquisa utilizaram os celulares sempre que precisaram para realizar as 

atividades. Entre uma tarefa e outra, observamos que uma aluna trocava mensagens 

instantâneas, duas outras gostavam de folhear os livros das estantes, um aluno, 

eventualmente, jogava no celular e com ele descobrimos um jogo em francês para ampliar 

o vocabulário, como também havia a conversa entre outros alunos, quando terminavam 

uma tarefa antes dos outros colegas da turma. 

Recordamos que uma economia baseada na qualidade do conhecimento demanda 

destaque para a aprendizagem no plano individual tanto quanto no social e as TIC 

“apresentam-se como instrumentos poderosos para promover a aprendizagem tanto de 

um ponto de vista quantitativo como qualitativo” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 

68), pois novos recursos educacionais estão continuamente sendo disponibilizados.  

Observamos, em várias atividades em sala de aula, que uma estudante utilizava 

Word e Power Point no seu próprio smartphone para editar os trabalhos que elaborava e 

enviava para a professora/pesquisadora, posteriormente, por e-mail. Além disso, durante 

o curso, por meio dos celulares, os estudantes fizeram pesquisas na Internet e utilizaram 

os dois aplicativos indicados pela professora/pesquisadora: o Dictionnaire Larousse e o 

Spreaker (aplicativo para gravação de voz e criação de podcast). 

 Quando nos centramos nas transformações da educação tradicional, a integração 

das TIC à educação formal e escolar é “frequentemente justificada, exigida ou promovida, 

dependendo do caso, pelo argumento de sua potencial contribuição para o 

aperfeiçoamento da aprendizagem e da qualidade do ensino” (COLL; MAURI; 

ONRUBIA, 2010, p. 69). Por outro lado, há insuficiência de base empírica que sustente 

esse argumento, pois os recursos tecnológicos incorporados às práticas pedagógicas de 

natureza e características diversas, são utilizados em várias e distintas instituições por 

diferentes professores e estudantes. Torna-se, portanto, extremamente difícil 

correlacionar causas e resultados que atestem o aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem, por meio das TIC, “em contextos complexos, como são, inegavelmente, 

os da educação formal e escolar, nos quais intervêm simultaneamente muitos outros 

fatores” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 69).  
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Reconhecemos, em nossa pesquisa, as dificuldades apontadas acima, mas 

acreditamos que os resultados empíricos aqui apresentados poderão contribuir para os 

estudos acerca das transformações a partir da incorporação das TIC nos processos 

educativos. Ressaltamos que nossa investigação não teve como objetivo encontrar, a 

priori, uma relação direta entre o uso das tecnologias digitais móveis e a melhora da 

aprendizagem de francês.  

Acreditamos não ser coerente relacionar diretamente o uso das TIC e os 

desempenhos de aprendizagem, “uma vez que esta relação estará sempre modulada pelo 

amplo e complexo leque de fatores que formam as práticas educacionais” (COLL; 

MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 69). Destaquem-se as possibilidades de que as TIC 

modifiquem as práticas e os processos educativos, engendrando a melhora da 

comunicação, da troca de informação e da construção do conhecimento na educação 

formal e escolar, no dizer dos autores. 

Verificamos no Gráfico 2 que maioria dos entrevistados utilizou pouco o tablet. 

Em sala de aula, durante as atividades propostas, a professora/pesquisadora logo observou 

que os estudantes não levavam os aparelhos. A justificativa principal era a falta de acesso 

à Internet no campus em que a pesquisa foi desenvolvida. Os estudantes deram detalhes 

sobre o que vivenciaram: 

Internet no colégio só na sala de informática, no colégio o sinal de Internet 

é horrível. 

 

No colégio não dá pra pesquisar pela Internet ou tem que ter alguma coisa 

roteando porque Wi-Fi não funciona, então não dá pra pesquisar nada. 

 

Não adianta nada a gente ter vários tablets, se a gente não tiver Internet. 

A gente tem até Wi-Fi, mas não tá funcionando, parece. Aí não adianta 

muita coisa.  

 

Desde 2013, quando a instituição ofereceu tablets para os professores da escola, 

incentivando o uso do dispositivo nas atividades didático-pedagógicas, a falta de uma 

rede Wi-Fi desestimulava o uso do dispositivo por parte dos docentes. Como professora 

da escola, a pesquisadora também recebeu um tablet naquele ano e se sente contemplada 

com a premissa de que “é preciso dimensionar a infraestrutura que dá suporte à conexão, 

sem a qual não existe possibilidade de navegação em rede” (SANTOS; WEBER, 2013, 

p. 289).  

Em 2015, os projetos da escola de implementação de conexão Wi-Fi e de 

distribuição de tablets para os estudantes da primeira série do Ensino Médio, foram 
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fundamentados nas Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel. 

Nessas Diretrizes estão implicadas políticas para a ampliação e a melhoria das opções de 

conectividade, pois “a maioria das oportunidades de aprendizagem móvel depende de 

uma conectividade confiável com a Internet e com outras redes de comunicação e dados” 

(UNESCO, 2013, p. 37). No mesmo documento afirma-se que o acesso à informação está 

cada vez mais ligado ao desenvolvimento econômico e social e que os governos devem 

operar com setores de atividades capazes de construir e ampliar a infraestrutura 

tecnológica, dando condições para que a aprendizagem móvel aconteça. Enfatiza-se ainda 

que é fundamental que os governos forneçam acesso equitativo à conectividade móvel, 

sobretudo em escolas, universidades e bibliotecas.  

 A distribuição de tablets para os estudantes foi mantida em 2016. O projeto de 

implantação da rede Wi-Fi não foi concluído durante o desenvolvimento de nossa 

pesquisa, por falta de recursos adequados às necessidades. O tablet, portanto, não foi 

utilizado nas atividades em sala propostas pela professora/pesquisadora pela falta de 

conectividade móvel, dentre outros motivos que apresentaremos adiante.  

Por outro lado, o uso do smartphone para consultas online, por exemplo, foi feito 

por uma parte dos estudantes e pela professora/pesquisadora, pois tinham acesso à 

Internet paga em seus aparelhos. Sempre que necessário, o grupo compartilhava esses 

dispositivos durante as aulas. É importante dizer que a sala dispunha de dez 

computadores, cinco se encontravam em condições de uso e com acesso à Internet. Essas 

máquinas foram utilizadas em duas aulas apenas, justamente porque o smartphone era o 

dispositivo preferido pela praticidade de seu uso.  

Nas entrevistas, alguns estudantes enfatizaram a praticidade do tablet para leitura 

de arquivos na escola, baixados em casa ou em algum outro ambiente com Wi-Fi:  

O da escola eu uso muito pra ler, ler PDF, ler artigo essas coisas. 

 

Às vezes o professor mandava foto, algum material aí eu estudava por lá. 

 

É pra abrir slides de história, ler livros de português ou pra usar o 

dicionário de francês quando eu estou com dúvida em alguma coisa. 

 

Estudo para todas as matérias; baixo PDFs que os professores mandam 

no e-mail da turma, assisto vídeos, faço pesquisas e também baixo 

aplicativos em casa porque descarrega rápido.  

 

Antes das provas, uso bastante, salvo resumos e não preciso levar muita 

coisa para o colégio, só o tablet e o material pra fazer a prova.  

 

Eu utilizo mais o tablet para estudar, muitas vezes, quando eu não quero 

ligar o meu computador, eu ligo o tablet e uso ele para fazer trabalhos ou 



69 
 

 

ler a matéria que algum professor passou no quadro e algum amigo meu 

me passou por foto. 

 

Outros disseram utilizar o dispositivo também para entretenimento: O [tablet]da 

escola serve para ver filmes e vídeos e Uso tablet para jogar. Eu uso mais o meu pessoal. 

Os estudantes que tinham dois tablets, o ‘da escola’ e o ‘pessoal’, via de regra, 

separavam o primeiro para as atividades escolares e o segundo para o entretenimento:  

Só uso o do colégio para estudar, o resto é tudo no outro. 

 

Eu separo bem, o tablet da escola tem as coisas que eu uso pra escola. 

 

Uso o comprado para fazer trabalho, pois dá pra abrir várias páginas sem 

travar. 

 

Uso o meu próprio, no meu eu tenho aplicativos que eu uso que não são 

tão focados no escolar. 

 

Lá em casa, eu tenho um notebook, tenho o tablet e o smartphone. Eu uso 

mais o meu pessoal. 

 

Costumo usar como ‘dispositivo de emergência’, quando a bateria do 

smartphone termina, sendo também para redes sociais e música. Não é o 

do colégio, não. 

 

Deduzimos, inicialmente, que separar o uso dos dispositivos diminuiu a utilização 

do tablet oferecido pela escola. Além disso, a obrigatoriedade de devolver o dispositivo 

ao término do Ensino Médio não estimulava seu uso. Dois estudantes, preocupados com 

a devolução dos tablets, disseram: Não uso nem em casa. Ele fica guardado dentro da 

caixa e Não tenho o tablet da escola, eu não peguei, por não confiar em mim com as 

coisas dos outros.  

A nosso ver, na medida em que os estudantes denominavam ‘tablet da escola’, 

faziam uso, com moderação, do material emprestado. Nesse ponto, destacamos a 

responsabilidade e o compromisso dos estudantes em zelar pelo material da escola. 

Entretanto, verificamos que a normativa de devolução não contribui, de certa forma, para 

o projeto institucional de uso pedagógico do dispositivo e os relatos acima contradizem 

as Diretrizes da UNESCO que concebem esses dispositivos digitais como “facilmente 

portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de uma instituição, e podem 

facilitar um grande número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à 

comunicação” (UNESCO, 2013, p. 8). Entendemos, porém, que a normativa está de 

acordo com as questões públicas de investimento na Educação e que essas políticas, como 

sempre, precisam ser revistas. 
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Ao mesmo tempo, a maioria dos estudantes relatou outras limitações de uso. As 

propriedades dos tablets, tanto aqueles oferecidos em 2015, quanto os de 2016, de outra 

marca, dificultaram consideravelmente sua utilização. Ouvimos dos entrevistados:  

O tablet da escola descarrega muito rápido. 

 

Baixo aplicativos em casa porque descarrega rápido. 

 

O tablet da escola trava. Tem alguns aplicativos que nem abrem.  

 

Não uso, não é muito prático. Sua qualidade não é boa, a qualidade da 

foto, ele trava bastante.  

 

O tablet do colégio é muito ruim, ele trava bastante, descarrega rápido e 

pra carregar demora 6 horas. 

 

Tenho mas não uso pelos mesmos motivos do computador da escola: 

restrições quanto a alguns sítios ou conteúdo. 

 

O único problema que eu tive com ele foi a bateria, ela descarrega muito 

rápido, então eu sempre uso o tablet já com o fio conectado. 

 

Ele trava demais; desde sempre ele travou, talvez pela qualidade não ser 

boa ou então talvez seja um problema só do meu, de fábrica, não sei. 

 

O tablet tá com problema de memória, memória cheia já. Ele praticamente 

veio cheio. Acho que eu adicionei o Gmail, o meu e-mail e o da turma. 

Acho que depois que eu adicionei o e-mail da turma, começou a ficar 

assim. E na verdade, o e-mail da turma nem tá funcionando ali, uso muito 

pouco. Acho que eu prefiro mesmo computador, anotar no caderno, essas 

coisas. 

 

É pesado, ele chama muito atenção. Aí eu não costumo levar na bolsa. Ele 

veio normal. Só que com um, dois meses de uso, a bateria zera em 20 

minutos, você tem que sempre usar o carregador e conforme ia baixando 

os arquivos, os e-mails que o professor mandava por e-mail, ficava muito 

cheio rápido, ficava lerdo, muito lerdo. Então eu não conseguia usar. Aí 

eu abandonei. Como vou ter que entregar, acho que no ano que vem, eu já 

deixei separado. 

 

A potencialidade desse dispositivo móvel, representada por suas características de 

mobilidade, acessibilidade e portabilidade, não pôde ser verificada, no contexto da 

pesquisa que realizamos. De início, isso nos trouxe preocupação e frustração, pois 

contávamos, junto com os alunos, utilizar os tablets em maior escala e, sobretudo, com 

acesso à Internet para agilizar a troca de gravações no aplicativo Spreaker, a edição e 

envio dos textos escritos pelos estudantes, por exemplo. Como se tratou de uma pesquisa-

ação prática, replanejamos as atividades e nos adaptamos aos recursos disponíveis. 

Acreditamos que uma enquete institucional poderia ser útil para que os problemas 

relacionados ao uso dos tablets, como mostram os resultados de nossa pesquisa, possam 
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ser averiguados de forma mais abrangente. Se existe a hipótese de que os tablets 

oferecidos pela escola não estão sendo utilizados pelos estudantes, os projetos de 

inovação podem estar bastante comprometidos. Se os problemas técnicos encontrados se 

reduzem aos dispositivos oferecidos aos estudantes daquela turma, nos parece 

relativamente possível resolvê-los para que todos possam usufruir desse recurso 

tecnológico em condições de igualdade em relação aos colegas de outras turmas. 

Quanto ao uso dos computadores da escola, os dados mostram que a maioria dos 

participantes da pesquisa os utilizava para edição de um texto ou de slides que seriam 

apresentados em Power Point ou ainda para uma pesquisa em grupo na Internet. Um 

entrevistado explicou o pouco uso dos computadores da escola:  

Porque são repletos de restrições pelos coordenadores, além de não terem 

programas instalados, como o de edição de vídeo e o laboratório costuma 

fechar várias vezes para aulas específicas ou por outros motivos. 

 

No campus, durante o desenvolvimento da pesquisa, o laboratório de informática 

estava funcionando com dezesseis máquinas com acesso à Internet. Consideramos 

importante ressaltar que “a incorporação de ferramentas tecnológicas no planejamento do 

processo formativo sempre inclui uma série de normas e procedimentos de uso, mais ou 

menos explícitos e formalizados, das ferramentas incorporadas” (COLL; MAURI; 

ONRUBIA, 2010, p. 78).  

Naquela escola, o uso dos computadores e da Internet nos diferentes espaços é 

organizado de maneira que a instituição disponibiliza programas livres e viabiliza o 

acesso a sítios restritos, como o YouTube, quando um professor solicita esse acesso para 

atividades com as turmas. A organização institucional prevê o uso dos computadores e da 

Internet nos espaços da escola para o desenvolvimento de atividades pedagógicas de 

grupos de alunos, acompanhados de um professor, antes das atividades individuais.  

De fato, como aponta Kenski (2012a), ainda que haja computadores com acesso à 

Internet, há sempre a preocupação em vigiar os alunos para que não acessem nem enviem 

material ilícito e, como outras escolas, essa instituição precisa colocar filtros nas 

máquinas para bloquear determinados tipos de sítios e o uso de programas piratas. De um 

lado, os estudantes competem com as escolas, buscando quebrar os bloqueios, de outro 

lado, o tempo que gastam com as atividades mediadas pelo computador é mínimo. 

Portanto, os alunos podem levar mais tempo interagindo com amigos virtuais do que em 

determinadas tarefas e “essas ações podem ser vistas como problemas, mas também como 
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caminho por onde as escolas podem trazer os estudantes para novos e mais prazerosas 

formas de aprender” (KENSKI, 2012a, p. 60).  

Na instituição, há diferentes projetos de uso das tecnologias que abarcam essa 

visão pedagógica de ampliação dos horizontes da aprendizagem mediatizada pelas TIC. 

Nesses projetos, pesquisas sobre videogames e criação de vídeos, por exemplo, reúnem 

alunos e professores em diferentes atividades em que o prazer de aprender e de construir 

conhecimento mostra os diferentes caminhos apontados pela autora.  

Para citar um exemplo ligado ao ensino de francês, em 2014, foi desenvolvido o 

e-ducasport. Tratou-se de um projeto interdisciplinar de intercâmbio linguístico-cultural 

que integrou um grupo de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da escola e um 

grupo de alunos franceses, da mesma faixa etária, de um colégio situado em Paris. 

Professores de francês, educação física e informática educativa orientaram os alunos e o 

grupo brasileiro desenvolveu as diferentes etapas de criação de um curta-metragem, 

produto final do projeto, em um trabalho colaborativo com os professores e alunos 

franceses.  

Ao longo de todo o ano letivo, o prazer de pesquisar, aprender, trocar ideias, 

construir o roteiro e as falas do filme, interagir com o grupo estrangeiro e participar de 

oficinas de produção de audioviosual envolveu todo o grupo de estudantes e professores. 

Os resultados mostraram que as habilidades de criação e interação dos estudantes da 

escola foram significativamente ampliadas, assim como suas competências de 

comunicação em francês. 

Qualquer análise histórica pode revelar a imersão do homem em seguidas 

inovações que modificam sua maneira de se comunicar, pensar e existir ao longo dos 

tempos, afirma Carvalho (2011). Para tanto, produz os meios que “instrumentam sua 

ação, ou seja, a técnica e sua irmã mais nova, a tecnologia, que surgiu (...) com a 

Revolução Industrial”, assim, “seus significados abarcam a ciência, a simples técnica, o 

conjunto de todas as técnicas e ainda sua ideologização” (CARVALHO, 2011, p. 15, 

grifos da autora).  

Na era da informática, complementa Carvalho (2011), a interconexão dos 

computadores e de suas memórias criou um novo espaço de comunicação no mundo, o 

ciberespaço, local que congrega as redes e as comunidades virtuais de aprendizagem. O 

ciberespaço é apresentado como uma tecnologia que possibilita a ampliação da 

comunicação humana e incentiva a adoção do paradigma educacional defendido há 

tempos, mas ainda praticado de maneira reduzida: a aprendizagem colaborativa.  
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Em nossa pesquisa, vimos o potencial dos participantes para desenvolver sua 

aprendizagem, tanto quanto sua comunicação e interação, de maneira mais ampla, por 

meio das redes sociais. As observações em sala de aula e as entrevistas mostram que os 

estudantes praticam a colaboração ainda que de forma pouco sistematizada. Diferente, 

portanto, da colaboração que pode ser organizada e avaliada em um ambiente ou 

comunidade virtual de aprendizagem, por exemplo.  

No contexto de nosso trabalho com a turma, a sistematização de atividades 

colaborativas aconteceu em sala de aula a partir das tarefas propostas. Essas tarefas, 

baseadas nas orientações do Cadre, incluíram as conversas, os diálogos simulando 

situações cotidianas, a construção de textos, a elaboração de trabalhos, a organização dos 

exames simulados, etc. Todas essas tarefas compreenderam diferentes etapas com 

diferentes graus de complexidade. Das etapas simples, às mais complexas, os 

participantes da pesquisa demonstraram, cada um à sua maneira, capacidade para 

colaborar ativamente a fim de cumprir os objetivos e metas. 

Do ponto de vista das práticas solidárias por meio das redes sociais digitais, 

trazemos as falas de estudantes que, recorrendo às trocas virtuais, no grupo da escola ou 

em outros grupos, por meio do WhatsApp, do Facebook ou do e-mail, compartilharam 

dados, informações e se comunicaram para desenvolver tarefas de estudo 

colaborativamente:  

Uso bastante [e-mail] para trabalho da escola ou da Fiocruz. 

 

No Facebook, estudo com o Je parle français22 (...) Às vezes, eu procuro 

coisas, páginas ou grupos que você entra pra aprender alguma coisa. 

 

WhatsApp eu uso para me manter atualizado com os grupos de trabalho 

que eu estou. Facebook eu falo com pessoas individualmente para tirar 

dúvidas, mas quando eu vou fazer trabalho, todos preferem criar um grupo 

no WhatsApp para isso.  

 

 Os estudantes utilizavam os recursos digitais não apenas para a socialização, mas 

também para a ajuda mútua nas tarefas escolares. Esse tipo de colaboração, ainda que 

previsível, é “invisível para os professores porque não é instituída por eles” (GUICHON, 

2012, p. 9). Essa prática colaborativa se constitui para responder a uma necessidade 

pontual e demanda determinadas competências de organização e de comunicação.  

                                                           
22 Grupo criado no Facebook por uma estudante, ao fim do ano letivo para a comunicação e a 

troca de informações em francês. 
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As tecnologias servem tanto para informar quanto para comunicar, pois “a 

necessidade de expressar sentimentos e opiniões e de registrar experiências e direitos nos 

acompanha desde tempos remotos” (KENSKI, 2012a, p. 27). O homem criou, como é 

chamada por certos autores, a tecnologia de inteligência. De base imaterial, a tecnologia 

de inteligência existe como linguagem, não como máquina. Para uso dessa linguagem em 

tempos e espaços diferentes, diversos produtos e processos foram desenvolvidos e o 

avanço da tecnologia nas “últimas décadas garantiu novas formas de uso das TICs para a 

produção e propagação de informações, a interação e a comunicação em tempo real, ou 

seja, o momento em que o fato acontece” (KENSKI, 2012a, p. 28).  

Quanto ao papel de docentes e discentes e as maneiras de interação favorecidas 

pelas TIC, as mudanças parecem incontornáveis, segundo Coll e Monereo (2010). 

Afirmam os autores que a imagem do docente como único transmissor da informação, 

controlando todas as trocas entre os alunos e dominando o currículo, perde sua nitidez em 

uma sociedade conectada por telas. Cotidianamente, estudantes formam grupos, 

colaboram e se auxiliam em tarefas escolares pelas redes sociais digitais; qualquer tema 

é tratado, de forma atual e em diversos níveis de profundidade, em diferentes ambientes 

virtuais, sendo possível acessar diretamente as obras de vários autores e até mesmo 

contactá-los diretamente; inúmeros recursos videográficos são disponibilizados na 

Internet para apresentar informações de maneira abrangente. Dessa forma, é quase 

inevitável a mudança do papel do professor que pode participar da seleção e gestão dos 

recursos disponíveis, esclarecer dúvidas dos estudantes, orientá-los em projetos e mediar 

discussões e debates, exemplificam os autores. 

Nesta pesquisa-ação, refletindo sobre sua prática e ouvindo os alunos, a 

professora/pesquisadora sentiu-se segura para orientar todos os estudantes nas atividades 

presenciais. Entretanto, a comunicação e a interação por meio do correio eletrônico e do 

WhatsApp ficaram abaixo de suas expectativas, pois um maior contato poderia ter sido 

mantido, sobretudo com os alunos que precisaram faltar às aulas.  

 

4.2. Sobre o uso das redes sociais digitais (WhatsApp, Facebook, e-mail e Twitter) 

 

Na segunda seção, analisamos a frequência de uso das redes digitais (WhatsApp, 

Facebook, e-mail e Twitter). Os resultados mostram que prevalece o uso do WhatsApp, 

seguido do Facebook, do e-mail e do Twitter, conforme o Gráfico 3. 
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O WhatsApp serviu para trocas entre todos os participantes da pesquisa com a 

professora/pesquisadora e o grupo permanece ativo, evidentemente com menos contatos, 

já que os estudantes concluíram todas as etapas do projeto DELF A2, em 2016, e a 

pesquisa de campo também foi concluída. Eventualmente, a professora/pesquisadora 

interage com o grupo, como ocorreu no início de março de 2017, para convidar os 

estudantes a assistir a um filme francês, em sessão gratuita para escolas, em um cinema 

no Centro da cidade. Também, vez ou outra, um estudante ‘aparece’ no grupo para trocar 

informações sobre outras atividades da escola que envolvem a língua francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3          Fonte: Questionários  

 

 Evidentemente, não nos surpreendeu o uso mais frequente do WhatsApp e o fato 

da maioria preferir esse aplicativo. Uma pesquisa não seria necessária para levantarmos 

este dado, por isso buscamos, nas entrevistas, conhecer melhor o uso das redes digitais 

pelo grupo de participantes que disseram:  

É pra comunicação de qualquer coisa, com mãe e até alguma coisa mais 

séria, mais a ver com trabalho.  

 

O WhatsApp é interessante porque você pode conversar com várias 

pessoas ao mesmo tempo, além dos grupos. 

 

Uso muito porque é a antiga função que a gente tinha de SMS, agora está 

no WhatsApp mais fácil inclusive porque você consegue se comunicar com 

várias pessoas ao mesmo tempo em grupo. Então eu uso ele bastante pra 

informar aonde eu estou e procurar pessoas é mais fácil. 

 

Observamos que esses alunos eram também os mais comunicativos em sala e que 

essa característica pessoal parecia levá-los a ter mais maior interesse em usar aquele 
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aplicativo com múltiplas possibilidades de comunicação. Por outro lado, uma entrevistada 

explicou que não gostava do WhatsApp:  

Porque os assuntos vão indo e você não pode olhar e você perde o assunto 

e teve uma discussão e, às vezes, os assuntos se entrelaçam e uma coisa 

não tem nada a ver com a outra e você fica refém daquilo pra ver o que as 

pessoas vão responder. Não tenho tempo pra ficar olhando, aí eu não olho, 

não gosto muito não, eu prefiro Facebook que é mais separadinho.  

 

À estudante importava administrar o tempo que dedicava às trocas de mensagens 

e informações. Nesse ponto, podemos associar a questão da não linearidade da leitura que 

demanda um esforço considerável, pois, como apontam Coll e Monereo (2010), se na 

narrativa convencional os eventos se diferenciam de acordo com o momento em que 

aconteceram e surgem cronologicamente, na Internet há múltiplos padrões complexos de 

temporalidade. Desenvolvem-se então competências de atenção em paralelo que são 

imprescindíveis para dar sentido às informações que circulam. No caso da entrevistada, a 

perda de tempo, procurando o ‘fio da meada’ nas trocas de mensagens instantâneas pelo 

WhatsApp, a fazia descartar o uso dessa rede social, porém estava bem adaptada ao fluxo 

de mensagens e informações do Facebook. 

Um outro entrevistado também fazia uso das redes sociais digitais para troca de 

mensagens instantâneas, porém preferia outro aplicativo: As conversas do WhatsApp 

podem ser facilmente deletadas, na troca de chip ou telefone, enquanto as do Messenger 

são deletadas apenas se o usuário desejar deletar. Por essa razão eu prefiro o Messenger. 

Àquele estudante interessava controlar o acesso e a manutenção dos dados que 

inseria nas redes. Nesse ponto, lembramos que no ciberespaço há a constante preocupação 

relacionada à regulamentação e controle da circulação de informações e são criados 

“filtros, zonas privilegiadas de acesso, proteção contra menores de idade, protocolos, 

normas de conduta, regulamentações legislativas, vírus e antivírus, vacinas, etc.” (COLL; 

MONEREO, 2010, p.21).  

Nas falas dos dois estudantes revelaram-se claramente o pensamento crítico e a 

capacidade de optar pela rede social que melhor convinha a cada um. Concluímos que as 

características particulares de cada pessoa as levam a escolher o aplicativo que melhor se 

adapta às suas necessidades e preferências. Entendemos que as escolhas desses 

entrevistados convergiram para um mesmo critério: a ingerência sobre cada dispositivo.  

Em se tratando de redes digitais, o mais apropriado, afirma Carvalho (2011), seria 

associarmos a palavra rede a três outras: ciberespaço, tecnologia e relações sociais. “Rede 

indicaria a infraestrutura tecnológica, a interconexão entre computadores, enfim, os 



77 
 

 

aspectos físicos que permitem às pessoas se encontrarem e se relacionarem no espaço 

online” (CARVALHO, 2011, p. 37) e, acrescenta, o ciberespaço é caracterizado por 

quatro elementos da rede: a descentralidade, a multidirecionalidade, o caráter distributivo 

e a expansão ilimitada. Além disso, a rede também pode indicar a interconexão de grupos 

de pessoas. Nos grupos e nas redes de que faziam parte os estudantes, todos 

compartilhavam ideias e interesses, com fluidez e abertura. 

A respeito da circulação da informação e da comunicação entre as pessoas, Kenski 

(2012a) ressalta três tipos diferentes de linguagem. A linguagem oral, forma mais antiga 

de expressão do ser humano, possibilitou a troca de informações e notícias, o diálogo 

entre os membros de um mesmo grupo e a transmissão de conhecimento entre os povos. 

Quando os homens deixavam a vida nômade e ocuparam um determinado espaço de 

forma mais permanente, surgiu a linguagem escrita, usada como tecnologia da 

comunicação. Trata-se de “uma linguagem de síntese, que engloba aspectos da oralidade 

e da escrita em novos contextos” e se apresenta “como um fenômeno descontínuo, 

fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz” (KENSKI, 2012a, p. 32). 

Diferente, portanto, das situações em que a oralidade das narrativas acontece de forma 

circular e repetida e a escrita se apresenta de maneira contínua e sequencial. A autora 

afirma que a estrutura hierárquica e tradicional em que os conhecimentos se organizam 

vai cedendo lugar a novas relações entre pessoas, tempos, espaços e conteúdos.  

Além disso, no dizer da autora, as tecnologias digitais permitem que se 

representem e se processem quaisquer tipos de informação, pois nos ambientes digitais 

se reúnem: a informática e suas aplicações, a transmissão e recepção de imagens, dados, 

sons, etc. e os mais diferentes tipos e suportes dos conteúdos, divulgados em fotos, filmes, 

livros, músicas, textos. Ressalta ainda que as mais diversas maneiras de informação são 

articuladas entre celulares, computadores, etc. e que “é possível a comunicação em tempo 

real, ou seja, a comunicação simultânea, entre pessoas que estejam distantes” (KENSKI, 

2012a, p. 33). Concordamos com Kenski que a linguagem digital facilita a informação, a 

comunicação, a interação e a aprendizagem. Completamos que essa facilidade ainda é 

restrita às pessoas que têm acesso às tecnologias digitais e que podem aprender a utilizá-

las. 

Relacionamos o que a autora mostra acima com a fala de uma das entrevistadas a 

respeito das vantagens de comunicação que o aplicativo WhatsApp oferece:  

Uso muito, sim, e com qualquer pessoa, desde minha avó, até minha prima. 

É uma coisa que realmente todo mundo tem e é uma coisa mais fácil 
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porque antes você ligava pra pessoa pra conseguir falar com ela. Agora 

tudo isso no WhatsApp você consegue. Você consegue mandar uma 

mensagem, ligar e ainda fazer chamada de vídeo tudo no mesmo lugar, 

então é uma coisa útil. Foto e qualquer coisa, arquivo também, pode-se 

fazer tudo aí. 

 

Chamou nossa atenção no discurso da estudante, ela enfatizar que se comunica 

com parentes de diferentes gerações. Ela interage com a avó e a prima com grande 

facilidade por meio daquele aplicativo. Sua comunicação com a professora/pesquisadora 

foi também a mais recorrente, dentre todos os alunos. Enviava suas produções orais 

regularmente, além de compartilhar links e arquivos sobre assuntos diversos. Também 

era comum a aluna avisar que havia colocado sua produção escrita na pasta do Google 

Drive, que havia revisado o texto, fazendo as alterações conforme as orientações dadas 

por e-mail. 

 O Facebook é a segunda rede social mais usada pelos entrevistados. Um 

entrevistado nos falou: É a minha principal rede social, utilizo bastante porque me 

acostumei com ele. Vejo notícias ou entretenimentos do meu interesse, além de conversar 

com meus amigos. 

  O sucesso de uma rede social como Facebook, sublinha Guichon (2012), se deve 

ao fato de que nela se agregam as postagens de textos, fotos e vídeos. Pode-se também 

trocar mensagens instantâneas com ou sem câmera. Regra geral, os entrevistados buscam 

informações nessa rede e identificamos dois outros usos mais comuns. O primeiro está 

ligado à comunicação:  

Uso pra me comunicar com as pessoas. 

 

Uso para conversar com alguns amigos e para fazer chamadas de vídeo. 

 

Ultimamente, eu tô usando mais pra conversar com as pessoas, pois o 

aplicativo que uso para me comunicar está com problema no meu celular. 

 

O segundo uso mais recorrente se relaciona ao entretenimento:  

Uso mais pra passar o tempo. 

 

É mais para acompanhar novidades. 

 

Fico vendo o feed de notícias às vezes para passar o tempo. 

 

Uso só para me distrair, para ver algumas postagens de páginas, ver o que 

as pessoas postam. 

 

Alguns estudantes deram mais detalhes, como a entrevistada que se preocupava 

com o tempo que passava, usando aquela rede social:  
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Eu não consigo ficar direto olhando o Facebook, mas são tantas vezes ao 

dia que acaba se tornando uma coisa que, se você juntar, é um tempo até, 

às vezes, excessivo, pode-se dizer. Eu não gosto muito de postar, eu mais 

vejo e recebo a informação do que passo a informação, eu não gosto muito 

de escrever ou de fazer alguma coisa própria, geralmente eu compartilho 

o que já está, se for algum material próprio, geralmente é alguma foto, 

agora texto, geralmente, não.  

 

Entendemos que o tempo que lhe parecia até excessivo era utilizado mais para 

estar a par das informações do que para publicar suas ideias e comentários escritos. Isso 

sugere certa precaução da aluna em escrever suas próprias ideias. Sempre atenta e 

participativa, interessava-se por todas as atividades da escola. Por outro lado, dizia-se 

tímida e preferia fazer sugestões de atividades somente para a professora/pesquisadora, 

evitando apresentá-las ao grupo. Nas conversas com a aluna, a professora/pesquisadora a 

incentivava a compartilhar no grupo suas sugestões e parece que isso foi encorajador para 

ela, pois passou a propor algumas atividades para reunir a turma fora das aulas. 

Seria uma inverdade dizer que pessoas mais tímidas postam menos no Facebook, 

mas supomos que o grau de exposição dessa rede social pode inibir até mesmo os mais 

extrovertidos. Uma das estudantes mais espontâneas, expansivas e comunicativas da 

turma relatou: Eu dou uma olhada geral pra ver se tem alguma coisa nova, notificação 

ou mensagem, mas nada de ficar postando não, só isso. 

A nosso ver, há que se levar em consideração o senso crítico de cada pessoa que 

define o tempo que irá passar nas redes sociais, tanto quanto escolhe o quê e para quem 

lhe interessa publicar suas ideias e outros dados. 

O Gráfico 3 mostra que os alunos faziam pouco uso do e-mail, em relação às 

outras redes sociais digitais. Nas entrevistas, verificamos que o uso do e-mail era voltado 

para o recebimento de informações, textos, slides e outros materiais enviados pelos 

professores da escola a partir de um endereço eletrônico da turma: O e-mail eu uso pouco 

por ser algo formal (...) apenas para tratar de trabalhos escolares com professores. 

Os estudantes também enviavam trabalhos e documentos para cumprir as 

atividades escolares: Uso e-mail pra enviar trabalhos para alguns professores e pra ver 

se eles colocaram a matéria no e-mail, já que a maioria usa slide. Uso mais o e-mail da 

turma. 

Há também o uso do e-mail para situações que não estão diretamente ligadas à 

escola, mas que são, no dizer dos alunos, ‘formais’ ou ‘incomuns’:   

O e-mail eu uso mais para mandar ou receber algum documento, ou algo 

importante. 
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Uso ele para me cadastrar em sítios e às vezes eu uso para receber 

promoções de lojas. 

 

Você só usa pra quando é mais formal, pra quando você tem que lidar com 

uma pessoa mais velha, se eu for mandar um e-mail eu não mando pra um 

amigo, é sempre alguém mais velho ou pro meu pai que eu mando um PDF 

ou alguma coisa assim. 

 

Lembramos, nesse ponto, que os bisavôs e bisavós desses estudantes, quando 

jovens, escreviam cartas e as enviavam, às vezes com fotos, pelo correio. A geração 

seguinte, costumava enviar cartões postais para dar notícias de viagem, telegramas para 

mensagens urgentes e telefonar para se comunicar diretamente com as pessoas. Muitas 

crianças e adolescentes desta década podem nunca ter visto uma máquina de escrever, 

não saber o que é um telegrama e só conhecer um aparelho de telefone de discar como 

peça de museu.  

Os estudantes entrevistados consideravam o e-mail formal e adotavam os 

aplicativos de mensagens instantâneas para a troca de informações, fotos e outros 

materiais com os amigos. Em cada época as pessoas vão se adaptando às tecnologias 

sempre que lhes interessa agilizar a informação e a comunicação. São bem diversas as 

maneiras de estar inserido no mundo. As pessoas mais velhas que optam por utilizar o 

WhatsApp, conforme vemos no dia a dia, podem encontrar algumas dificuldades, ao 

mesmo tempo que descobrem novas formas de conviver e de se relacionar. Um 

entrevistado nos disse: Minha avó criou o zap dela ontem. A considerar que esse 

aplicativo surgiu há cerca de oito anos, a avó do estudante começou a utilizá-lo no seu 

tempo, isto é, no momento em que lhe pareceu adequado, segundo seus interesses e 

necessidades.   

Um estudante relatou maior uso do e-mail, inclusive de seu endereço próprio: No 

colégio, os professores usam, se comunicam e muito com os alunos por e-mail, mandando 

trabalhos, vídeos, os slides que eles usam na sala de aula e também [uso] o meu pessoal. 

Para os alunos que participavam de estágios em outras instituições, o e-mail era 

utilizado com maior frequência e propiciava mais trocas e interações virtuais: 

O e-mail é porque tem o programa de iniciação científica aí mandam as 

coisas. É só [assuntos] oficiais mesmo. 

 

[Uso bastante para] trabalho de escola ou da Fiocruz. Com os colegas, 

pra me comunicar, não. 

 

Entendemos que na medida em que assumem outros compromissos fora da escola, 

tais como estágios e outros cursos, os estudantes utilizam o e-mail com mais frequência 
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e criam uma conta própria. Encontram então necessidade e sentido para usar esse recurso, 

interagindo com outras pessoas além do círculo de amigos da escola. Uma estudante da 

primeira série imaginava que seus contatos por e-mail iriam aumentar de acordo com 

novos compromissos que iria assumir no ano letivo seguinte: Provavelmente eu vou usar 

muito quando começar a iniciação científica vai ser uma coisa que eu vou ter que tá 

sempre olhando. Necessidade não tenho, por enquanto, [e] não recebo. 

Baseando-nos em Lancien (1998), trazemos o foco para o potencial das redes 

digitais para a informação, a comunicação e para a formação compartilhada, aqui 

entendida como a construção do conhecimento a partir da circulação de dados e de um 

conjunto de competências e experiências daqueles que se comunicam nas redes. O autor 

ressalta que as trocas virtuais não exigem um conhecimento ‘autorizado’ e o saber não é 

restrito aos professores e formadores. Isso pode ser ilustrado pelo que disse uma estudante 

da segunda série sobre o uso do e-mail pessoal: Eu uso muito. Eu fiz uma planilha de uma 

pesquisa que eu tô fazendo do cursinho pré-vestibular e aí eu usei o documento do Google 

e aí fica mais fácil de enviar por e-mail.  

Isso ratifica o que dissemos acima: na medida em que surgem novas atividades e 

novas demandas, os estudantes, assim como outras pessoas, assumem novos 

comportamentos e se deparam com novos usos dos artefatos digitais. Essa estudante 

participava de um projeto de iniciação científica, fazia estágio em um museu e era 

monitora de filosofia. Participando de tantos grupos, havia incorporado novas maneiras 

de trocar mensagens e conhecimento. Ela explicou que usava a planilha do Google docs 

porque facilitava muito nas suas tarefas e ainda auxiliava os demais colegas do cursinho.  

 

4.3. Sobre o desenvolvimento das habilidades de pensamento (Taxonomia de Bloom 

para a era digital) 

 

Na análise da terceira seção, trazemos os dados coletados no questionário e nas 

entrevistas ligados aos temas-chave lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar 

e criar, conforme Churches (2009) os apresenta em seu trabalho sobre a Taxanomia de 

Bloom para a era digital (Figura 3, p. 26), reclassificando as habilidades de pensamento 

e incluindo aquelas que podem ser desenvolvidas por meio das tecnologias digitais de 

informação e comunicação.  

Os temas-chave são ordenados de acordo com sua complexidade e as habilidades 

de pensamento são apresentadas das mais simples até as mais complexas. Assim, a 
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habilidade de lembrar certo(s) conhecimento(s), corresponde ao nível mais elementar, e 

a habilidade de criar, a partir do conhecimento construído, corresponde ao nível mais 

alto no desenvolvimento das habilidades de pensamento. Recordamos que esta 

Taxonomia não está centrada nas TIC, embora elas possam funcionar como meios para 

uma mudança no nível cognitivo. De fato, nossa investigação consistiu em relacionar o 

uso das tecnologias digitais, o desenvolvimento de habilidades de pensamento e a 

possível melhora qualitativa das competências de comunicação em francês dos 

participantes da pesquisa. Assim, baseando-nos em Churches (2009), analisamos como 

os alunos faziam seus percursos cognitivos para lembrar, compreender, aplicar, analisar, 

avaliar e criar, incluindo as habilidades desenvolvidas por meio das tecnologias digitais.  

Quanto às habilidades de pensamento relacionadas ao tema-chave lembrar, os 

estudantes haviam desenvolvido as habilidades de reconhecer, listar, identificar, 

recuperar, denominar, localizar e encontrar palavras e expressões em francês, por 

exemplo. Costumavam pesquisar na Internet, comunicar-se pelas redes sociais digitais, 

acessar o YouTube e marcar sítios favoritos, como indica o Gráfico 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4          Fonte: Questionários  

 

Em se tratando de assuntos escolares, os estudantes procuravam os temas no 

Google para fazer pesquisas e trabalhos. Para esse fim, mais uma vez, os resultados 

mostram a prevalência do uso do smartphone, sobre o notebook, o computador de casa, o 

tablet da escola e o computador da escola para pesquisas. O tablet pessoal era utilizado 

para desenvolver outras habilidades como jogar e ver vídeos.   
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Em relação à busca na Internet de mais informações que podiam auxiliar nos 

estudos, os estudantes procuravam videoaulas de biologia, física, francês, história, inglês, 

matemática e química, no YouTube. Uma estudante nos explicou porque utilizava aqueles 

recursos:  

Procuro vídeo-aula de história porque as aulas na escola são em slides e 

eu não lido muito bem com essa forma de ensinar, então tenho algumas 

dúvidas, e biologia porque essa matéria é mais fácil de ser entendida com 

desenhos e normalmente nas videoaulas os professores usam um quadro 

para desenhar os processos. Vejo em casa, no notebook e no smartphone.  

 

Esse relato coloca em evidência o quanto é fundamental o professor utilizar 

diferentes recursos. O fato do Power Point ter sido integrado a boa parte das aulas, nas 

escolas, não garante, por si só, a aprendizagem. Pode ser prático preparar slides e projetá-

los para diferentes turmas e, lembramos, como mostra a Pirâmide de Aprendizagem 

apresentada por Cody Blair (Figura 5, p. 31), que utilizar recursos audiovisuais pode 

auxiliar parcialmente na assimilação de conhecimento. Há que se lembrar que cada turma 

tem diferentes alunos que aprendem de diferentes maneiras.  

Os alunos de níveis mais avançados, que têm acesso a outros recursos fora da 

escola, podem procurar outras explicações, como essa aluna esclarecia suas dúvidas por 

meio de videoaulas, mas é preciso que cada professor observe o desenvolvimento de suas 

aulas e acompanhe os diferentes percursos de aprendizagem de seus alunos. 

Evidentemente, reconhecemos que o número de turmas e de alunos que os professores 

precisam assumir é um grande obstáculo para o acompanhamento da aprendizagem de 

cada estudante. Entretanto, a diversificação tanto de recursos quanto de estratégias de 

aprendizagem é um requisito indispensável ao profissional docente.  

Na fala de uma aluna sobressaiu seu entusiasmo com as aulas online às quais ela 

nos disse que dedicava bastante tempo: Eu adoro videoaula! Matemática, física, química! 

Vejo em casa, no notebook e no smartphone.  

Um outro entrevistado esclareceu que não acessava diretamente o YouTube, 

embora também se interessasse por ver aulas na Internet: Sempre vou por intermédio de 

um site, pelo portal de Matemática.   

No caso desse entrevistado, acreditamos que sua motivação maior estava menos 

em esclarecer dúvidas antes das provas. Sabíamos de sua participação, pelo terceiro ano 
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consecutivo na OBMEP23 e de seu enorme interesse em aprofundar seus conhecimentos 

naquela área. 

Consideramos que é preciso não generalizar esse entusiasmo para não lançar mão 

de videoaulas rotineiramente. Observamos, por vezes, que quando o professor descobre 

um recurso que agrada certos alunos, procura adotá-lo para ‘dinamizar’ suas aulas, 

motivar a turma e, claro, propiciar a ampliação do conhecimento do grupo. Entretanto, 

convém não incorrer em modismos. Preparar videoaulas ou indicar esse recurso para 

todos os alunos é uma estratégia válida, embora possa não ser a mais indicada para alguns 

estudantes, como nos disse uma entrevistada: Dificilmente vejo videoaulas. 

Como dissemos acima, cada pessoa aprende de uma maneira e diferentes 

estratégias e recursos precisam estar incluídos no planejamento didático. Em relação ao 

professor de francês, Pietraróia (2013) ressalta a relevância da formação continuada por 

meio de cursos de especialização ou de pós-graduação, além da participação em grupos 

de pesquisa. A interação com outros docentes, tanto quanto a compreensão dos contextos 

e das necessidades dos alunos com quem atua podem proporcionar um melhor 

desempenho ao profissional que busca se aperfeiçoar.  

Em se tratando de entretenimento, diversão e outros assuntos de interesse pessoal, 

os alunos gostavam de acessar YouTube para ver canais de comédia, clipes musicais, 

filmes e séries. Uma estudante explicou porque usava muito o YouTube:  

Você encontra qualquer assunto, qualquer vídeo. Você acaba procurando 

direto lá. Um vídeo? Você não vai procurar no Facebook, você vai direto 

no YouTube porque você já sabe que vai estar lá. Tem um que eu gosto 

bastante de assistir, é o Felipe Neto e tem uma blogger bastante famosa 

que é a Kéfera. Saiu recente também um filme dela, até minha mãe também 

assiste comigo, então é bem divertido. Assisto em casa, no computador, 

notebook, tablet e smartphone. 

 

Sabemos que as tecnologias digitais vêm imprimindo mudanças comportamentais 

entre crianças e jovens. É comum e natural que procurem diversão por meio dos 

dispositivos móveis, como a geração anterior procurava entretenimento na televisão. Aos 

poucos, os pais e avós também vão modificando seus hábitos, como a mãe da estudante 

que se divertia com o que assiste com a filha.  

Perguntados se procuravam no YouTube algo relacionado à língua francesa ou se 

assistiam videoaulas de francês, os estudantes deram respostas diversas. Um deles 

gostava de ver videoaulas, surpreendeu-se com a pergunta e respondeu de forma 

                                                           
23 Olímpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas.  
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divertida, na entrevista pelo Messenger: Não sei porque eu não pensei nisso. Agora que 

você falou, eu não sei como não tinha pensado nisso antes kkk;-; Constatamos que a 

conversa a respeito de um recurso que o aluno já utilizava para aprender mais sobre outras 

disciplinas o levou a descobrir que poderia também lançar mão de videoaulas para 

aprender mais sobre a língua francesa. 

Havia os alunos que procuravam esclarecer dúvidas de francês no YouTube, como 

faziam em relação a outras disciplinas: 

Eu uso muito pra acessar canal que ajuda, que dá dicas de aprendizado 

de outra língua, tanto francês, quanto inglês. 

 

Eu assisti uma de francês, uma vez, porque o professor tinha explicado a 

matéria e aí eu tentei entender, não conseguia, ah, tá bom professor eu 

não vou atrapalhar mais a aula, não. Vou assistir em casa mesmo. Aí 

consegui entender. 

 

 Outros acessavam o YouTube para ouvir música:  

O único contato que eu tenho com francês no YouTube são as músicas. 

 

Stromae24. Muito bom [canto] junto, errado, mas canto. O importante é 

tentar. 

 

Tenho uma lista enorme de canais que acompanho (...), mas em francês só 

música, [canto junto] aquelas com que já estou mais familiarizado. 

 

Além dos clipes musicais de que usufruem os estudantes, as séries ou outros 

programas disponíveis online são exemplos do que a tecnologia oferece para a 

aprendizagem não formal de línguas estrangeiras. Nos cursos de língua, afirma Guichon 

(2012) já são bastante utilizados pelos professores e é considerável o valor dessas 

produções audiovisuais para o desenvolvimento das competências de compreensão. O 

gosto dos jovens em acompanhar episódios em série leva à superação de obstáculos diante 

da língua. Um estudante nos disse que aprendia outros idiomas vendo séries e filmes 

legendados. Assim uma atividade de lazer se confunde, de certa maneira, com uma 

atividade de aprendizagem. 

Em relação ao conjunto de respostas acima, realçamos a importância da interação 

entre professor e alunos para que, conhecendo mais seus gostos e interesses, planejemos 

melhor a utilização de recursos e estratégias de ensino.  

Quanto à comunicação por meio das redes sociais digitais, mostramos 

anteriormente as inúmeras justificativas de preferência dos estudantes pelo WhatsApp e 

                                                           
24 Stromae nome artístico do cantor, compositor e produtor belga Paul Van Haver.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belga
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Facebook, sendo que o e-mail e o Twitter são menos utilizados. Sobre o uso do Twitter, 

dois estudantes não utilizavam esse aplicativo porque não tinham uma conta. Um terceiro 

disse que tinha uma conta, mas não usava. Outros dois disseram que não usavam porque 

“é chato”. Uma estudante tentou explicar por que motivo ainda resistia a conectar-se 

àquela rede social:  

Twitter é uma coisa pessoal minha que eu não gosto de usar. Na verdade, 

eu nem tinha no celular (...) só que agora eu coloquei e tô começando a 

usar, mas eu não gosto, é uma coisa pessoal tenho aversão assim, mais ou 

menos, eu não sei porque (...) é uma rede social que não me atrai. 

 

O diálogo abaixo pode ilustrar de que modo o Twitter era utilizado por uma 

estudante: 

Pesquisadora: - Twitter você usa muito? 

 

Estudante: - Sim, Twitter é pra você ficar sabendo da vida de todo mundo 

(risos). São pessoas falando coisas aleatórias, você vai lá e dá uma olhada, 

o tempo todo tem gente colocando coisa lá. 

 

Pesquisadora: - Você tuíta também? 

 

Estudante: - Não tanto, só coisas bem aleatórias mesmo. 

 

Pesquisadora: - É mais pra informação? 

 

Estudante: - Ou pra comunicar, é mais pra comunicar também. Ele tem 

até coisa do colégio também, tem gente que cria um Twitter da escola, aí 

avisa, porque como todo mundo tá sempre lá as pessoas jogam a notícia, 

vai ter isso e aquilo e, aí, às vezes, você não está vendo televisão também 

aconteceu tal coisa... 

 

 Ressaltamos que a principal função da Internet é possibilitar o acesso a uma 

diversidade infinita de informações. Para Guichon (2012) a natureza indistinta da noção 

de informação não deixa distinguir o tipo de informação procurada, se do tipo 

enciclopédico ou anedótico. A procura de informações, como aponta o autor, pode não 

ter um objetivo específico e ser comparada ao zapear televisivo. Concluímos que o tipo 

de postagens daquela rede social entretinha a aluna, despertava sua curiosidade e também 

seu interesse em publicar ideias incomuns. Também lhe servia para estar a par de assuntos 

escolares e de notícias em geral, quando ela não estava ‘conectada’ à televisão.  

Talvez a mais forte pulsão da origem do ciberespaço, segundo Lévy (2009), seja 

a interconexão, pois, na cibercultura, estar conectado é sempre preferível a estar isolado. 

Os alunos tinham as conexões presenciais, com os amigos da escola, utilizavam as redes 

sociais digitais para se informar e se comunicar sempre que tinham necessidade e que era 
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possível. De toda forma, ainda que o acesso à Internet fosse limitado para alguns, todos 

do grupo estavam ‘plugados’ e o sentimento de pertencimento, em maior ou menor grau, 

era uma constante. Pertencer a um grupo, participar de uma comunidade, estar integrado 

e relacionar-se é fundamental para o ser humano. Independentemente da tecnologia, a 

comunicação e a troca de informações fazia parte do cotidiano daqueles alunos que 

mantinham “uma ligação constante com seus pares em uma idade em que estão ávidos 

por construir sua identidade de maneira independente, mas também em contato com os 

outros” (GUICHON, 2012, p. 13, tradução nossa). O Twitter menos usado não fazia falta 

para a maioria dos participantes da pesquisa. Os que estavam ‘testando’ o aplicativo 

talvez venham a descobrir outros sentidos para usá-lo com maior frequência ou não. 

A interconexão, acrescenta Lévy (2009), traz mutações na física da comunicação: 

das noções de canais e de redes, passamos a sentir-nos em um espaço envolvente. Esse 

aspecto do envolvimento pessoal que para algumas pessoas pode parecer não estar 

presente nas trocas virtuais com pessoas desconhecidas ficou transparente quando uma 

entrevistada nos disse que usava bastante o Twitter para se informar e porque: É uma rede 

que você pode se abrir, colocar as coisas que você pensa e encontrar gente com o mesmo 

pensamento que o seu. 

Destacamos seu interesse em utilizar essa rede e nela poder expressar-se de 

maneira mais aberta, expor suas ideias e fazer contato com pessoas com ideias afins. 

Acrescente-se a isso o fato de que “a cibercultura aponta para uma civilização da 

telepresença generalizada”, pois “a interconexão constitui a humanidade em um contínuo 

sem fronteiras, cava um meio informacional oceânico, mergulha os seres e as coisas no 

mesmo banho de comunicação interativa. A interconexão tece um universal por contato” 

(LÉVY, 1999, p. 129).  

A respeito da habilidade de marcar sítios, os estudantes não o faziam comumente 

e disseram: 

Às vezes, fica só nos seus vídeos recentes, então fica mais fácil de achar. 

Não tenho nada de favorito não. 

 

Marco sítios de resumos, trabalhos feitos. Estudo pra provas e testes ou 

até pra gravar a matéria. 

 

Eu marco no meu telefone, no navegador e já aparece na tela principal, 

então eu não preciso colocar o sítio, o endereço do sítio, é só clicar, já vai 

direto, é mais fácil. 
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Neste ponto, lembramos: é posto pelo senso comum que os jovens vivem todos 

imersos em todas as inovações tecnológicas. Disso poderíamos deduzir que todos utilizam 

todos os artefatos das tecnologias digitais, seus programas, aplicativos, etc. 

Compreendemos que cada pessoa possui maneiras diferentes de se relacionar com a 

informação e com a aprendizagem e, acrescentamos, com os recursos tecnológicos 

também. Os participantes desta pesquisa, de maneiras semelhantes ou não, com maior ou 

menor frequência, mostraram que recorrem às tecnologias digitais, segundo suas 

necessidades e interesses.  

No que tange ao tema-chave compreender, os alunos já alcançaram habilidades 

de interpretar textos simples acerca de temas relacionados ao seu cotidiano, em francês. 

Mostraram também habilidades para inferir, parafrasear, classificar, comparar, explicar e 

exemplificar. Em relação às habilidades da chamada era digital, encontramos nos dados 

coletados a habilidade de ‘categorizar sítios’. Entretanto, como mostra o Gráfico 5, 

poucos estudantes lançavam mão dessa habilidade. A maioria não “sentia necessidade”. 

Além disso, as tecnologias têm suas lógicas, linguagens e “maneiras particulares de 

comunicar-se com as capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas e 

comunicativas das pessoas” (KENSKI, 2012a, p. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5          Fonte: Questionários 

 

Dentre as entrevistadas que costumavam categorizar sítios duas disseram:  

Sim, eu tenho pastinhas, eu faço isso. No e-mail eu faço isso também. 

 

É colocar em pastinhas, né? Faço no meu computador, notebook, tablet e 

smartphone. 
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Refletindo sobre o perfil dessas alunas, identificamos atitudes comuns: muita 

organização no desempenho das tarefas, muita atenção aos compromissos do projeto e da 

pesquisa e especial disposição para partilhar ideias e ‘dicas’ com a turma. A habilidade 

de categorizar, a nosso ver, auxiliava particularmente as estudantes a ordenar as 

atividades, a cumprir os prazos e a encontrar as informações com mais facilidade. 

Em relação ao tema-chave aplicar, segundo nível na ordem de habilidades do 

pensamento, conforme Churches (2009), os participantes mostraram suas habilidades 

para implementar trabalhos em grupo, desempenhar tarefas diversas, usar diferentes 

materiais para executar atividades de produção oral e escrita em francês. Encontramos, 

nesse tema-chave o maior número de habilidades de pensamento da era digital. Os alunos 

usavam, principalmente, o computador de casa e da escola, além do notebook para 

escrever e editar textos e fazer trabalhos em Power Point. Usavam o computador de casa, 

o notebook, o smartphone e o tablet para baixar aplicativos e arquivos, compartilhar 

arquivos e links, jogar, tirar e editar fotos, gravar e editar voz/som, fazer e editar vídeos. 

Vejamos o Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6          Fonte: Questionários  

 

Escrever e editar texto, as habilidades mais recorrentes, foram sendo aprimoradas 

por alguns estudantes, na medida em que iam conhecendo novos recursos. As atividades 

relacionadas às produções escritas em francês serão especialmente analisadas na próxima 

seção. 

 A maior parte dos estudantes baixava aplicativos para edição de fotos, jogos e 

entretenimento. Quanto aos aplicativos voltados para os estudos, um estudante usava 

0

2

4

6

8

10

12

escrever e
editar textos

baixar
aplicativos

compartilhar
arquivos

compartilhar
links

Habilidade de pensamento: aplicar (1)

smartphone

notebook

tablet

PC casa

PC escola



90 
 

 

aplicativos específicos: Aplicativos que os professores indicam, como você indicou o 

Spreaker, eu baixei. 

 Poderíamos deduzir que o uso de aplicativos para fins escolares estaria restrito às 

indicações dos professores, entretanto, uma aluna nos contou: Busquei alguns tradutores, 

como o Linguee, onde eu recebia exemplos da palavra dentro de um contexto, não apenas 

o significado.  

Em sua fala se destacou sua capacidade de distinguir os diferentes tradutores 

disponíveis e de escolher aquele que lhe oferecia recursos adequados às suas 

necessidades. A estudante optou por um tradutor que apresentava não apenas o 

significado, mas também o sentido das palavras, em diferentes contextos. 

Uma entrevistada utilizava os aplicativos do próprio celular e adequou o uso de 

um aplicativo que indicamos, às propriedades de seu aparelho: Baixei um dicionário de 

francês, mas tava ficando pesado na memória eu tirei, então eu prefiro pesquisar direto 

no sítio pela Internet pra escola. 

As habilidades da turma levaram a práticas solidárias, como no caso dos trabalhos 

de grupo em que um dos integrantes conectava o tablet à Internet do seu smartphone. 

Também compartilhavam arquivos e links com colegas e professores. Os links eram de 

gêneros bem variados e uma estudante especificou: Vejo um vídeo legal no YouTube vou 

mandar pra algum amigo e mando pelo WhatsApp ou pelo Facebook, em casa, pelo 

notebook e smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7          Fonte: Questionários  
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Respondendo à pergunta Você faz trabalhos no Power Point?, dois entrevistados 

disseram:  

Faço com frequência no notebook de casa até porque no colégio tem uma 

diferença no programa, né? E o Libre Office, então acaba dificultando, às 

vezes, a gente. 

 

[Fiz] um trabalho de física do segundo trimestre, mas foi mais pelo celular 

mesmo que dá pra editar algumas coisas, o meu celular só tem o Power 

Point baixado e eu baixei o arquivo e aí editei umas palavrinhas lá e 

alguns textos. Fiz tudo no celular. 

 

Na entrevista em dupla, o estudante que respondeu primeiro disse:  

Eu não uso Power Point porque eu não vi que é necessário, nos trabalhos 

eu poderia usar, se eu achasse necessário, mas eu também não sei se eu 

tenho programa bom, acho que eu tenho o programa pra fazer Power 

Point no computador, nem sei, porque eu não uso. 

 

Já outra entrevistada respondeu:  

Eu já usei muito Power Point. Eu sempre era do grupo designada para o 

Power Point. E eu acho que assim, quando você apresenta um trabalho, 

você tem que fazer a outra pessoa entender o que você tá falando e eu acho 

que fica mais fácil fazendo isso pelo visual. É, se não tiver nenhum vídeo 

pra mostrar, nem imagem, eu faço mesmo tópicos pras pessoas se guiarem, 

eu acho que é melhor e eu acho simples também de fazer. 

 

A importância que esta última estudante atribuía aos recursos digitais para o 

desenvolvimento de trabalhos e apresentações ficou ainda mais evidente, quando 

complementou com informações que poderiam, a seu ver, ser utilizadas pelo outro colega, 

se ele quisesse modificar as apresentações de futuros trabalhos:  

Normalmente [o computador] quando vem da Microsoft, vem com 

Moviemaker, Power Point, Word e também, por exemplo, eu não tenho 

Word porque eu não pago, eu não tenho dinheiro pra pagar Word, mas aí 

eu uso online, também tem Power Point online. Aí tudo depende da 

Internet, mas ele fica salvo na nuvem, não paga nada. [Faço] em casa, no 

notebook. 

 

Nesse ponto, a dupla conversou sobre aulas de informática que tiveram na escola, 

no Ensino Fundamental. A estudante disse que aprendeu a fazer pesquisas, usar Word e 

Power Point no 6º e no 7º ano do Ensino Fundamental. O outro estudante, por falta de 

professor na escola, não teve essas aulas. Portanto, o que ele sabia, havia aprendido por 

conta própria, em casa, como relatou. 

Em relação aos recursos gratuitos utilizados pela aluna, lembramos do 

“surgimento de novas classes sociais: os inforricos e os infopobres” e das desigualdades 

que advêm da falta de meios financeiros para que todas as pessoas tenham acesso às 
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tecnologias (COLL; MONEREO, 2010, p. 24, grifo dos autores). Constatamos que suas 

competências e habilidades em encontrar ferramentas gratuitas auxiliaram na gestão de 

suas despesas, pois o acesso à Internet nem sempre era gratuito. 

Quanto ao estudante que aprendeu sozinho a utilizar o computador, nos 

preocupamos com um possível ‘infoempobrecimento’.  Na medida em que ele não teria 

desenvolvido as competências e habilidades de uso de certas ferramentas e programas, no 

mesmo nível que os outros estudantes, porque não teve essa oportunidade na escola, não 

estaria apto a utilizar certos recursos. Pelo mesmo motivo, todas as turmas que não 

tiveram as aulas, como a turma daquele estudante, naquela escola, também estariam 

‘infoempobrecidas’. Isso para não falarmos da falta de professores e da carência de 

recursos, em tantas outras escolas públicas Brasil e do mundo.  

Pensemos, conforme Lalueza, Crespo e Camps (2010), nas mudanças de 

habilidades de um estudante que utiliza um editor de textos, por exemplo. Essa ferramenta 

pode funcionar como uma prótese que auxilia, diminui o tempo e aumenta a eficácia de 

quem executa uma tarefa. Refazer parágrafos, recombinar frases, inserir citações são 

exemplos “do que é possível fazer com a tecnologia, ou seja, as TIC ampliam nossas 

habilidades do mesmo modo que os óculos, o microscópio ou um telescópio ampliam 

nossa visão” (LALUEZA: CRESPO; CAMPS, 2010, p. 50). Os autores sumarizam que 

ao estudar a influência das TIC no desenvolvimento humano, é preciso conhecer quais 

são as habilidades que se potencializam pelo uso dos artefatos, como acontece a 

repercussão desse uso no aprimoramento das habilidades das pessoas e como a atividade 

se modifica. Isso equivale a dizer que quando o potencial cognitivo é ampliado, novas 

necessidades passam a ser geradas para o desenvolvimento dos indivíduos.  

Por outro lado, observamos que aquele estudante, particularmente autônomo e 

inteligente, tinha grande capacidade para desenvolver novas competências e habilidades 

por conta própria, como ele mesmo disse na entrevista. Seu potencial, a nosso ver, não 

estaria limitado pela falta de habilidade com o uso do Power Point, sobretudo porque ele 

mesmo disse que não sentia necessidade de usar aquela ferramenta.  

Em situações em que os estudantes tinham necessidade de baixar arquivos na 

escola, sem Wi-Fi, por meio do tablet, lançaram mão de outras habilidades:  

Passei a Internet do meu celular porque eu precisava ver um PDF, [em] 

um lugar maior que o smartphone.  

 

A gente roteia pro tablet porque por enquanto não deram a senha do Wi-

Fi pra gente, pode ser com o meu telefone ou com o telefone de um amigo. 
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Às vezes, a gente esqueceu alguma coisa, acessa o e-mail, através de uma 

conexão de telefone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8         Fonte: Questionários  

 

Sobre a habilidade de jogar, examinando o Gráfico 8, verificamos que cerca da 

metade dos estudantes tinha esse hábito. Nas entrevistas, obtivemos várias respostas 

daqueles que gostavam de jogar.  

Jogo só no vídeo game. 

 

Gosto de jogos clássicos e de estratégia Pac Man, Mario, Paciência. 

 

Jogo muito pouco no celular e tablet, uso mais videogames (consoles), 

como Wii e Play Station V. 

 

No computador eu tenho jogado muito um jogo chamado ‘Overwatch’ que 

é um FPS (first person shooter) mas agora estou voltando a jogar ‘World 

of Warcraft’ que é um RPG (Role-playing game). Nos demais aparelhos 

eu jogo jogos não tão pesados como ‘Candy crush’ que me divertem, 

quando não estou em casa ou não posso utilizar o meu computador por 

algum motivo, porém eu não jogo jogos do mesmo tipo dos que eu jogo no 

computador por que eles são muito pesados. 

 

Duas estudantes disseram que jogavam, mas modificaram seus hábitos:  

O Skype eu usava para jogar com amigos um jogo online, mas eu deixei 

de jogar. 

 

Eu jogava há um tempo atrás um joguinho de rato que você tem que ficar 

correndo atrás do queijo, mas faz tempo já que eu não faço mais isso. Às 

vezes também usava memória Craft, mas era mais no computador. 

 

Aqueles que gostavam menos de jogar relataram:  
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Não gosto muito de jogar. 

 

Não [jogo], prefiro assistir kkk. 

 

Às vezes, eu entro no Skype só vou naquele joguinho tipo mímica. 

 

A questão jogar é mais aquilo quando você tá no tédio, eu estou no tédio, 

aí pego o celular e jogo algum jogo que tem no celular, em casa e no 

colégio, mas no meu tablet também, em casa. 

 

Nosso trabalho não incluiu atividades envolvendo videogames. Tampouco 

identificamos o uso de jogos diretamente relacionados ao estudo de outras disciplinas. 

Entretanto podemos vislumbrar uma futura investigação nessa área, pois, afirmam 

Lalueza, Crespo e Camps (2010), o videogame é a ferramenta prioritária nas 

investigações referentes ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e 

adolescentes. Destacam-se os estudos relacionados à acuidade visual, à representação 

espacial e icônica, a descoberta indutiva e a construção de gênero. Além de evidenciarem 

sua influência no aprimoramento de certas habilidades, os videogames podem consolidar 

novas práticas.  

A interiorização dessas práticas indica o processamento de um maior número de 

informações em menor tempo, além de demandar “atenção em paralelo, deslocamento de 

funções do texto pela imagem, ruptura da linearidade no acesso à informação, busca de 

retroalimentação imediata para corrigir ou modificar a ação” (LALUEZA; CRESPO; 

CAMPS, 2010, p. 53). Os autores enfatizam que os jogos podem desenvolver a 

inteligência de maneira bem diferente, em comparação àquela que a escola promove e 

valoriza, qual seja, a atenção voltada para um determinado foco, a prioridade no texto e 

na linguagem escrita e a informação sendo administrada a médio prazo. Concluem que o 

hábito de jogar nos dispositivos digitais ou nos consoles acaba desenvolvendo nas 

crianças e adolescentes habilidades cognitivas em maior escala e mais precocemente.  
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Gráfico 9          Fonte: Questionários  

 

A maior parte dos estudantes usava o smartphone, na escola e fora dela para tirar 

fotos, alguns utilizavam o tablet. Um estudante fotografava rostos de pessoas capturados 

espontaneamente, além de paisagens, um segundo tirava fotos da matéria do quadro e 

havia quem se divertisse assim: No colégio, você tira foto zoada das pessoas, em casa 

você tira foto pra mandar pros seus amigos. 

Quando analisamos as falas dos entrevistados sobre edição de fotos e produção e 

edição de vídeos, identificamos uma série de habilidades e recursos utilizados pelos 

estudantes. Para editar fotos, usavam os aplicativos do próprio smartphone e 

especificaram outros: Air Brush, Aviary, Camera360, Instagram, o mais usado, No Crop, 

Photo Grid e Vscom. Um estudante detalhou:  

Eu raramente edito fotos e quando eu faço é só para fins próprios (como 

foto de perfil do Facebook). Sobre atividades escolares, eu sempre deixo 

alguém que sabe mexer mais com essas coisas para fazer a edição, mas, 

quando ninguém sabe e eu acabo tendo que fazer a edição, eu utilizo 

qualquer programa que me indicam que seja gratuito e depois de fazer eu 

desinstalo.  

 

Três entrevistados disseram:  

Não edito. 

 

Não costumo mexer com isso. 

 

Nunca editei foto porque meu celular é meio bobinho pra ter esses 

aplicativos e eu também não gosto muito, não, pode ser foto normal 

mesmo. 
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 Identificamos, como mostra Guichon (2012), duas lógicas estabelecidas, no 

contexto escolar e fora dele, referentes ao uso das tecnologias digitais: a lógica da 

imposição e a lógica da apropriação. A primeira emana das autoridades sócio-políticas 

(escola, governantes) e econômicas (indústria da informática e das comunicações, 

gestores da economia) que proferem discursos de valorização extrema pela incorporação 

das TIC nos processos de ensino e aprendizagem. A segunda emerge do uso das 

tecnologias digitais na esfera privada, desde os videogames e CD-ROM lúdico-

educativos até a utilização dos dispositivos conectados à Internet. Em interação com a 

lógica da imposição, a lógica da apropriação parte dos indivíduos que atribuem às TIC 

uma série de significados à medida que adotam, em diferentes níveis, o uso criativo e 

autônomo das ferramentas tecnológicas, explorando o potencial desses artefatos. 

Fazer e editar vídeos é menos usual, conforme mostra o Gráfico 9. Os alunos 

falaram sobre essas produções para a escola e identificamos como se mesclam a lógica 

da imposição e a lógica da apropriação: 

Vídeos eu costumo editar para trabalhos da escola, em casa, [com o 

smartphone]. 

 

Foi um vídeo em grupo em que a gente teve que formar um partido político 

e falar nossas propostas, entrevistar algumas pessoas. Foi um trabalho 

muito legal de fazer, pois cada pessoa teve seu papel e a gente teve a 

oportunidade de conversar com pessoas na rua também, sobre o que elas 

achavam. Eu fui a entrevistadora. 

 

 As falas a seguir deixaram transparecer a lógica da imposição:  

Não costumo mexer com isso, quando tenho que mexer no geral é 

Moviemaker. 

 

Pra escola foi só um trabalho de física que a gente teve que apresentar um 

experimento lá e eu só juntei mesmo porque eu sou péssima em fazer vídeo, 

até o final não deu muito certo, a gente gravou no celular. Juntei dois 

vídeos, você pega um vídeo e junta com outro, só isso. 

 

[Fiz] um vídeo de física, explicando a refração da luz e a fibra óptica, com 

o meu grupo. Consegui a nota pra passar. Cada um no grupo teve uma 

função. Dividimos em duas partes: fibra e refração. Um gravou e editou e 

os outros falaram sobre o tema, eu falei sobre fibra. 

 

 Não pudemos esclarecer se essa última entrevistada se apropriou das habilidades 

de fazer e editar vídeos. Deduziríamos, pelo perfil extrovertido e o discurso usualmente 

bem articulado da aluna, que ela contou com sua habilidade de falar em público com 

desenvoltura e sua clareza em expor ideias para contribuir com sua parte de apresentação 

do conteúdo de física no trabalho do grupo.  
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 Duas outras entrevistadas exemplificaram a lógica da apropriação.  

Faço vídeos em grupo, edito tudo sozinha porque gosto de tudo do meu 

jeito.  

 

Vídeos para o colégio? Pra editar uso o Moviemaker mesmo. Gosto!  

Geralmente, eu edito alguma coisa criativa, diferente que deixa o vídeo 

mais interessante, gravo [o som] separadamente do vídeo pra melhorar a 

qualidade. 

 

Não pudemos comprovar as habilidades de gravação e edição de vídeos das 

alunas, mas concordamos com Guichon (2012) que aquela apreciação subjetiva indicava 

a confiança das estudantes em relação ao uso das ferramentas necessárias para as 

produções audiovisuais que realizavam. Entendemos que sua autoconfiança e seu senso 

crítico aguçavam sua criatividade. 

Outros estudantes falaram sobre produções mais simples, na esfera privada que 

também tornaram transparente, a lógica da apropriação: 

Eu já fiz vídeos aonde eu aparecia falando com meus amigos e 

compartilhei em chat com outras pessoas. 

 

[Edito no notebook] porque tem programas que só tem no notebook e 

também o touch, às vezes atrapalha. 

 

Eu faço vídeo na escola [com smartphone], pelo mesmo motivo das fotos 

porque são situações engraçadas que eu gosto muito de ter, tipo coisa pra 

memória, sabe? Vídeo das pessoas mesmo.  

 

Faço vídeos com meu celular, é mais uma questão pessoal mesmo por 

causa da câmera. A câmera do tablet não é tão boa quanto a do celular, 

então eu acabo optando por gravar no celular mesmo. Uso computador e 

notebook porque os programas estão instalados lá. 

 

[Faço] pouco. Os vídeos são mais pra alguns momentos, alguma festa, 

[nas] olimpíadas usava pra gravar um pouco esses momentos que eu acho 

mais importante ter um vídeo do que ter uma foto, eu uso muito pra isso. 

No colégio eu não uso vídeo, não faço vídeo. Não fiz pra nenhum trabalho. 

 

 Como vimos acima, em diferentes níveis, alguns alunos faziam vídeos para 

registrar episódios importantes do seu cotidiano e para compartilhar com seus pares. A 

escola pode impor aos alunos o uso de tecnologias digitais em nome da modernidade e 

da interatividade, ao mesmo tempo em que os estudantes vão se apropriando de novas 

formas de comunicação, de diversão e de informação nas redes sociais digitais, como 

mostra Guichon (2012). 
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Gráfico 10         Fonte: Questionários  

 

As habilidades de gravar e editar voz/som, com a finalidade de praticar a produção 

oral, segundo os dados coletados, foram as menos desenvolvidas pelos participantes de 

forma sistematizada. Melhor dizendo, como os estudantes enviaram poucas produções 

orais, a professora/pesquisadora só pôde acompanhar com mais acuidade as produções 

orais feitas em sala. No início da pesquisa, a professora/pesquisadora explicou que o uso 

do aplicativo Spreaker tinha como objetivos desenvolver a fluência em francês e a criação 

autoral, pois, caso os estudantes se interessassem, poderiam criar podcasts, inserindo 

fundo musical, efeitos sonoros, título e imagem em cada arquivo de áudio. Essas 

produções, poderiam, futuramente, compor um material para uso de outros estudantes. 

Apoiando-nos em Bannell et al. (2016), podemos afirmar que as habilidades de 

expressão, comunicação e criação dos estudantes relacionadas ao uso das tecnologias não 

são automaticamente transferidas ao âmbito da aprendizagem, sobretudo para fins 

escolares e acadêmicos. Se a mediação está pressuposta na aprendizagem, como indicam 

os autores, planejamos incorporar o Spreaker às atividades do projeto DELF Scolaire de 

maneira que gravando, ouvindo e aperfeiçoando os áudios, os estudantes pudessem 

desenvolver melhor sua fluência e sua criatividade. Como Kenski (2012a), pensamos que 

mais do que usar as tecnologias de maneira estritamente instrumental para as tarefas em 

sala de aula, o uso do aplicativo para a produção oral fora da escola permite reunir o 

potencial cognitivo dos alunos e o potencial tecnológico.  
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Os estudantes tentaram baixar o aplicativo no tablet da escola, pois a proposta 

inicial era utilizá-lo em sala de aula para que todos conhecessem os recursos disponíveis. 

Como o uso do dispositivo trazia dificuldades, alguns estudantes baixaram o aplicativo 

no smartphone, gravaram as produções orais, sem, no entanto, acrescentar nada mais que 

pudesse resultar em criação de podcasts. Aos poucos, a professora/pesquisadora observou 

que os estudantes preferiam utilizar o gravador de voz do smartphone.  

Muitas das gravações em sala foram feitas em dupla ou em trio. Assim, apenas o 

proprietário do dispositivo tinha as gravações para ouvir depois da aula, pois verificamos 

que as gravações feitas em grupo não eram compartilhadas. Alguns estudantes diziam 

fazer gravações fora das aulas, utilizando o Spreaker no smartphone ou o gravador do 

próprio dispositivo, mas poucos enviavam suas produções orais, como solicitava a 

professora/pesquisadora para acompanhar o desenvolvimento da turma. Um aluno disse: 

Eu esqueço de gravar, mas geralmente eu leio e fico repetindo. Entendemos que ele optou 

por manter a estratégia de aprendizagem a que já estava habituado, sem recorrer ao 

gravador de voz. 

Constatamos um aumento no envio de gravações, depois dos lembretes que a 

professora/pesquisadora enviou por WhatsApp e da planilha que apresentou para cada 

estudante. Verificando na planilha as tarefas ‘entregues’ e ‘não entregues’ e refletindo 

com a professora/pesquisadora sobre a importância de todas as atividades propostas 

serem realizadas, todos puderam relembrar seu interesse em se preparar melhor para os 

exames. Melhor dizendo, os estudantes tiveram a oportunidade de verificar o que 

poderiam fazer para aprofundar seus conhecimentos e, portanto, suas competências de 

comunicação em francês.  

No período próximo aos exames também houve maior envio de gravações para a 

professora/pesquisadora, porém, regra geral, a quantidade de produções orais enviadas 

ficou aquém do esperado. Por outro lado, uma estudante criou e transmitiu podcasts com 

todos os temas sugeridos pela professora/pesquisadora e foi além, enviando gravações a 

mais, superando nossas expectativas e as dela própria. Em todas as suas produções orais, 

a aluna incluiu título, fundo musical e uma imagem para ilustrar cada tema. Ela não 

conhecia o aplicativo, não havia usado aqueles recursos anteriormente e nos disse: 

Gravação? Eu uso o tablet da escola, eu estava fazendo, no DELF, eu gravava o áudio, 

eu falando e escutava depois, mas isso em casa, aí eu também usava o smartphone pra 

fazer isso.  
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A seguir, na análise do desenvolvimento da habilidade de pensamento ligada ao 

tema-chave criar, complementaremos o relato desta estudante. 

Em relação ao desenvolvimento da habilidade de pensamento que envolve o tema-

chave criar, ouvimos depoimentos sobre criação de poesias, desenhos, contos, crônicas, 

histórias em grupo, melodias e letras de músicas. Uma estudante relatou que gostava de 

descobrir coisas novas, mas não se interessava por criar podcasts nem videocasts e 

explicou: Eu acho muito complicado, nunca tive interesse. Ah, agora eu vou fazer isso, 

deixa ver como funciona, eu costumo fazer isso com as coisas, mas não com isso. Só faço 

as coisas básicas mesmo eu não gosto desse vício de ficar o tempo todo na Internet.   

Podemos deduzir que pelo seu jeito muito comunicativo e até certo ponto agitado, 

como observado em sala, essa estudante preferia utilizar recursos que não demandavam 

habilidades ‘digitais’ muito complexas. Ao mesmo tempo, sempre relatou nas aulas sua 

preferência por atividades esportivas e ao ar livre. Isso explicaria sua predileção por 

despender pouco tempo na Internet para não se tornar uma ‘dependente’ das redes sociais. 

A única estudante que criou podcasts relatou com detalhes sua experiência:  

Foi no próprio DELF mesmo. É bom, exatamente dá pra treinar melhor 

assim, é legal ouvir ali, ouvir a si mesmo e ver os erros que você cometeu. 

Dependendo do tema que era, eu escolhia uma música, pra colocar o 

fundo, escolhia a imagem. Eu achei que foi até legal porque parece que 

fica uma coisa mais ambiente, sabe? Que não parece uma coisa mais... 

como eu posso dizer? Uma coisa mais rígida, sabe? Fica até mais 

tranquilo com uma musiquinha de fundo atrás e até mais legal! E é 

divertido fazer também! 

 

Ouvindo essa entrevistada, lembramos das associações que favorecem a 

aprendizagem, conforme citamos anteriormente Bannell et al. (2016). Essa estudante, 

associou interesse em ‘treinar’ para memorizar, desejo de gravar os áudios e de se corrigir 

e esteve emocionalmente envolvida pela diversão que encontrava fazendo os podcasts. 

Em relação à criação de videocasts, uma outra estudante nos contou que 

desenvolveu essa atividade em uma campanha de prevenção ao HPV25. Tratou-se de um 

projeto realizado em outra instituição de ensino, com um outro grupo de adolescentes, em 

2015. Eu fazia também um projeto ano passado (...) era um projeto de saúde, era ‘Bom 

dia, saúde’. A gente fez vários, a gente tinha vários papeis. Eu fiz um jornalzinho de HPV, 

tipo, assim, uma apresentadora.  

 

                                                           
25 É a sigla em inglês para papilomavírus humano. Os HPV são vírus capazes de infectar a pele 

ou as mucosas. Existem mais de 150 tipos diferentes de HPV (INCA, 2017). 
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4.4. Sobre o desenvolvimento das competências de comunicação em francês (Cadre 

européen commun de réfèrence pour les langues) 

 

Passamos à quarta e última seção, relacionada às possibilidades de 

desenvolvimento das competências comunicativas em francês - compreensão e produção 

escrita, compreensão e produção oral -, preconizadas pelo Cadre européen commun de 

référence pour les langues, a partir do uso do tablet oferecido pela escola e do smartphone 

dos estudantes. 

Para os exames DELF A2, reapresentamos, segundo o Cadre, as competências 

que o candidato deverá ser capaz de apresentar. 

 Competências de compreensão e de produção oral: 

Compreender expressões e palavras-chave ligadas ao seu cotidiano e entorno 

imediato para estabelecer uma comunicação e um diálogo com a troca de 

informações diretas e básicas sobre a família, a escola, os estudos, em situações 

simples, desde que o discurso seja articulado de forma clara e pausada; 

 Competências de compreensão e de produção escrita: 

Compreender textos simples de uso corrente, como anúncios, folhetos, 

correspondência curtas e simples e escrever notas e mensagens sobre assuntos de 

necessidade imediata, como um e-mail ou outras mensagens igualmente curtas e 

simples. 

Convém esclarecer que a professora/pesquisadora explicou aos estudantes que, 

durante as aulas, as atividades de compreensão e produção oral seriam priorizadas, 

enquanto que as atividades de compreensão e produção escrita deveriam ser feitas em 

casa. Portanto, nas aulas iniciais, os alunos fizeram exercícios em sala, orientados pela 

professora/pesquisadora. A tecnologia era o livro didático e o CD incluído no método. 

Esse material foi emprestado aos alunos. Em casa, poderiam fazer e corrigir os exercícios 

de compreensão escrita a partir do caderno de respostas do método. Dúvidas seriam 

tratadas em sala de aula, sempre que os estudantes necessitassem, o e-mail também 

poderia ser utilizado para esse fim. Para a entrega das atividades de produção escrita para 

a correção pela professora/pesquisadora, os estudantes propuseram o envio de seus textos 

por e-mail. Presumimos que os alunos usariam como tecnologia o computador da escola 

ou de casa, o notebook, o tablet e até o smartphone, com seus respectivos editores de 

texto. 
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 Lembramos, que “as tecnologias comunicacionais fazem emergir, cada uma em 

seu tempo, processos de aprendizagem distintos, porém não excludentes”, pois “com as 

tecnologias impressas, temos processos de ensino-aprendizagem baseados no livro 

didático” ao mesmo tempo em que esses processos se dão por meio das tecnologias 

digitais nos ambientes virtuais (SANTOS; WEBER, 2013, p. 291). Além disso, os 

dispositivos móveis, fazem acontecer os processos educativos ubíquos, sejam eles 

formais ou informais. Isso é possível porque nenhuma forma de comunicação exclui a 

anterior, segundo as autoras. Observam ainda que as transformações nas funções sociais, 

particulares a cada tecnologia, envolvem os processos de comunicação, trazendo à tona 

novas práticas sociais e novos espaços-tempos26 de aprendizagem. 

 Pensando a respeito do potencial dos meios de comunicação segundo a variável 

do tempo, Guichon (2012) esclarece que a comunicação assíncrona ou síncrona vai 

influenciar no tipo de aprendizagem praticada pelos alunos. Não se trata de determinar 

que estratégias e recursos podem ser melhores, mas de compreender quando, como e 

porque utilizá-los.  

 Em se tratando da compreensão escrita e oral, atividades assíncronas aumentam a 

capacidade de tratamento da informação porque o receptor pode dispor de mais tempo 

para compreender uma mensagem, com a vantagem de poder preparar sua resposta, 

argumenta Guichon (2012). Sabemos que a possibilidade de ler um texto com mais tempo, 

em casa, por exemplo, consultando um dicionário, facilita a elaboração de respostas mais 

precisas ou a construção de um resumo, por exemplo. Além disso, Guichon (2012) explica 

que a possibilidade de controlar a escuta de um documento sonoro, via de regra, melhora 

a compreensão. Em relação às competências de produção, atividades assíncronas 

permitem que os estudantes planejem melhor o que precisam escrever ou falar. Isso os 

leva a ter uma atenção maior à correção linguística e à qualidade textual, diz o autor.  

 Por outro lado, a sincronia comunicacional favorece o desenvolvimento da 

fluência, escrita e oral, sem grandes pausas ou hesitações. Como Guichon (2012), 

consideramos que a fluência oral é um dos objetivos maiores na aprendizagem de uma 

língua estrangeira e entendemos que os meios de comunicação instantânea, cada vez mais 

se aperfeiçoam e permitem o desenvolvimento das competências discursivas.  

                                                           
26 As autoras utilizam a expressão espaço-tempo com base em Alves (2008), a fim de superar as 

dicotomias da ciência moderna e porque compreendem que as dimensões espaço e tempo não 

podem ser separadas em nosso cotidiano. 
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 No contexto de nossa pesquisa, optamos por propor atividades assíncronas para 

as tarefas de compreensão e produção escritas. Fora das aulas, os estudantes teriam mais 

tempo e poderiam escolher outros recursos para realizá-las. Aliás, os alunos expressaram 

grande satisfação em ter o livro, o caderno de respostas e o CD emprestados, para 

utilizarem na escola e em outros espaços. Ainda segundo Guichon (2012), ao planejar 

atividades de uso imediato de uma língua estrangeira, o docente precisa levar em conta a 

maior carga cognitiva que essas atividades demandam. Durante as aulas, acompanhando 

os alunos, a professora/pesquisadora observava as dificuldades nas atividades de 

compreensão e produção oral e podia dirimir dúvidas. Claramente víamos a sobrecarga 

cognitiva de que fala o autor para que os estudantes realizassem as tarefas propostas para 

o nível DELF A2 e buscávamos reassegurá-los de que investindo tempo nas tarefas ‘para 

casa’, sua performance seria melhor. 

Neste ponto, analisamos o uso do endereço eletrônico da turma 

delfcp22016@gmail.com. A mesma estudante que criou o grupo do WhatsApp se 

prontificou a criar uma conta para a turma, enviou o endereço e a senha por mensagem 

instantânea. Os estudantes concordaram com a proposta de inserir cada uma das 

produções escritas em pastas no Google Drive27, criadas pela professora/pesquisadora 

com o nome de cada estudante.   

A professora/pesquisadora buscou incentivar os estudantes a aprender a fazer a 

revisão dos documentos, compartilhando ideias e esclarecendo dúvidas por e-mail ou por 

intermédio da edição colaborativa dos textos. A proposta de utilizar os recursos do Google 

Drive visava orientar e esclarecer as dúvidas, oferecendo apoio aos estudantes, segundo 

suas necessidades. Acreditamos que o uso desses procedimentos, dentre outros, permite 

que “a interação comunicativa e a relação ensino-aprendizagem se fortale[ça]m” 

(KENSKI, 2012a, p. 90). 

Ao todo, foram propostas treze tarefas de produção escrita ‘para casa’ a serem 

desenvolvidas em quatro etapas que correspondiam a: enviar o texto, receber a revisão da 

professora/pesquisadora, fazer os ajustes e receber o comentário final com a nota. Cada 

estudante tinha então a oportunidade de revisar sua produção até que o texto estivesse 

coeso, coerente, sem erros ou com falhas mínimas. Entretanto, nem todos os alunos 

                                                           
27 Lançado em abril de 2012, esse serviço de disco virtual permite o armazenamento de arquivos 

na nuvem do Google de até 5GB, gratuitamente. Os arquivos Google Drive podem ser 

compartilhados para edição colaborativa, por exemplo (WIKIPEDIA, 2017). 

 

mailto:delfa2@gmail.com
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procederam a todas as etapas. Melhor dizendo, alguns fizeram a edição colaborativa e 

esclareceram dúvidas até finalizar cada produção escrita, outros se limitaram a utilizar o 

Google Drive apenas para inserir algumas produções escritas. Vejamos o Gráfico 11. 

Gráfico 11          Fonte: Questionários 

 

Os estudantes que usavam o e-mail com maior frequência, cumpriram as tarefas 

com regularidade. Aqueles que pouco o utilizavam enviaram um número bem pequeno 

de produções escritas. Alguns diziam ter dificuldades para usar o Google Drive e lhes foi 

proposto que entregassem os textos em papel, digitados ou manuscritos. Ao mesmo 

tempo, a professora/pesquisadora contou com o apoio dos estudantes que tinham 

facilidade e ajudaram os colegas a usar a ferramenta, em tempos vagos da turma.  

Conforme vimos em Churches (2009) a aprendizagem pode ser sempre reforçada 

dentro de um processo colaborativo. Sua relevância aumenta na medida em que facilita o 

desenvolvimento das habilidades de pensamento de ordem superior e a aprendizagem em 

si. Lembra-nos o autor que a habilidade de trabalhar colaborativamente auxilia os 

estudantes a conhecer mais, a fazer melhor, a conviver e a ser.  

Ensinando uns aos outros, os alunos puderam colocar em prática a mais complexa 

estratégia de aprendizagem, como demonstrado na Pirâmide de Aprendizagem (Figura 5, 

p. 31).  Sublinhamos que essa estratégia foi utilizada em diferentes momentos e envolveu 

diferentes conhecimentos, não apenas o ensino de habilidades de pensamento referentes 
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à era digital. Os alunos que sabiam mais vocabulário em francês, por exemplo, ensinavam. 

Por outro lado, acontecia de serem corrigidos pelos colegas, quando se enganavam na 

pronúncia. Ajudavam-se mutuamente para organizar seus estudos, como nos contou uma 

aluna que auxiliou um companheiro de turma: Eu falei, cara, vê os temas das produções 

escritas que é aquilo... que são aqueles termos. Eu leio em voz alta minhas produções 

escritas e vou encaixando assim as coisas.  

Essas e outras estratégias eram compartilhadas entre os alunos para fazer as tarefas 

em sala ou em casa. Outros estudantes explicavam que haviam esquecido de fazer ou de 

enviar as tarefas. A professora/pesquisadora enviava lembretes por WhatsApp, também 

para colaborar com os alunos, pois sabíamos de seus inúmeros compromissos com as 

demais disciplinas e projetos da escola, além de outras atividades de estágio, grupos de 

estudo, cursos diversos, etc.  

As produções escritas eram corrigidas segundo os critérios do Cadre. Os 

estudantes que cumpriram essas etapas puderam avaliar qualitativa e quantitativamente 

suas produções escritas, em conjunto com a professora/pesquisadora. Convém esclarecer 

que a instituição particular de ensino de francês, responsável pela organização dos exames 

DELF no Rio de Janeiro, oferece um curso que permite ao professor melhorar sua 

performance na preparação dos candidatos e o torna oficialmente apto a corrigir as provas. 

A professora/pesquisadora possui habilitação para correção dos exames DELF dos níveis 

A1, A2, B1 e B2.  

Ainda a respeito dos estudantes que relataram pouca ou nenhuma habilidade para 

usar o Google Drive, ressaltamos, conforme Guichon (2012), que a geração nascida nos 

anos 1990, ao mesmo tempo que as tecnologias digitais – denominada por Marc Prenksy, 

em 2001, de geração dos ‘nativos digitais’ – tem uma aparente facilidade com todos os 

aparatos tecnológicos. A familiaridade que os jovens têm com as ferramentas presentes 

em seu cotidiano, complementa o autor, não significa que todos as utilizam com total 

competência.  

Consideramos, como Lancien (1998), que os recursos digitais propostos dentro de 

uma lógica de compartilhamento e de trocas virtuais pode trazer um avanço na 

aprendizagem de línguas. No âmbito da nossa pesquisa, os recursos que planejamos 

utilizar com os alunos - correio eletrônico e Google Drive - para o envio dos textos, a 

revisão compartilhada com a professora/pesquisadora, a troca de mensagens para o 

esclarecimento de dúvidas e a finalização de cada tarefa, não foram utilizados por todos 

os estudantes com a frequência que planejamos para o desenvolvimento das atividades 
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propostas. Portanto, a interação com a professora/pesquisadora para o desenvolvimento 

da produção escrita foi menor do que a esperada, quando correlacionamos o número de 

alunos e a quantidade de interações virtuais voltadas para o aprimoramento da produção 

escrita. Tínhamos a expectativa de que essa interação seria mais contínua e mais comum 

a todos do grupo. Contávamos, por e-mail, dar orientações e sugestões de estudo, 

esclarecer dúvidas fora do horário das aulas e até criar mais um espaço para a troca de 

mensagens em francês com cada estudante, por exemplo. 

Retomamos a situação em que, dentre os participantes da pesquisa, os que sabiam 

usar a ferramenta auxiliaram os que não sabiam, seguindo uma prática solidária, 

identificada como uma característica comum aos integrantes daquela turma. Bannell et 

al. (2016) ressaltam que as crianças e os jovens, sobretudo em parceria com colegas e 

amigos, desenvolvem com facilidade as habilidades para utilizar a Internet e as 

tecnologias digitais em seus dispositivos eletrônicos, especialmente aquelas habilidades 

relacionadas à comunicação interpessoal em redes socais. Trocam mensagens em tempo 

real, transferem dados (áudios e imagens), participam de jogos online, etc. Os autores 

realçam que não se identificam as mesmas habilidades quando se trata de buscar, 

selecionar, avaliar e analisar informações novas e conhecimentos escolares e acadêmicos, 

por exemplo. Complementam que os docentes percebem certa dificuldade dos estudantes 

“em transitar entre a aprendizagem construída no uso de tecnologias digitais e a 

aprendizagem escolar” (BANNELL ET AL., 2016, p. 70). Dentre as diversas questões 

que envolvem essa ‘transposição de habilidades’ (grifo dos autores), uma delas, 

acreditam, diz respeito a diferenças relacionadas às exigências cognitivas implicadas no 

uso de tecnologias digitais de informação e comunicação e aquelas que fazem parte da 

cultura escolar/acadêmica. 

Recordamos Bloom et al., reconhecendo que os comportamentos desenvolvidos 

pelos estudantes no seu percurso de aprendizagem são bastante distintos, em nível e em 

qualidade, dos comportamentos esperados, conforme os objetivos especificados. No que 

diz respeito ao desenvolvimento das habilidades no nível pretendido, isto é, no nível A2, 

a taxonomia pôde auxiliar a professora/pesquisadora e, sobretudo os estudantes, para que 

avaliassem seu desempenho nas tarefas, revisassem os objetivos de aprendizagem, as 

competências requeridas para os exames, segundo o Cadre, e replanejassem suas 

prioridades de estudos.  



107 
 

 

Depois da sexta tarefa proposta, quando a professora/pesquisadora apresentou 

para cada estudante a planilha com suas tarefas ‘entregues’ e ‘não entregues’, uma 

estudante, por WhatsApp, quis esclarecer como estava se organizando:  

As produções são obrigatórias? Estou num momento em que não tenho 

tempo para quase nada (...) Eu, me conhecendo, estudarei por minha conta 

em todos os momentos possíveis, mas as produções demandam muito 

tempo. 

 

A professora/pesquisadora esclareceu que as produções não eram obrigatórias, 

embora fossem importantes para acompanhar seus alunos. Pelo perfil da aluna, sua 

performance em aula e as produções que já havia apresentado, a professora/pesquisadora 

a reassegurou de que poderia continuar estudando ‘por sua conta’ e de que estaria 

disponível, caso a estudante precisasse de alguma ajuda.  

Analisando ainda o Gráfico 11, ficou estabilizado o número de tarefas realizadas, 

ou seja, as produções foram sendo enviadas mais regularmente, a partir da sétima 

produção escrita. Podemos deduzir que a colaboração entre os participantes, a 

apresentação da planilha e a reflexão com cada estudante sobre os objetivos a serem 

alcançados incentivaram os alunos a manter o envio dos textos, pois isso poderia ter 

diminuído, em função do pouco uso do e-mail e do cansaço da turma com o passar dos 

meses. Ademais, como esses estudantes passaram a se empenhar em cumprir todas as 

etapas de cada tarefa, verificamos a melhora da qualidade dos textos. Entretanto, não 

houve aumento na quantidade de produções entregues, isto é, os estudantes que 

utilizavam muito pouco o e-mail não modificaram esse hábito, não enviaram as tarefas, 

nem as entregaram em papel. Três, dos dezesseis estudantes, não enviaram nenhuma das 

tarefas, embora tenham entregue um ou dois textos relacionados a outras produções 

escritas propostas em sala. 

 No que tange às atividades de desenvolvimento da compreensão oral, vários 

exercícios foram propostos aos alunos em sala. Como a professora/pesquisadora avaliava 

o desempenho dos estudantes junto com eles próprios, todos sabiam que era preciso 

intensificar os estudos. Melhor dizendo, os estudantes reconheciam suas dificuldades e a 

professora/pesquisadora lhes sugeria filmes de curta e longa metragem, músicas, o uso 

do aplicativo Français authentique, por exemplo. Alguns alunos, por iniciativa própria, 

enviavam links de clipes musicais no grupo do WhatsApp, reforçando a utilidade desse 

aplicativo e ainda as práticas solidárias dos estudantes, como dissemos acima. 

Acreditamos, como Kenski (2012a), que as redes sociais digitais trazem diferentes 

possibilidades para a construção do conhecimento e não são apenas um recurso para a 
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sala de aula. As redes conectam os participantes de um contexto educacional e facilitam 

o aprendizado em conjunto, o apoio mútuo de maneira mais abrangente, em diferentes 

tempos e espaços. Nas entrevistas, alguns estudantes disseram que trocaram áudios com 

os amigos ou ainda com outras pessoas que sabiam francês. Uma aluna da primeira série 

nos contou: 

Quando eu fui estudar para o exame A2, a gente trocou áudio. À noite todo 

mundo o tempo todo, eu tava lá no WhatsApp, aí escuta de novo, não é 

isso, aí você manda áudio de novo, todo mundo, pessoal do DELF da tarde 

e eu tenho os amigos do DELF da manhã também, aí eles mandavam 

alguma coisa, não o professor falou que não é assim, é desse jeito, aí 

mandava áudio de novo, aí eu, não é assim, aí falava. [No A1] foi cada um 

por si. 

 

A utilização de uma determinada tecnologia pode levar a mudanças na 

organização do ensino e da aprendizagem e o ensino de um idioma não deve estar baseado 

somente em livros didáticos e na pronúncia do professor, aponta Kenski (2012a). Os 

alunos que trocaram áudios em francês, por meio do WhatsApp, nos disseram que 

perceberam uma melhora na produção oral. 

Acreditamos que a tecnologia pode ativar determinadas potencialidades, sem 

substituí-las, pois “a informação está no domínio pessoal do usuário – é ele quem define 

se a informação acessada acrescenta algum valor ao estado anterior, estabelecendo 

significado e modificando atitudes” (BANNELL ET AL., 2016, p. 104). Perguntada se 

viu alguma melhora na sua produção oral a estudante respondeu: Eu acho que ocorreu 

uma melhora. É importante você se ouvir porque você tem mais confiança ou vê se tá 

certo, essas coisas.  

Para aquela estudante, a gravação de voz propiciou a auto avaliação, mais 

segurança e também a ideia de usar aquele recurso, conforme exemplificou: Serve para 

apresentação de trabalho oral, qualquer coisa que esteja relacionada a um trabalho oral.  

Para outra estudante, o aplicativo Spreaker lhe interessou a ponto de passar a 

utilizá-lo para aprimorar-se em mais uma língua estrangeira: Usei bastante pra estudar 

pra prova oral (...) É bom ouvir! Tanto que daí, quando eu fui estudar pra produção oral, 

eu não ficava pensando no que eu ia falar. Eu usei [o Spreaker] pro inglês! 

Correlacionamos outros comentários de uma aluna sobre o uso do Spreaker e as 

ideias de Bannell et al. (2016) acerca da memória ser concebida atualmente como uma 

função cognitiva que envolve a associação de informações em que emoção, desejo e 

interesse têm um papel preponderante.  
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Usei o [Spreaker] nas aulas do DELF. Achei muito significativo. Ajuda na 

pronúncia. Muito bom o aplicativo. Ao gravar, salvamos o áudio e 

ouvimos quando quisermos. Assim, quando temos um trabalho que precisa 

exclusivamente da pronúncia, gravamos e sempre ouvimos podendo 

‘decorar’ o texto e até mesmo melhorá-lo na pronúncia. Baixei no celular 

e [gravei] antes da prova oral do DELF e fui ouvindo no caminho. 

O aplicativo “muito significativo” e “muito bom”, associado às atividades de 

gravar e ouvir seu próprio áudio, quando e onde a estudante queria a ajudaram na prova 

oral. Para Bannell et al. (2016, somos todos capazes de criar associações, porém também 

aprendemos a fazê-las. Como esse aprendizado norteia a maneira de adquirir e produzir 

conhecimentos, quanto mais associações são feitas no processo de aprendizagem, mais 

complexa e aperfeiçoada ela se torna. A aluna expressou, na entrevista, bastante 

segurança e uma boa preparação para a prova. 

Quando examinamos as atividades de produção oral, todos os estudantes 

realizaram as tarefas propostas em sala de aula: conversas, pequenos debates apresentação 

de trabalhos e diálogos. Conforme apresentamos no Capítulo 2, o Cadre dá ênfase ao 

papel da interação na aprendizagem e uso de uma língua em que, nos atos de fala, cada 

interlocutor aprende a ouvir e a preparar sua resposta. Melhor dizendo, mais do que a 

receber e a produzir enunciados, os estudantes puderam se comunicar em francês, no nível 

equivalente aos seus estudos, a partir de suas vivências e discutindo temas de seu 

cotidiano. No planejamento de todas as atividades, os constructos teóricos do Cadre e da 

Taxonomia para a era digital nortearam o trabalho em conjunto com a turma. Desse modo, 

tanto nas produções orais quanto nas produções escritas, os estudantes lançavam mão das 

habilidades de pensamento e das competências já internalizadas e eram incentivados a 

aprofundar seus conhecimentos para elaborar as tarefas em níveis mais complexos de 

comunicação e interação em francês. 

Para essas atividades, o espaço da midiateca pôde ser muito bem aproveitado. No 

início de cada aula, o grupo usava três sofás e cadeiras em um ambiente propício às 

conversas sobre o fim de semana e o que estava acontecendo na escola. Dois estudantes 

disseram o que aquelas conversas representaram para eles:  

Acho que as conversas que a gente teve no início das aulas foram muito 

boas. 

 

Parecia que a gente tava conversando assim com um grupo de amigos por 

aí, mas em sala de aula e em francês, com esses assuntos normais assim 

como foi o fim de semana, etc.  
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Em outro espaço, próprio para projeções e apresentações expositivas, cada 

estudante falou sobre um tema de sua escolha. Alguns apresentaram seus temas em dupla 

e utilizaram o Power Point. Uma estudante criou uma poesia ilustrada com uma aquarela 

também de sua autoria, a turma apreciou sua interpretação do texto e sua arte. Curtos 

diálogos eram preparados em duplas ou trios e as gravações de áudio foram feitas em 

sala. Como o espaço é bem amplo, os estudantes puderam sentar-se separadamente para 

preparar e gravar, sem que nenhuma gravação atrapalhasse nenhum colega ou dupla. 

Temos os registros de que todos os alunos utilizaram o Spreaker para fazer as produções: 

‘diálogo em loja’ e ‘entrevista’. As nove produções orais ‘para casa’ foram realizadas por 

pequena parte do grupo. A última tarefa, a que chamamos de ‘produção livre’ gerou mais 

áudios, enviados para a professora/pesquisadora perto da data dos exames.  

O grupo de estudantes conhecia a proposta de trabalho do projeto DELF, que tem 

como objetivo principal ampliar o desenvolvimento da competência de produção oral, e 

assumiu o compromisso de participar ativamente das atividades propostas. Entretanto, a 

produção oral fora da sala de aula, ficou abaixo do quantitativo que esperávamos para 

acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e a qualidade de suas produções. O 

Gráfico 12 mostra a sequência de temas propostos aos estudantes e o quantitativo de 

atividades ‘entregues’ e ‘não entregues’. 

 

Gráfico 12          Fonte: Questionários  

 

 Ao longo do ano letivo, como para as atividades de produção escrita, a 

professora/pesquisadora incentivou os estudantes a enviar podcasts que poderiam criar a 
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partir do Spreaker com os temas sugeridos. Entendendo que o uso daquele aplicativo só 

interessava a uma estudante, a professora/pesquisadora passou a estimular o envio de 

áudios gravados no próprio smartphone. Os alunos poderiam ler os textos, falar sobre um 

tema sem ler, enviar áudios editados ou sem qualquer correção, pois o objetivo era 

praticar a produção oral, trocando mensagens em francês. 

As tecnologias são como artefatos culturais, produtos de necessidades culturais, e 

por meio “do desenvolvimento e da implantação de artefatos que encarnaram intenções e 

desejos, os seres humanos obtêm ingerência sobre suas necessidades” (BANNELL ET 

AL., 2016, p. 67). Para os autores, os artefatos atuam como mediadores nas relações 

sociais e potencializam as capacidades cognitivas das pessoas, servindo como 

ferramentas técnicas e psicológicas. Sob essa perspectiva, apresentam as ideias de Perkins 

e Salomon (2005) relacionadas à possibilidade de as tecnologias tornarem as pessoas mais 

inteligentes, a partir de três aspectos: efeitos com a tecnologia; efeitos da tecnologia e 

efeitos através da tecnologia (grifo dos autores). 

Os efeitos cognitivos com a tecnologia surgem quando determinadas funções 

intelectuais como cálculo e ortografia, por exemplo são transferidas para o artefato 

tecnológico, configurando-se a parceria com quem usa o artefato. Há então uma divisão 

da tarefa e uma interdependência em que usuário e ferramenta distribuem, entre si, as 

funções cognitivas. Trata-se de uma parceria intelectual e encontra-se tanto no uso da 

calculadora digital e do editor de texto, quanto no uso do ábaco, do papel e do lápis, por 

exemplo. Com certas tecnologias, dizem os autores, é possível desenvolver uma 

performance mais inteligente. Enfatizam que é preciso distinguir que atividades 

realizadas com a tecnologia são as que afetam a cognição, não a tecnologia por si só. 

Melhor dizendo, as atividades podem ser realizadas sem determinada tecnologia, mas seu 

uso pode melhorar de maneira significativa o desempenho cognitivo, conforme os 

entrevistados relataram a respeito do uso do aplicativo de gravação de voz: Usei algumas 

vezes o gravador em sala, achei interessante, pude perceber aonde eu tinha dificuldade 

na pronúncia. Foram os momentos onde eu mais pratiquei o francês. 

Uma estudante que baixou o aplicativo no smartphone e no tablet nos disse:  

Fiz gravações em casa e no colégio, com o tablet e com o smartphone. É 

até mais fácil porque às vezes você fala (...) na frente do espelho, né? 

Geralmente, pra decorar alguma coisa e aí não sei, você não escuta 

direito, se você tá errando alguma coisa. Porque gravar e se ouvir depois 

parece que você tá ouvindo outra pessoa, sabe? Você escuta e parece que 

você entende melhor. De repente, se eu fizesse, ou fizer isso com alguma 

matéria da escola, sei lá, de ler um parágrafo de um livro que eu não tenha 
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entendido muito bem e ficar ouvindo isso, de repente até melhore meu 

aprendizado, mas eu nunca usei pra isso. 

 

Na fala da entrevistada identificamos sua capacidade de comparar diferentes 

estratégias para melhorar sua performance em atividades escolares. Falar na frente o 

espelho, seria uma estratégia conhecida da aluna para se preparar para uma apresentação 

oral, por exemplo. Entretanto, ao utilizar o aplicativo Spreaker, percebeu que gravar e 

ouvir a própria voz foi mais proveitoso e pensou em adotar aquele recurso para outras 

atividades. 

Os efeitos da tecnologia são aqueles que perduram quando se deixa de utilizá-la 

depois de um determinado tempo. Nesses casos, explicam os autores, é possível 

desenvolver, a partir do uso de certa ferramenta, habilidades generalizáveis e reaplicáveis 

em um contexto que não está relacionado à tecnologia. Os recursos são utilizados e 

dispensados quando a aprendizagem ocorre. A fala de um entrevistado ilustra esse efeito: 

O aplicativo só usava na aula mesmo. Muito útil e prático, senti uma grande diferença 

em relação ao DELF A1. Na minha opinião se tem uma facilidade de entendimento maior.  

Esse estudante acrescentou que, gravando e ouvindo sua própria voz, percebeu 

uma melhora na sua produção oral, passou a compreender melhor o que ouvia e a se 

comunicar melhor.  

Os efeitos através da tecnologia são aqueles que transformam de maneira 

praticamente definitiva as formas de proceder. Explicam os autores que a tecnologia 

remodela e reorganiza qualitativamente um dado sistema de atividades de tal maneira que 

novos usos são dados àquela tecnologia. A qualidade da atividade realizada é tão 

significativa que dificilmente quem usa um determinado recurso tecnológico deixará de 

utilizá-lo permanentemente. O relato de um estudante nos chamou a atenção pelos efeitos 

cognitivos através da tecnologia, no caso, o uso do gravador de voz:  

Foi bem interessante (...) Embora eu aprendesse francês aqui no colégio e 

inglês do lado de fora, eu nunca pensei em usar essa plataforma de áudio 

da forma que eu usei (...) Agora eu também estou usando pra fazer isso 

com inglês, mandando pra correspondente meu, o áudio que eu gravar e 

aí é esse que vai porque é assim que é na realidade, mas antes eu nunca 

tinha pensado em fazer isso dessa forma: usar o aplicativo, usar a 

gravação pra fazer isso. Isso me ajudou na produção oral, no exame oral 

porque eu não tava robotizado, eu não gravava uma fala, eu simplesmente 

imaginava o que eu falaria e na hora eu usava as estruturas e falava com 

naturalidade. Não eram frases prontas e gravadas (...) Se eu fosse usar 

com algum francês, não ia ser dessa forma, não é a vida assim. Linguagem 

não é robotizada, então eu acho que o quanto mais real, o quanto mais 

perto do real eu me aproximar vai ser melhor pra mim. Eu até comecei a 

conversar com meu amigo, a gente conversava sempre no WhatsApp em 
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inglês, ele faz curso e eu comecei a mandar áudios e ele também 

correspondia da mesma forma e pela fala dele eu também percebi que ele 

não ficava se corrigindo nem excluindo os áudios para ficar tudo correto. 

 

A descoberta do aplicativo para fins escolares foi significativa para a 

aprendizagem daquele estudante, na medida em que ele pôde tornar sua fala natural. 

Evidentemente que ele se preparava, com diversos exercícios, antes de gravar os áudios. 

Entretanto, fazia a gravação sem recorrer à leitura de um texto, valendo-se da simulação 

de uma comunicação direta sobre o assunto de que tratava nos áudios. Cabe ainda ressaltar 

que o aluno adotou aquele recurso e aquela estratégia para melhorar suas competências e 

habilidades em outra língua estrangeira, trocando áudios com um amigo que também 

utilizava o gravador de voz. Ambos adotaram uma verdadeira interação comunicativa, 

direta, como se fosse uma conversa face a face. 

O mesmo entrevistado nos fala mais sobre o uso do gravador e sua experiência e 

podemos relacioná-la às ideias de Coll e Monereo (2010) e Bannell et al. (2016) acerca 

das percepções sensório-motoras que são experimentadas nos ambientes virtuais em que 

as simulações se tornam muito próximas do mundo real. Assim, em certas situações, a 

pessoa age com a tecnologia como se ela não existisse, tamanha é a intensidade de sua 

ação. O sujeito realiza suas intenções, monitora suas atividades e muda suas ações, por 

meio da tecnologia, de maneira que sua experiência seja ainda mais intensa e real. Como 

nos contou o estudante:  

Embora não estivesse frente a frente com você, pra quem eu mandava o 

áudio, havia sensação de realidade assim da produção oral porque, não 

sei como eu posso explicar, parecia que era ao vivo entende? Eu não 

poderia apagar o que eu falei e colocar o certo de novo. O que eu falei já 

estava gravado e já ia ser mandado. Não foi uma gravação que eu ouvi 

depois. Não ouvi que estava errado e apaguei, eu mandei aquilo que eu 

falei. É porque no exame teria que ser assim. Eu achei que, se no exame 

eu vou estar com o examinador e o que eu falar eu não posso apagar, 

trocar e mudar, então quando eu fizer o exercício de mandar pra 

professora eu também vou procurar ser o mais real possível. A minha fala 

sem texto, sem nada anotado, o que eu pensar eu vou falar, tal como será 

no exame. Foi o que eu pensei quando eu mandei. 

 

Esse aluno, procurou por si mesmo, fora das aulas, além de praticar a pronúncia e 

desenvolver o vocabulário, realizar as atividades de produção oral, replicando a situação 

real do exame. Sua intenção de simular uma conversa real, tornou mais significativo seu 

processo de aprendizagem e fez as gravações da maneira mais intensa. Entendemos que 

ele encontrou um sentido maior para a tarefa, ao invés de simplesmente realizá-la, lendo 

um texto da forma mais correta possível. A aprendizagem deste aluno, por meio da 
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tecnologia, foi tão significativa que ele próprio incorporou o uso do aplicativo para 

aprimorar sua fluência em inglês. 

Finalizando nossa análise, reunimos no Gráfico 13 a quantidade de produções 

orais e escritas ‘entregues’ e ‘não entregues’.  

Gráfico 13          Fonte: Questionários 

 

 Como já dissemos, ao longo do ano letivo, os alunos acompanhavam as atividades 

em sala com muito empenho, cumprindo todas as tarefas propostas com dedicação. O 

grupo sempre se compenetrava nas atividades de compreensão oral, realizadas a partir da 

escuta do CD do livro didático, e a professora/pesquisadora observava o interesse dos 

alunos em ouvir de novo as gravações não apenas para acertar as respostas, mas sobretudo 

para compreender os diálogos que simulavam situações de uso cotidiano do francês. A 

satisfação de reconhecer uma palavra mais difícil, até mesmo a descoberta de 

determinadas expressões por meio da repetição de um companheiro ou uma companheira 

da turma, mostrava o entusiasmo do grupo em superar os desafios de ouvir os áudios 

interpretados por falantes nativos de língua francesa.  

 Para as atividades de produção oral e escrita propostas em sala, também eram 

sempre observados a atenção e o esmero que os alunos dedicavam às tarefas.  Esclareciam 

dúvidas com a professora/pesquisadora, recorriam ao livro didático, a dicionários 

disponíveis na midiateca e aos dicionários eletrônicos para também verificar a pronúncia.  

Os estudantes, a nosso ver, demonstravam confiança nas estratégias e recursos que 

adotavam para desenvolver as competências comunicativas em francês. Relatavam, ao 

longo do curso, maior facilidade para ler, escrever e ouvir, nesta ordem. A dificuldade de 
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falar era a preocupação de alguns. Isso posto, chamou nossa atenção o fato dos estudantes, 

dentre as tarefas propostas ‘para casa’, dedicarem-se mais à produção escrita do que à 

produção oral. Deduzimos que por demandarem maior esforço cognitivo e mais tempo, 

as dificuldades maiores pareceram ser as menos ‘enfrentadas’. Esperávamos que os 

alunos que tinham mais dificuldades, se empenhassem nas tarefas de casa, tanto quanto o 

faziam nas tarefas em sala. 

Acreditamos que a prática de exercícios fora das aulas, por meio do material 

didático, do uso de aplicativos e outros materiais sugeridos, além de outros recursos que 

os próprios alunos podem escolher, ampliam as competências comunicativas. Essa prática 

de estudos também favorece a confiança dos estudantes para usar a língua estrangeira em 

diferentes situações e contextos. Ao mesmo tempo que entendemos que os estudantes têm 

uma grande quantidade de tarefas, reconhecemos que todos se esforçaram para alcançar 

a aprovação nos exames. Por outro lado, diante das dificuldades referentes à produção 

oral, nos perguntamos: como é possível captar o olhar do aluno para seu próprio 

desempenho? Esse olhar pode despertar maior compromisso e comprometimento com seu 

aprendizado? Compromisso e comprometimento, como se distinguem?  

Compromisso e comprometimento em relação ao processo de ensino-

aprendizagem são, sem dúvida, requisitos básicos para o trabalho do professor. Buscamos 

ainda, sobretudo pelas práticas, abordagens e atitudes, transmitir para o aluno a 

importância de gerenciar os compromissos escolares e de estar comprometido com os 

estudos. Felicetti e Morosini (2010) ratificam as ideias de Tardif de que não se pode forçar 

um aluno a aprender, se ele mesmo não se empenhar no processo de aprendizagem.  

Tanto professores quanto alunos assumem compromissos diversos em relação ao 

ensino e à aprendizagem: seguir o programa e os objetivos, estudar os conteúdos e 

construir conhecimento, fazer avaliações, cumprir tarefas, prazos, horários, etc. Cada 

atividade demanda organização e empenho para sua realização. Os compromissos estão 

nas agendas, nos murais e na página da escola, além de circularem dentro das 

comunidades virtuais. Tudo isto nos auxilia a cumpri-los.  

O “compromisso é entendido e relacionado a tudo aquilo que é feito, enquanto 

que o comprometimento refere-se a como se faz, ou seja, este último é constituído do que 

se faz e como se faz. Portanto, o comprometimento é muito maior que o compromisso” 

(FELICETTI; MOROSINI, 2010, p. 25). As autoras entendem que o comprometimento 

com a aprendizagem envolve vários fatores como: tempo, intensidade e recursos 

empregados para aprender. O comprometimento com os estudos está relacionado aos 
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objetivos que o estudante tem e ao sentido de equilíbrio que desenvolve entre o querer e 

o fazer. 

Felicetti e Morosini analisaram teses, dissertações e artigos, de 1987 a 2006, 

encontradas na ANPED e na CAPES que indicavam, em seus resumos, as relações entre 

o aluno e seu comprometimento com a aprendizagem. Dentro desta temática, muito pouco 

trabalho foi encontrado o que, para as autoras, “pode refletir a presença de um paradigma 

educacional tradicional voltado ao ensino da mesma forma que a não presença de um 

paradigma educacional voltado à aprendizagem” (FELICETTI; MOROSINI, 2010, p. 

27). 

As autoras consideram que estratégias didáticas flexíveis, adotadas na prática de 

projetos, facilitam a construção do conhecimento dos participantes que administram o 

compromisso individual no trabalho colaborativo. Acrescentam que, embora o professor 

tenha papel significativo, não é só dele a responsabilidade já que o aluno é visto como um 

partícipe da própria aprendizagem. Sumarizam que estudos sobre o comprometimento do 

estudante com o processo de aprendizagem precisam ser ampliados com novos trabalhos 

de campo, no sentido da construção e da validação de teorias sobre o tema. Acreditamos 

que investigações sobre os processos de interação e comunicação entre professores e 

estudantes também sejam relevantes para a melhora do trabalho pedagógico. 
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CAPÍTULO 5 

 

Considerações finais 

 

Apresentamos nossas considerações finais com a certeza de que atingimos os 

propósitos de nosso trabalho. Acompanhando o processo evolutivo da turma, verificamos, 

com base nos estudos teóricos e em nossa experiência, que todos os estudantes seriam 

capazes de ter êxito nos exames DELF, como de fato ocorreu. Estivemos sempre 

aproximando, em nossas reflexões, a teoria e a prática. 

A Taxonomia de Bloom et al., sua adaptação (por Churches) para a era digital e o 

Quadro europeu comum de referência para línguas foram fundamentais para que 

pudéssemos avaliar o desempenho dos estudantes, ao longo do ano letivo. No processo 

de construção do conhecimento, os alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática 

desde as habilidades de pensamento de ordem inferior até aquelas de ordem superior, 

fazendo o percurso de aquisição, aprofundamento e criação do conhecimento. Isto 

equivale a dizer que puderam desenvolver atividades cognitivas diretamente ligadas aos 

objetivos de aprendizagem de francês como: lembrar, compreender, aplicar, analisar, 

avaliar e criar, inclusive trabalhando colaborativamente. 

Como grande parte das atividades propostas à turma era voltada para a realização 

de tarefas, os estudantes progrediram em relação ao nível correspondente às competências 

e saberes pressupostos pelo Cadre. Do ponto de vista da fluência, da correção, da 

comunicação e da interação em francês, identificamos o progresso da turma pelas 

produções escritas e orais e pela aprovação de todos os estudantes nos exames DELF 

Scolaire A2, na sessão de novembro de 2016.  

A integração das tecnologias digitais móveis às atividades que os estudantes 

realizaram demonstrou as possibilidades de melhora na aprendizagem de francês para a 

maioria dos alunos. Eles explanaram os ganhos qualitativos seja na produção oral, seja na 

produção escrita. A melhora das competências comunicativas reassegurou os estudantes, 

pois relataram sentir maior confiança, sobretudo para a realização das provas orais. O uso 

do gravador de voz, as trocas de áudios por meio do WhatsApp e a aprendizagem 

colaborativa por meio das redes sociais digitais propiciaram um fazer diferente e adaptado 

ao contexto de uso dessas tecnologias dentro e fora da sala de aula. 

Nos debruçamos sobre diversos estudos acerca das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos processos educacionais, incorporamos recursos digitais a que ainda não 
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havíamos recorrido para o ensino de francês a fim de implementar um diferencial em 

nossa prática. Realizamos uma pesquisa-ação e, afastada a modéstia, distinguimos uma 

melhora qualitativa profissional significativamente relevante com alguns benefícios para 

os participantes, conforme as declarações que fizeram. 

Em um jardim, nem tudo são flores. Em um bosque, cada árvore cresce a seu 

tempo. Em uma floresta, há trilhas e espaços a desbravar. Nos espaços de interação e 

convivência com os alunos, na escola e nas redes sociais, encontramos diferentes 

maneiras de aprender, com e sem os recursos tecnológicos que propusemos e até com 

outros materiais escolhidos pelos estudantes.  

Em relação às condições de acesso às tecnologias digitais móveis, no âmbito de 

nossa pesquisa, nos deparamos com a impossibilidade do uso do tablet oferecido pela 

escola, nas tarefas em sala de aula, pelos problemas do dispositivo que aparentava trazer 

facilidades e benefícios para o desenvolvimento das atividades de nosso grupo. Não foi 

possível propor atividades ‘para casa’ de produção escrita e oral, nem trocas de 

mensagens ou compartilhamento de arquivos e links por meio daquele dispositivo. O uso 

do tablet da escola para leitura de textos não nos pareceu mais apropriado do que as 

atividades de compreensão escrita propostas no livro didático. Concluímos que não seria 

necessário substituir uma tecnologia (o livro) por outra (o tablet). 

A falta de conexão, em decorrência da não conclusão do projeto de instalação da 

rede Wi-Fi no campus, também impediu o aproveitamento do tablet e dos aplicativos que 

criteriosamente selecionamos para implementar novas formas de aprender e ensinar. 

Nesse ponto, sem a pretensão de simplesmente apontarmos falhas, reforçamos a 

pertinência de sugerir que a instituição faça uma enquete sobre os dispositivos móveis 

que vêm sendo oferecidos aos estudantes da primeira série do Ensino Médio. Torna-se 

necessário averiguar se os obstáculos que encontramos nessa amostra estão 

impossibilitando o desenvolvimento de outras atividades e projetos. Também é preciso 

solucionar os problemas com que se depararam os participantes desta pesquisa, quais 

sejam, o mal funcionamento dos dispositivos oferecidos pela escola e a falta de acesso à 

Internet nas salas de aula. É fundamental oferecer aos estudantes as condições plenas de 

uso dos tablets, ou seja, condições que assegurem a mobilidade, a conectividade e a 

acessibilidade. 

Em relação às linhas mestras iniciais que traçamos para o desenvolvimento de 

nossa pesquisa-ação, passada a frustração de não uso daquele que seria um novo recurso 

móvel, flexível e prático, adaptamos nossas ações ao contexto que se nos apresentou e 
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agregamos o smartphone a praticamente todas as atividades em que esse dispositivo 

poderia contribuir para a aprendizagem. Acreditamos que tenha ficado claro que não 

cedemos, impensadamente, ao faz de conta que tudo poderia ser maravilhoso com o 

tablet, nem transferimos para o smartphone a expectativa de que todo nosso trabalho seria 

conduzido ao êxito total por meio de um outro dispositivo. De toda forma, a falta de 

conexão Wi-Fi em sala, reduziu o uso do smartphone em atividades online, pois nem 

todos os estudantes tinha acesso à Internet paga. 

Seria imaturo e incoerente de nossa parte propor uma pesquisa-ação prática para 

aprimorar nosso profissionalismo se depositássemos unicamente nos recursos materiais a 

expectativa de realizarmos um trabalho mágico e perfeito. Investimos antes nos recursos 

humanos, no potencial de nossos alunos, assumindo o compromisso de orientá-los, 

aprender com eles, ensinar o que lhes fosse necessário. No limite de nossas competências 

profissionais, oferecemos nossas orientações e demos aos estudantes a oportunidade de 

exercer a responsabilidade pelos seus estudos e de escolher os recursos e estratégias que 

lhes convinham. 

Identificamos, nas interações da professora/pesquisadora com os estudantes, um 

hiato comunicacional. Entre o dito e o não dito, nos pareceu que faltou um diálogo maior 

para a compreensão das variadas situações que impossibilitaram o cumprimento das 

tarefas propostas aos alunos. Do ponto de vista da professora/pesquisadora, entendemos 

que não houve o esclarecimento apropriado das etapas de realização das atividades. A 

proposta de envio de textos orais e escritos para avaliação, revisão colaborativa e 

finalização de cada tarefa durante o ano letivo, presumia que cada estudante tomasse para 

si uma parte da responsabilidade de seu progresso. De uma forma geral, a maioria da 

turma se limitou a apresentar as produções como uma série de episódios, dando prova da 

realização, sem a preocupação, diríamos, com o aprimoramento da tarefa. Realçamos que 

não podemos generalizar esse comportamento, pois alguns alunos compreenderam o 

sentido da revisão de cada produção, acompanhando as orientações da 

professora/pesquisadora e elaborando seus trabalhos com qualidade e esmero. 

A nosso ver, como já trouxemos à baila, esse processo de revisão, alteração e 

aperfeiçoamento de uma tarefa demanda considerável esforço cognitivo, dedicação e 

tempo. Levando em conta os inúmeros compromissos e interesses dos estudantes em 

relação a tudo o que a vida oferece, entendemos que o ensino tradicional que inclui a 

prática de uma série de exercícios, submetidos unicamente à avaliação com uma nota 

dada pelo professor parece ser mais prático. Isso não envolve negociações, mais trabalho 
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e empenho, não implica em responsabilidades que certos estudantes não estariam em 

condições de assumir.  

Propor um menor número de atividades, com o esclarecimento de que o foco deve 

estar na qualidade das produções e no tempo investido para um ganho qualitativo, nos 

parecem ser estratégias mais adequadas. Essas estratégias poderão viabilizar mudanças 

que tornem os estudantes mais responsáveis em relação aos próprios objetivos 

educacionais, segundo seus interesses de aprimoramento. 

Os resultados das produções dos alunos que incorporaram os recursos 

tecnológicos que propusemos e se comprometeram de maneira mais significativa com sua 

própria aprendizagem ratificam nossa afirmação de que o uso dos dispositivos digitais 

contribuiu tanto para o aprofundamento quanto para o aprimoramento das competências 

comunicativas em francês. Além disso, os estudantes que também já haviam incorporado 

habilidades de uso de determinadas tecnologias digitais puderam vislumbrar e até mesmo 

desenvolver novas estratégias de aprendizagem em outras situações de cunho acadêmico. 

Do princípio ao término de nossa investigação, atentamente aguçamos nossos 

sentidos para os usos possíveis e também inimagináveis dos recursos tecnológicos de que 

dispusemos para o desenvolvimento do trabalho do grupo e constatamos a evolução do 

potencial dos participantes da pesquisa. Nessas circunstâncias, identificamos claramente 

o desenvolvimento de competências em francês que não seriam alcançadas sem o uso das 

tecnologias a que os estudantes tiveram acesso. 

Entendemos que nosso trabalho envolveu o grupo de participantes de tal maneira 

que suas ações propiciaram uma dinâmica singular que não poderá ser replicada. Também 

se nos apresentou uma outra particularidade, qual seja, a impossibilidade de analisar 

separadamente os objetivos que cada integrante da turma alcançou. Portanto, os 

resultados apresentados refletem um conjunto de experiências, saberes, interesses, 

valores, gostos, opiniões e escolhas que permearam os diferentes percursos dos 

participantes. Nesse conjunto, distinguimos práticas comuns a vários estudantes ao lado 

de práticas adotadas por um só aluno, tanto quanto estratégias tradicionais mescladas a 

formas inéditas de aprendizagem e ao uso diversificado dos dispositivos digitais dentro e 

fora da sala de aula. 

Nosso objetivo principal de avaliar o desenvolvimento das competências de 

comunicação em francês a partir da utilização dos dispositivos digitais foi atingido, graças 

à possibilidade de efetuarmos todos os procedimentos metodológicos. Procedimentos 

esses que nos levaram a encontrar as respostas às perguntas que nortearam nosso estudo. 
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Não perdemos de vista a necessidade de refazer nosso planejamento, conforme 

demandaram as circunstâncias.   

A partir das atividades propostas, da observação, dos dados coletados por meio do 

questionário e das entrevistas, pudemos levantar as diferentes possibilidades de 

integração das tecnologias digitais no processo de aprendizagem de francês. Os resultados 

mostram que o uso dos dispositivos digitais móveis em sala de aula modificou de fato as 

práticas de ensino-aprendizagem e consideramos que mudanças qualitativas ocorreram; 

mudanças que nos certificam de que houve uma melhora no desenvolvimento das 

competências de comunicação em francês. 

Do início ao fim de nossa pesquisa, cautelosamente mantivemos nossa crença de 

que a integração dos recursos digitais móveis às práticas discentes e docentes pode 

efetivamente melhorar o desenvolvimento da cognição, da interação, da colaboração e do 

pensamento crítico. Na prática, nos certificamos de que, como quaisquer outras 

ferramentas, as tecnologias digitais podem não contribuir para o que afirmamos acima 

quando seu uso não é dimensionado dentro de condições adequadas de acesso e adaptação 

ao contexto.  

Estivemos atentos aos ‘perigosos’ slogans de promoção de artefatos tecnológicos 

como itens de primeira necessidade nas listas de material escolar. Oferecidos como 

produtos indispensáveis e etiquetados como artigos de última geração, há dispositivos 

rotulados como objetos do tipo: “não-se-pode-viver-sem”. O mercado tem sua força 

publicitária, os consumidores têm seu poder de reflexão. Na escola, vamos ajudando os 

estudantes a construir a reflexão crítica, seu potencial de escolha, a tomada de decisão 

consciente para alcançar os objetivos na vida acadêmica e atingir os ideais de vida que 

reflitam o bem-estar pessoal e social.  

Destacamos dois conjuntos de conceitos que fundamentaram nossa análise dos 

dados e que identificamos nas situações relatadas pelos entrevistados. Em primeiro lugar, 

lembramos da lógica da imposição e da lógica da apropriação, conforme apresentadas por 

Guichon (2012). Impor o uso de recursos tecnológicos digitais é tão descabido quanto 

impor a utilização de qualquer outra tecnologia, seja um livro, uma apostila ou quaisquer 

recursos que desconsiderem o contexto educacional e os interesses da comunidade 

escolar. Na melhor das hipóteses, o recurso imposto não traz graves danos, quando 

permanece intacto na caixa ou em uma estante. De toda maneira, quando pensamos nos 

investimentos públicos e até mesmo privados em tecnologias que não “funcionam”, os 

prejuízos são sempre muito preocupantes.  
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Já a apropriação de dispositivos tecnológicos digitais por estudantes dá subsídios 

para que novos investimentos e pesquisas sejam feitos para a incorporação das TIC aos 

processos educacionais, quando propiciam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

ainda mais quando os estudantes podem fazer transitar essas habilidades da esfera privada 

para a esfera educacional e vice-versa.  

Em segundo lugar, conforme Banell et al. (2013), recordamos os efeitos da 

tecnologia, os efeitos com a tecnologia e os efeitos através da tecnologia no ensino-

aprendizagem formal e informal. Esses efeitos representam as possibilidades do uso das 

tecnologias pelos indivíduos em diferentes níveis e funções. Como demonstramos na 

análise das entrevistas, recorrer ao dicionário eletrônico para a verificação da pronúncia 

ajudou a estudante na produção oral; ouvir a gravação da própria produção oral contribuiu 

para que outro aluno compreendesse melhor os áudios do livro didático e lhe deu suporte 

para também se comunicar melhor; gravar áudios de mensagens instantâneas em francês 

beneficiou de tal maneira um estudante a se comunicar nessa língua que ele passou a 

utilizar esse recurso para melhorar sua comunicação em inglês. Esses exemplos auxiliam 

a esclarecer os efeitos possíveis a partir do uso de certos recursos tecnológicos na 

aprendizagem de francês. 

Finalizando nossas considerações, sublinhamos que nossa pesquisa se limitou a 

relacionar as práticas de ensino-aprendizagem e a utilização de tecnologias digitais 

móveis para avaliarmos o desempenho dos estudantes nas competências comunicativas 

em francês. Tratou-se de uma amostra e ressaltamos que não se pretende generalizar os 

resultados apresentados. Nossa intenção é que esta pesquisa possa contribuir de alguma 

forma para outros processos educacionais. Assim, esperamos que as lacunas deste 

trabalho, avaliado pelos que vierem a conhecê-lo, possam ser complementadas por outras 

investigações. 

Acreditamos que nossa pesquisa-ação favoreceu, em diferentes níveis e de 

diferentes maneiras, a progressão dos estudantes. Pelas reflexões, dúvidas, discussões e 

um sem número de ideias trocadas com nossos pares e com os participantes da pesquisa, 

construímos novos conhecimentos. Almejamos continuar contribuindo para o 

desenvolvimento dos estudantes com que trabalharemos nos próximos anos e com novas 

pesquisas voltadas para a comunicação e a interação no processo de ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras. 

Obviamente, se destacamos aqui os comportamentos, recursos e estratégias que 

facilitaram as trocas e a construção do conhecimento do grupo, não queremos dizer com 
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isso que todos interagiam da mesma maneira. Em meio à heterogeneidade de 

experiências, saberes, competências e habilidades da turma havia, a nosso ver, uma 

solidariedade que envolvia os participantes e favorecia o crescimento cognitivo e 

interacional do grupo. Observando a dinâmica das aulas e das interações nas redes sociais 

digitais, via-se que o potencial para aprender estava sempre ativado e a predisposição para 

partilhar o conhecimento permanecia, cuidadosa, em ‘modo de espera’. Quando a 

necessidade surgia, as conexões eram ágeis e era bonito ver a linguagem harmoniosa e o 

trato amistoso que se estabeleciam, naquela correria da escola, nos atropelos do dia a dia. 
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ANEXO A – Solicitação de atividade de pesquisa 
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ANEXO B – Termo de compromisso 
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ANEXO C – Carta de apresentação à escola 
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ANEXO D – Parecer de aprovação para a pesquisa na escola 
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ANEXO E – Aprovação do projeto na Plataforma Brasil 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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APÊNDICE B – Termo de assentimento  
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APÊNDICE C – Questionário 
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