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RESUMO 

Esta dissertação está vinculada ao grupo de pesquisa Métodos e Processos Pedagógico-
Didáticos do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação, da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), Santa Catarina. Teve como ponto de partida a dificuldade demonstrada 
na resolução das atividades solicitadas pelos jovens e adultos que freqüentam o Núcleo 
Avançado de Ensino Supletivo (NAES), de Gaspar, SC, sobretudo na disciplina de Língua 
Inglesa no Ensino Médio. Diante disso, sentiu-se a necessidade de utilizar práticas 
pedagógicas diferentes que alimentassem o interesse e a curiosidade desses alunos e que, ao 
mesmo tempo, fossem um facilitador na compreensão das atividades a distância. Isso motivou 
o desenvolvimento de um software específico para o ensino da Língua Inglesa. Realizado com 
o objetivo de analisar, por meio do software criado como material de apoio, a compreensão da 
Língua Inglesa dos alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar, SC, que freqüentam a referida 
disciplina, este estudo de caso com abordagem qualitativa utilizou como instrumentos de 
coleta de dados entrevistas grupais e individuais, questionário e observações. O estudo foi 
desenvolvido de acordo com os seguintes procedimentos metodológicos: a) escolha dos 
alunos-foco desta pesquisa, ou seja, de uma turma para aplicação do software (Grupo A) e de 
uma turma para verificar as facilidades e dificuldades em realizar as atividades dos módulos 
sem o auxílio do software (Grupo B); b) criação do software; c) utilização do software pela 
pesquisadora; d) utilização, para validação, do software por outro grupo de alunos (Grupo C). 
Os resultados mostraram que: o software criado alcançou seus devidos fins, auxiliando os 
jovens e os adultos do NAES-Gaspar que freqüentavam a Língua Inglesa no período da 
pesquisa em sua atividade a distância na aquisição da Língua Inglesa; todos os alunos que 
participaram da pesquisa não se evadiram nesta disciplina e concluíram a mesma no período 
determinado; que a utilização do software durante as aulas permitiu a interação 
aluno/professor e aluno/aluno; e que a utilização do software a distância permitiu a interação 
aluno/familiares, fazendo com que o ensino a distância deixasse de ser um estudo solitário. 
 
Palavras-chave: Software. Educação. Jovens. Adultos. Língua Inglesa.  
 
 
 
 



ABSTRACT 

This dissertation is linked to the group of pedagogical education methods and processes in use 
at the post-graduate Master’s Course in Education at the FURB, SC. It began with the 
difficulties demonstrated in the resolution of activities requested of adults and teenagers who 
attend the Nucleo Avançado de Ensino Supletivo (NAES), in Gaspar, SC. Was concerned 
mainly with the subject of English in High School. On the face of it, we feel the need to use 
different pedagogical practices that feed the interest and the curiosity of these students and, at 
the same time, work towards facilitating understating of teaching at a  distance activities. This 
motivated the development of specific software for the teaching of English. Carried out with 
the objective of analyzing the understanding of English, by means of the software created as a 
support material, for the students in the High School  of NAES-Gaspar, SC, who attend the 
referred subject, this case study employed a qualitative approach. Data was collected through 
group and individual interviews, questionnaires and observations. The study was developed in 
accordance with the following methodological procedures:) the choice of the students-focus 
of this research, in other words, a group for application of the software (Group A) and a group 
to verify the facilities and difficulties in carrying out book activities without the aid of the 
software (Group B); b) the creation of software; c) the use of the software for the researcher; 
d) the use, for validation, of the software for another group of students (Group C). The results 
show that: the created software achieved its intended purposes by assisting teenagers and 
adults of NAES-Gaspar who attended English class during the period of the research in their 
distance learning activities in the acquisition of the English Language; none of the students 
who  participated in the research dropped out and all concluded it in the specified period; the 
use of the software during the classes allowed to interaction between student/teacher and 
student/student and the use of the software in distance learning allowed interaction between 
student/relatives, making  education at a distance cease to be solitary study. 
 
Key-words: Software. Education. Teenagers. Adults. English Language.  
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1  -  Etapas do desenvolvimento do software Aprenda inglês se divertindo................ 29 

Figura 2  -  Estrutura da primeira versão do software............................................................ 44 

Figura 3  -  Habilidades a serem desenvolvidas na disciplina de Língua Inglesa.................. 47 

Figura 4  -  Elementos formadores da competência............................................................... 49 

Figura 5  -  Contextos envolvidos na aplicação do software Aprenda inglês se 

divertindo............................................................................................................ 62 

Figura 6  -  Tela do Caça-Palavras Fruits do softaware Aprenda inglês se divertindo.......... 86 

Figura 7  -  Jogo da memória (passado contínuo) do software Aprenda inglês se 

divertindo............................................................................................................ 88 

Figura 8  -  Jogo quiz referente aos pronomes pessoais do software Aprenda inglês se 

divertindo............................................................................................................. 89 

Figura 9  -  Estrutura final do software Aprenda inglês se divertindo................................... 90 

Figura 10  -  Jogo da memória sobre adjetivos do software Aprenda inglês se divertindo ..... 92 

Figura 11  -  Tela Loteria Indefinite Pronouns [Loteria] do software Aprenda inglês se 

divertindo............................................................................................................. 93 

Figura 12  -  A forca................................................................................................................. 94 

Figura 13  - Tela dos verbos regulares do software Aprenda inglês se divertindo................. 95 

Figura 14  - Tela de ajuda ....................................................................................................... 96 

Figura 15  - Mediação antes do software Aprenda inglês se divertindo............................... 103 

Figura 16  - Mediação depois do software............................................................................ 104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE SIGLAS 

CEJAs  -  Centros de Educação de Jovens e Adultos  

CES  -  Centros de Estudos Supletivos  

CONFINTEA  -  Conferência Internacional de Educação de Adultos  

EJA  -  Educação de Jovens e Adultos 

FURB  -  Universidade Regional de Blumenau  

INEP  -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

JVM  -  Máquina Virtual Java 

LDB  -  Lei de Diretrizes e Bases  

LEM  -  Língua Estrangeira Moderna  

MEC  -  Ministério da Educação e Cultura  

MOBRAL  -  Movimento Brasileiro de Educação  

NAES-Gaspar  -  Núcleo Avançado de Ensino Supletivo de Gaspar  

OSPB  -  Organização Social e Política Brasileira 

PCNs  -  Parâmetros Curriculares Nacionais  

PPGE  -  Programa de Pós-Graduação em Educação 

UFSC  -  Universidade Federal de Santa Catarina  

 
 



SUMÁRIO 

1 CAMINHOS PERCORRIDOS ................................................................................. 10 

2 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

3 METODOLOGIA....................................................................................................... 22 

4 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: TRAJETÓRIA HISTÓRICA . .......... 31 

5 O SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO: A VOZ E A 
PARCERIA DOS ALUNOS, DA PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA 
E DA PESQUISADORA NA CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO........... ......................... 38 

5.1 CRIAÇÃO DO SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO: VOZ E 

PARCERIA DOS ALUNOS DO NAES-GASPAR...................................................... 38 

5.1.1 A voz e a parceria dos alunos do grupo na criação do software Aprenda inglês se 
divertindo....................................................................................................................... 61 

5.1.2 A voz e a parceria dos alunos do Grupo B na criação do software Aprenda Inglês 
se divertindo................................................................................................................. 69 

5.2 A PESQUISADORA E O SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE 

DIVERTINDO: A VIVÊNCIA  DE UTILIZÁ-LO  COM OS MÓDULOS................... 85 

5.3 VALIDAÇÃO DO SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO NA 

VOZ DOS ALUNOS DO GRUPO C.......................................................................... 100 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 106 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 109 

APÊNDICES......................................................................................................................... 115 

ANEXOS ............................................................................................................................... 140 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

1 CAMINHOS PERCORRIDOS  

Esta dissertação, cujo título é A utilização de software na educação de jovens e 

adultos: uma alternativa para o ensino da Língua Inglesa no NAES-Gaspar, resulta de um 

processo de inquietações, indagações, busca de respostas e vivências, como professora de 

jovens e adultos e como mestranda em educação.  

O nosso interesse pela área da Educação de Jovens e Adultos surgiu em 1999, 

quando recebemos convite para atuarmos na educação de jovens e adultos da cidade de 

Gaspar, SC, com a classe de alfabetização do Núcleo Avançado de Ensino Supletivo de 

Gaspar (NAES-Gaspar). Deparamo-nos, então, com um processo de ensino-aprendizagem, 

por um lado, diferenciado do ensino regular – pela utilização de módulos de ensino1 – e, por 

outro lado, semelhante – pela utilização de um método de alfabetização adotado no ensino 

regular, qual seja, o método silábico2. Os módulos de ensino da alfabetização, no ano 

mencionado, apresentavam-se com famílias silábicas, a exemplo das tradicionais cartilhas3 

utilizadas no ensino regular. Atualmente, a turma de alfabetização não possui módulos de 

ensino, sendo que os jovens e adultos são alfabetizados pelo método global. Este método parte 

do todo para as partes e utiliza a vivência dos alunos como ponto de partida, diferente das 

outras turmas do NAES-Gaspar, nas quais são usados os módulos.  

Os módulos, em sua maioria, são extensos e contêm vários conteúdos. Cada 

disciplina tem uma quantidade de módulos correspondentes ao Ensino Médio. A disciplina de 

Língua Inglesa, por exemplo, possui 9 módulos no total, divididos em três blocos: Bloco A – 

módulos 1, 2 e 3; Bloco B – módulos 4, 5 e 6; e Bloco C – módulos 7, 8 e 9. O Bloco A 

corresponde à primeira série do Ensino Médio; o Bloco B, à segunda série; e o Bloco C, à 

terceira série. Os alunos do NAES-Gaspar que se matriculam na disciplina de Língua Inglesa 

do Ensino Médio assumem o compromisso de vencer os conteúdos dos três blocos em nove 

semanas, ou seja, os alunos possuem nove semanas para estudarem os módulos, prestarem 

provas e serem aprovados para, então, se matricularem em outra disciplina e passarem pelo 

mesmo processo. Isto significa que o aluno tem que aprender a disciplina x em y semanas.  

Cada módulo de ensino, por sua vez, traz as respostas, no final de cada unidade ou no 

                                                 
1 Módulos de ensino são apostilas com conteúdos e atividades relacionados ao ano ou disciplina do Ensino 
Fundamental, neste caso 1a série do Ensino Fundamental. (PPP CEJA-Blumenau). 
2 Método é a maneira de ordenar uma ação segundo certos princípios. O método silábico procura instrumentar o 
indivíduo a reconhecer automaticamente sílabas. (FENIX, 2000). 
3 Cartilhas são livros didáticos com conteúdos apresentados em forma de famílias silábicas. (FENIX, 2000). 
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final do módulo, referentes às atividades a serem realizadas pelos alunos à distância4, o que 

facilita ao aluno consultá-la, mesmo antes de ter realizado as atividades. 

A utilização de módulos no processo de ensino e de aprendizagem no ensino 

supletivo nos causou inquietação. Nessa mesma época, fazíamos o Curso de Pedagogia 

(Educação Infantil e Séries Iniciais) na Universidade Regional de Blumenau (FURB), SC, 

iniciado em 1998. Assim, em 1999, ano em que começamos a nossa atuação no NAES-

Gaspar, seguimos as normas da escola e trabalhamos com os módulos. 

Posteriormente, em 2000, tendo como motivação as aulas da disciplina de 

Alfabetização da graduação que cursávamos, inserimos o método global de ensino na classe 

de alfabetização do NAES-Gaspar na qual atuávamos. Isso significa que deixamos de lado os 

módulos e optamos pela construção do conhecimento utilizando textos discursivos5, conforme 

as concepções de Freire (1999) e de Fischer (2001): o primeiro expressa que o método de 

ensino deve permitir ao indivíduo aprimorar-se no sentido altamente cambiante da sociedade 

e do tempo que está vivendo (FREIRE, 1999), e o segundo compreende a alfabetização como 

um fator de mudanças de comportamento diante do universo que possibilita ao homem 

integrar-se à sociedade de forma crítica e dinâmica, constituindo uma das formas de promover 

o homem, tanto do ponto de vista social como individual (FISCHER, 2001). 

O método global utilizado consistia em realizar o processo de alfabetização a partir 

de textos discursivos que apresentavam temas relacionados às vivências dos jovens e adultos 

com quem trabalhávamos. O grupo discutia o assunto em pauta e, com base no mesmo, 

desenvolvíamos atividades. A essa forma de trabalho denominamos oficina-aulão, que foi 

enfoque do nosso Trabalho de Conclusão do Curso em Pedagogia6. (PEREIRA, 2002) 

A oficina-aulão foi aplicada com sucesso ao grupo de alfabetização, no ano de 2002, 

conforme mencionado, razão pela qual se estendeu, com o apoio da equipe diretiva do NAES-

Gaspar, às outras áreas de ensino. As oficinas-aulões se estenderam para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental, sendo que as demais turmas – de 5a a 8a série do Ensino Fundamental e 

todo o Ensino Médio – continuaram utilizando os módulos de ensino.  

Com o ingresso no Mestrado em Educação, em 2005, e com os questionamentos 

relacionados à educação de jovens e adultos com os quais continuávamos a trabalhar, 
                                                 
4 Nesta dissertação, adotamos a terminologia a distância para nos referirmos às atividades realizadas pelos alunos 
em suas casas. 
5 Textos discursivos são textos que relatam fatos, acontecimentos, com temáticas que discutem problemas 
relacionados à vida do ser humano em sociedade. 
6 O referido Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado Alfabetização: uma questão de cidadania, se encontra 
disponível para consulta na Biblioteca Central da FURB. Trata da aplicação de uma metodologia diferenciada 
para alfabetizar jovens e adultos que freqüentaram uma turma de alfabetização no período matutino do NAES-
Gaspar em 2002. 
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resolvemos dar continuidade aos estudos referentes a essa modalidade de ensino. 

Constatamos, então, que os módulos de ensino constituíam um referencial para o aluno e 

traziam consigo abordagens desvinculadas da sua realidade. Nessa ocasião, também notamos 

que uma das dificuldades nesse tipo de processo de aprendizagem, no caso com módulos, 

encontrava-se em como aprender a disciplina x em y semanas, se muitos jovens saíram da 

rede regular de ensino justamente por passarem um ano todo e não compreenderem o que 

estavam estudando. 

A partir daí, começamos a observar os módulos das áreas do Ensino Médio – 

Matemática, História, Artes, Geografia, Português, Língua Inglesa, Química, Física e Biologia 

– e a questionar os alunos sobre tais módulos, com o intuito de saber quais as dificuldades e 

facilidades encontradas por eles na utilização dos mesmos e, posteriormente, propor 

alternativas de aprendizagem. Os questionamentos mencionados foram verbais e informais, 

durante os intervalos das aulas, e mostraram que os módulos em que os alunos encontravam 

maior dificuldade para a realização das atividades eram os de Língua Inglesa. Essa 

constatação fez com que direcionássemos os estudos para tal disciplina.  

Conversamos com a professora da referida disciplina sobre o resultado dessas 

constatações e tomamos conhecimento de que a mesma já havia percebido as dificuldades dos 

seus alunos quanto aos módulos e que estava disposta a estudar as questões pertinentes e a 

buscar novas possibilidades de aprendizagem da Língua Inglesa. Passamos, então, a assistir às 

aulas da disciplina de Língua Inglesa, a estudar os conteúdos dos módulos7 e a conversar com 

os alunos sobre essa questão em busca de subsídios que norteassem uma nova proposta 

metodológica. Esse momento de nossa vivência como professora de jovens e adultos 

coincidiu com a escolha do tema da dissertação do Mestrado em Educação. Assim, optamos 

por desenvolver um material de apoio para os alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar que 

freqüentavam a disciplina de Língua Inglesa. Melhor explicando, decidimos desenvolver um 

software educacional com jogos educativos direcionados ao estudo da Língua Inglesa.  

Uma vez delimitado o tema de pesquisa, fizemos uma busca no site de produções da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

(www.capes.com.br) sobre o tema por nós escolhido. Encontramos 84 trabalhos, entre teses e 

dissertações, estas últimas em maior número, na área de educação de jovens e adultos. 

Encontramos, também, 38 artigos, sendo que a maior parcela deles voltava seu olhar para a 

alfabetização de jovens e adultos. 

                                                 
7 Por não ter a formação Letras: Português e Inglês, e sim Pedagogia, optamos por fazer um curso de Inglês e 
estudos sobre a prática do ensino da língua inglesa. 
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Entre essas produções, encontramos algumas cujos autores traziam uma concepção 

de educação de jovens e adultos semelhante ao que pesquisávamos. Para Di Pierrô, Jóia e 

Ribeiro (2001), por exemplo, a educação de jovens e adultos é um campo de práticas e 

reflexão que, inevitavelmente, transborda os limites da escolarização em sentido estrito, 

primeiramente, porque abarca processos formativos diversos, nos quais podem ser incluídas 

iniciativas visando à qualificação profissional, ao desenvolvimento comunitário, à formação 

política e a um sem número de questões culturais pautadas em outros espaços que não o 

escolar. Além disso, mesmo quando se focalizam os processos de escolarização de jovens e 

adultos, o cânone da escola regular, com seus tempos e espaços rigidamente delimitados, 

imediatamente se apresenta como problemático. Trata-se de um campo pedagógico 

fronteiriço, que bem poderia ser aproveitado como terreno fértil para a inovação prática e 

teórica. (DI PIERRÔ, JÓIA e RIBEIRO, 2001)  

Concordamos com os autores no que se refere ao campo fértil para a inovação prática 

e teórica, pois é preciso buscar alternativas diferenciadas para aprender a aprender, bem como 

compreender a expectativa desses jovens e adultos que buscam qualificação por meio do 

ensino, para, de fato, participarem das mudanças na sociedade. Afinal, a construção do 

conhecimento não ocorre de uma hora para a outra: ela é fruto de uma série de estímulos e 

socializações do meio ambiente.  

Outra produção encontrada no site da CAPES foi a de Oliveira e Bolis (2003), que 

assim se expressam:  

Quando falamos em educação de jovens e adultos, podemos afirmar que a mesma 
está inserida dentro de um contexto de educação permanente, onde os diferentes 
espaços e pessoas se relacionam, transformando-se por meio de um processo 
contínuo, procurando chegar ao conhecimento verdadeiro de tudo o que se é capaz. 
Para entender melhor a essência da educação de jovens e adultos, além de partir de 
uma realidade concreta onde os fatos acontecem no cotidiano de suas vidas, 
devemos desenvolver nos alunos de forma generalizada a visão de um mundo 
complexo e agitado, possibilitando condições que lhes permitam navegar por este 
mesmo mundo. 

 

O trabalho de Oliveira e Bolis (2003) é caracterizado pela articulação da equipe 

escolar em torno da função social da escola, sintetizada na tentativa de democratizar os 

conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade e de construir novos 

conhecimentos. A realização do trabalho coletivo supõe que educadores e educandos tenham 

pontos de partida (princípios) e pontos de chegada (objetivos) em comum. 

Para Cardoso (2001), autor de outro trabalho por nós encontrado no já mencionado 

site, o papel da educação de jovens e adultos vai muito além do ensinar a ler e a escrever 

palavras: se responsabiliza pela integração do homem com o mundo. Qualquer que seja a 
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escola concreta de que tratemos, seja ela regular, supletiva, especial, tem como característica 

o conhecimento que é objeto privilegiado de sua ação. A escola é o lugar em que trabalhamos 

o conhecimento. Na escola, o indivíduo aprende a se relacionar com o conhecimento. Esse 

relacionar-se, por sua vez, tem como objetivo integrar o homem com o mundo, fazer com que 

utilize esse conhecimento na sua vida cotidiana. (CARDOSO, 2001)  

Já na área de informática na educação, em referência à utilização de jogos na 

educação, as pesquisas são mais numerosas: encontramos 113 dissertações e teses. Entretanto, 

nenhuma delas voltava seu olhar para a educação de jovens e adultos, principalmente quanto 

ao quesito supletivo. Esses 113 estudos têm algo em comum com nossa pesquisa no sentido 

de que analisam a utilização de softwares e o impacto da informática na educação.  

Entre os estudos na área da informática, o de Bertoluci (2003) avalia a insuficiência 

do uso do software Cabri-Géométre II8 na aprendizagem de conceitos geométricos por alunos 

da 5a série do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Jaú, SP. Teve como 

resultado positivo o impacto do uso do software Cabri-Géométre II sobre a forma como a 

intervenção foi proposta para a aprendizagem dos conceitos geométricos. 

Já Deotti (2002) faz uma reflexão sobre o desenvolvimento tecnológico na educação. 

Destaca as correntes de pensadores contra e a favor da introdução dessas tecnologias. Mostra 

como avanços tecnológicos influenciam a vida moderna e, por fim, mostra a internet como forma 

de transparência de conhecimento e uma ilimitada ferramenta com finalidade de pesquisa. 

Cisne (1999) examinou as possibilidades pedagógicas do uso de software 

educacionais com crianças de 4 a 6 anos. Escolheu seis softwares educativos disponíveis no 

mercado e contemplou a discussão dos softwares educativos como ferramentas pedagógicas, 

no sentido de levantar alguns indicadores para que o professor de educação infantil possa 

escolher e explorar esses recursos tecnológicos como mais uma possibilidade pedagógica a 

ser proposta para o trabalho educativo com crianças. 

Esse levantamento de produções, disponível no site da CAPES, nos mostrou a existência 

de literaturas diferenciadas acerca do tema que escolhemos. Assim, nossa pesquisa poderá 

contribuir, não só para a educação de jovens e adultos, no que se refere ao processo de ensino e de 

aprendizagem da Língua Inglesa, bem como para ampliar esse banco de dados consultado.  

Relatada, então, neste capítulo intitulado Caminhos Percorridos, a trajetória pessoal 

da pesquisadora até a definição do seu tema de pesquisa, apresentamos, a seguir, a Introdução 

desta dissertação. 

                                                 
8 Cabri II é um software criado para aprender geometria. 
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2 INTRODUÇÃO 

As pessoas buscam a escola como meio de inserção nesta sociedade pós-moderna, 

que se caracteriza pela busca constante de conhecimento, uso de novas tecnologias e mercado 

de trabalho intelectual e que requer do indivíduo uma nova postura de ser, de ser criativo, 

dinâmico, ágil e flexível, adaptando-se a novas realidades e mudanças. Esta mudança de 

sociedade que se configura faz com que haja um intenso movimento de jovens e adultos que, 

por não terem tido a oportunidade de estudar na idade apropriada ou por não terem 

completado os estudos, procuram as instituições de ensino, voltando às salas de aula.  

Neste contexto, se encontram 65 milhões de jovens e adultos que não concluíram o 

ensino básico. Desses, 30 milhões – os chamados analfabetos funcionais – não freqüentaram 

nem os quatro primeiros anos escolares. Cerca de 16 milhões não sabem ler nem escrever um 

simples bilhete. O Brasil tem apenas 19 municípios — dos mais de 5,5 mil — com média de 

escolarização acima de oito anos. Ao olhar esses dados, averiguamos que acabar com o 

analfabetismo e melhorar a taxa de escolaridade dos brasileiros são prioridades no cenário da 

educação nacional. (GENTILE, 2003). 

Embora a escola tenha o papel de garantir que o aluno não a abandone, as taxas de 

evasão são altas: menos de 30% dos alunos concluem o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, constituindo-se um dos grandes problemas da educação nacional. (GENTILE, 2003). 

Ainda segundo o mesmo autor, os principais motivos dessa evasão são: o uso de material 

didático inadequado para a faixa etária, conteúdos sem significado, metodologias 

infantilizadas e horários de aula que não respeitam a rotina de quem estuda e trabalha.  

Para resolver o problema de evasão, faz-se necessário que a escola e o professor 

conheçam as especificidades desse público e usem a realidade do mesmo como eixo condutor 

das aprendizagens, procurem metodologias diferenciadas, utilizem novos recursos didáticos e 

promovam as adequações necessárias. 
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Apesar de os números de evasão apresentados serem preocupantes, a procura pelo 

ensino supletivo, no Brasil, aumenta a cada ano, conforme pode ser observado no Quadro 1. 

 

Ano Matrículas 
1999 3071906 
2000 3410830 
2001 3777989 
2002 3779593 
2003 4240703 
2004 4.600.0009 

Quadro 1 – Educação de Jovens e Adultos no Brasil, número de matrículas 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (apud GENTILE, 2003). 

 

Os dados apresentados no Quadro 1 mostram que tem havido um aumento 

significativo nas matrículas da educação de jovens e adultos no ensino supletivo. Um aumento 

no número de alunos também pode ser observado no NAES-Gaspar: em 2000, a matrícula 

inicial no Ensino Médio apontava 269 alunos, número que, em 2006, passou para 320, 

conforme Estatística do NAES-Gaspar de julho de 2006.  

Ao chegarem aos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) e NAES, os 

alunos se deparam com os módulos de ensino que, conforme já mencionado, são apostilas que 

contêm os conteúdos específicos de cada disciplina e exercícios a eles correspondentes e que 

são levados para casa pelo aluno, o qual tem que resolver os exercícios neles propostos.  

Em se tratando da realização a distância das atividades dos módulos, a grande 

maioria dos alunos que freqüenta a disciplina de Língua Inglesa, no Ensino Médio, ao ser 

entrevistada pela pesquisadora, respondeu que copiava as respostas da chave de resposta 

existente nos módulos. Questionamos, também, outros alunos que freqüentavam as outras 

disciplinas que fazem parte do currículo e obtivemos a mesma resposta. Devido a esses 

fatores, relacionados, principalmente, ao fato de os alunos apontarem para a dificuldade de 

realizarem as atividades dos módulos sem o auxílio do professor, levantamos a possibilidade 

de oferecer a esses jovens e adultos que freqüentam a disciplina de Língua Inglesa do Ensino 

Médio do NAES-Gaspar um software com jogos educacionais como alternativa de apoio ao 

seu processo de aprendizagem a distância.  

Assim, dada a constatação da dificuldade dos alunos em realizar as atividades dos 

módulos a distância, definimos como foco desta dissertação a criação de um software para 

acompanhar os módulos de ensino da Língua Inglesa, no Ensino Médio, no NAES-Gaspar. 

Muitas mudanças ocorrem na sociedade, trazendo novas maneiras de diversão, novo 

                                                 
9 Estes foram os últimos números disponibilizados pelo INEP. 
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mercado de trabalho e novas profissões, que se configuram diferentemente das que 

conhecemos. Além disso, as pessoas pensam e agem de outra forma, o que torna necessário 

repensar a educação de jovens e adultos e refletir sobre essa modalidade de ensino e sua real 

contribuição para os jovens e adultos que constituem esta nova sociedade. 

Após nove anos da realização da V Conferência Internacional de Educação de 

Adultos, em Hamburgo (1997), Alemanha, notamos que as políticas públicas relacionadas a 

essa modalidade de ensino tiveram avanços significativos. (BRASIL, 1988). Conforme a 

pesquisa feita no portal da CAPES, mencionada nos Caminhos Percorridos, a maioria dos 

estudos que dele constam está voltada à alfabetização de jovens e adultos. Entretanto, a 

educação de jovens e adultos não se restringe somente à alfabetização. Devido às exigências 

sociais, é necessária uma educação continuada. Ocorreu um alargamento no conceito de 

formação de adultos, passando à compreensão de processos formais e informais de 

aprendizagem e educação continuada. O processo de educação continuada para jovens e 

adultos que não completaram seus estudos no tempo hábil e em escolas de ensino regular é 

diferente do processo dos alunos que os completaram, o que exige a realização de mais 

estudos nesta área.  

Pensando em como fazer e que alternativas utilizar, que novos espaços de estudo e 

recursos diferenciados usar, focamos a criação de um CD-ROM com atividades lúdicas como 

material de auxílio aos educandos jovens e adultos do NAES-Gaspar que freqüentavam a 

disciplina de Língua Inglesa no Ensino Médio no ano de 2005. Este software educacional está 

em anexo no módulo de ensino que os alunos têm que levar para seus lares e estudar. Ao optar 

pelo software com atividades lúdicas, e não por outro recurso, levamos em consideração a 

importância do jogo na vida do indivíduo, seja na infância ou na idade adulta, e a criação de 

um ambiente multimídia10 educativo que possibilitasse a conexão e a articulação de outros 

recursos para a aprendizagem, como o computador, por exemplo.  

Para Gasparetti (2001, p. 65), o computador de hoje e a multimídia apresentam uma 

natureza lúdica, emitem sons, mostram imagens, permitem criar mundos, como se a argila 

feita de bits fosse modelada (é o que é chamado de manipulação cognitiva), transformando-se 

num teatro ou num telefone ou, ainda, num bosque a explorar. 

As atividades lúdicas propostas no software que desenvolvemos têm o intuito de 

oferecer, para os alunos que freqüentavam a disciplina de Língua Inglesa no NAES-Gaspar, 

                                                 
10 “Técnica para apresentação de informações que recorre, simultaneamente, a diversos meios de comunicação, 
mesclando texto, som, imagens fixas e animadas”. (HOUAISS, 2001, p. 1997)  
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outra alternativa para a aquisição de conhecimentos referentes à Língua Inglesa, ajudando-os 

a organizar esses elementos sob forma e seqüência que possibilitassem a aquisição dos 

conceitos básicos da língua estudada.  

Outro aspecto considerado é a importância da informática na vida desses jovens e 

adultos que já possuem uma vida profissional ativa e, muitas vezes, fazem uso dessa 

tecnologia em seu trabalho ou necessitam estarem mais próximos da mesma e, até, perderem 

o medo do novo. Buscar o conhecimento por meio de instrumentos da tecnologia requer uma 

forma de trabalho coletivo em busca do fazer pedagógico. Além disso, pelo uso do 

computador, é possível desmistificar a utilização de recursos tecnológicos, como, por 

exemplo, do computador no dia-a-dia das pessoas. 

Segundo Ramal (2003, p. 65), hoje conhecemos um novo espaço de leitura e escrita. 

As letras concretas e palpáveis se transformam em bits digitais; a página em branco é o campo 

do monitor; a pena é o teclado; e há uma estranha separação entre nosso corpo, que é real, e o 

texto, virtual. É o novo modelo de lidar com a escrita, denominado cibercultura.  

Para Lévy (1999, p. 172), ao prolongar determinadas capacidades humanas, as 

tecnologias intelectuais com suporte digital redefinem seu alcance, seu significado e, algumas 

vezes, até mesmo a sua natureza.  

Além das inovações tecnológicas, as aulas de Língua Inglesa vêm se destacando em 

todo o espaço escolar. Na educação de jovens e adultos, não é diferente. A referida língua se 

apresenta como um pré-requisito no mercado de trabalho, sendo que empresas multinacionais 

ou empresas que fazem exportação e importação exigem de seus funcionários o domínio dessa 

língua para melhor atender ao mercado. Outro aspecto a ser levado em consideração é que, 

quando associada às tecnologias, a Língua Inglesa adquire uma nova configuração no 

ambiente escolar. Neste sentido, o NAES-Gaspar possui local adequado, ou seja, laboratório 

de informática, que é disponibilizado aos jovens e adultos para cursos relacionados à área da 

informática. Diante deste contexto, perguntamos, então: Por que não disponibilizar aos alunos 

que freqüentam a disciplina de Língua Inglesa um software que os ajude em suas tarefas? 

[...] integradas à área de Linguagens, códigos e sua tecnologias, as línguas 
estrangeiras assumem a condição de serem parte indissolúvel do conjunto de 
conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de várias culturas 
e, conseqüentemente, propiciam sua integração num mundo globalizado. (BRASIL, 
1999, p. 147).  

 

Para compreendermos o impacto que o computador vem ocasionando nas práticas 

sociais e culturais, faz-se necessário entendê-lo como sendo a mais recente das tecnologias. 

Bellei (2002, p. 6) vê o computador como um objeto que elabora e melhora as outras 
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tecnologias: “Ter um computador em casa ou no trabalho significa ter à disposição uma 

máquina que não apenas reproduz imagens, mas que ainda incorpora número muito grande de 

atividades, funções e tecnologias”.  

Ao informatizar a educação de jovens e adultos, especificamente colocando os 

recursos da informática em prática na disciplina de Língua Inglesa, não queremos 

simplesmente pôr computadores na sala de aula, mas, sim, disponibilizar a informática, por 

meio de um software, como um instrumento facilitador da aprendizagem da Língua Inglesa.  

Definimos, nesta dissertação, aprendizagem como um processo personalizado e 

interativo. Isso quer dizer que o aluno participa automaticamente da construção dessa própria 

consciência. (GASPARETTI, 2000). O jovem e o adulto são seres ativos no processo de 

aprendizagem, e a escola, como parte do processo de sua aprendizagem, não pode ficar à 

margem das necessidades dos mesmos. 

Em se tratando de língua estrangeira, a prática social da linguagem precisa ser 
exercida de maneira mais significativa, visando à interação nas relações sociais 
como forma de promoção do aluno no mundo. Dessa forma, as aulas são voltadas à 
aprendizagem da língua como função social, onde deve haver apropriação e 
produção do saber. (SANTA CATARINA, 1998, p. 100). 

 

Desta forma, para alcançarmos um ensino significativo que envolva todos os alunos, tanto 

nas aulas presenciais quanto nas atividades realizadas a distância, é fundamental a participação e a 

interação para que os mesmos se mostrem como agentes construtores de seu próprio conhecimento. 

Assim, os jovens e os adultos têm que encontrar significado no que tentam aprender. Neste sentido, 

o software apresenta-se como um estímulo e orientação aos alunos na construção do saber, o que 

torna o computador um elemento relevante no processo de aprendizagem. 

Segundo Nunan (1999, p. 232-233), “Motivation refers to the combination of effort 

plus desire to achieve the goal of learning the language plus favorable attitudes toward 

learning the language.” 11  

A utilização do computador como recurso mediador de ensino não substitui o 

professor. Ao contrário, pode exercer a função de material de apoio para enriquecer o 

ambiente de aprendizagem, já que, na educação de jovens e adultos, pouco ou quase nada das 

tecnologias 12 é utilizada. 

                                                 
11 A motivação se refere à combinação de esforço e de desejo de alcançar a meta de aprender a linguagem e de 
atitudes favoráveis em relação à aprendizagem da linguagem. (Traduzido por Klébia E. Zermiani, professora de 
Língua Inglesa do NAES-Gaspar). 
12 “Tecnologia (do grego τεχνη — ‘ofício’ e λογια — ‘estudo’) é um termo que envolve o conhecimento técnico 
e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. 
Dependendo do contexto, a tecnologia pode ser: as ferramentas e as máquinas que ajudam a resolver problemas; 
e as técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos usados para resolver problemas ou ao 
menos facilitar a solução dos mesmos.” (WIKIPEDIA, 2006, site)  
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O papel do professor, nesse processo, é fundamental, pois ele representa a base de 

todo o trabalho, motivo pelo qual é necessário todo o seu envolvimento. Segundo Cox (2003, 

p. 75), o professor “[...] é o fomentador natural da mudança na prática educacional, 

principalmente em virtude de seu papel mediador”. 

Para Gasparetti (2001, p. 39), os softwares podem se transformar em subsídios 

didáticos. O importante é que sejam bem produzidos, com as linguagens certas, pois é inútil 

criar discos cheios de informações, mas pouco interativos e semelhantes ao livro. Discos 

cheios de informações não ajudam a construção do conhecimento. São meras informações 

que, no decorrer do tempo, são facilmente esquecidas. Para aprender, é necessário construir o 

conhecimento, fazer parte dele, e a interatividade pode ser de grande ajuda nessa construção.  

A relação teoria e prática do professor, seu domínio, não só da Língua Inglesa, mas 

também da teoria, do como se aprende outra língua, são suportes indispensáveis para a 

construção de um software. Nesta direção, a Proposta Curricular de Santa Catarina esclarece 

que a formação profissional dos educadores deve ser delineada num currículo capaz de 

compreender melhor o mundo juvenil e de preparar os futuros educadores para uma prática 

pedagógica exitosa com seus alunos. (SANTA CATARINA, 2005, p. 94). 

Dado o exposto, levantamos a seguinte questão-problema: Quais as possibilidades e 

os desafios da utilização do software educacional criado como material de apoio para os 

alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar na compreensão da Língua Inglesa? 

Tendo como base a questão-problema levantada, definimos como objetivo geral 

analisar a compreensão da Língua Inglesa, por meio do software criado como material de apoio, 

dos alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar, SC, que freqüentam a referida disciplina.  

Como objetivos específicos, delimitamos: 

� Identificar possibilidades e limites do software educacional, desenvolvido em 

parceria com os alunos, na compreensão da Língua Inglesa no Ensino Médio do 

NAES-Gaspar; 

� Compreender/descrever o processo de aprendizagem da Língua Inglesa apenas 

com a utilização do módulo; 

� Compreender/descrever o processo de aprendizagem da Língua Inglesa com a 

utilização, ao mesmo tempo, do módulo e do software educacional criado; 

� Validar, pelos alunos, o software desenvolvido para a compreensão da Língua 

Inglesa no Ensino Médio do NAES-Gaspar; e 

� Identificar objetivos não-lingüísticos alcançados. 
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Definidos, então, os objetivos desta pesquisa, a estruturamos em seis capítulos. No 

Capítulo Um – Caminhos Percorridos –, trazemos a trajetória pessoal da pesquisadora até a 

definição do tema.  

No Capítulo Dois – Introdução – apresentamos o tema, a justificativa, a questão-

problema, os objetivos e a estrutura do trabalho. O Capítulo Três – Metodologia – expõe os 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa.  

No Capítulo Quatro, abordamos a trajetória histórica da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, em Santa Catarina e em Gaspar, e , no Capítulo Cinco, a voz e a parceria 

dos alunos, da professora de língua inglesa e da pesquisadora na criação e validação do 

software Aprenda inglês se divertindo. 

Ainda no Capítulo Cinco, apresentamos, no Subcapítulo 5.1,  a voz e a parceria dos 

alunos do NAES-Gaspar no processo de criação do software, a definição de software, de 

software educacional e de software de jogos educacionais; no 5.1.1, a voz e a parceria dos 

alunos do Grupo B na criação do software Aprenda Inglês se divertindo; no Subcapútulo 5.2, 

a vivência de utilizar o software Aprenda inglês se divertindo com os módulos; no 

Subcapítulo 5.3, a validação do software Aprenda inglês se divertindo, na voz dos alunos do 

Grupo C, bem como o relato e a análise da aplicação do software sob três ângulos: em relação 

à turma participante da pesquisa, aos alunos que o levaram para casa, ou seja, o utilizaram  a 

disttância, e à pesquisadora. 

Completando a estrutura desta dissertação, temos as Considerações Finais, as 

Referências, os Apêndices e os Anexos. 

Uma vez exposta a introdução, na qual discorremos sobre o tema, a questão-

problema, os objetivos e a estrutura desta dissertação, apresentamos, no capítulo que segue, os 

procedimentos adotados para a realização da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa, realizada com o objetivo de analisar a compreensão da Língua Inglesa 

por meio do software criado como material de apoio para os alunos do Ensino Médio do 

NAES-Gaspar, SC, que freqüentam a referida disciplina, caracteriza-se como um estudo de 

caso com abordagem qualitativa. 

Segundo Gil (2002, p. 54), o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou de poucos objetos, de maneira que permita detalhar seu amplo conhecimento. Cervo 

e Bervian (2005, p. 67) explicam que é a pesquisa sobre um indivíduo, um determinado grupo 

ou uma comunidade que seja representativo do seu universo para examinar aspectos variados 

de sua vida. 

De acordo com o exposto pelos autores citados, este estudo de caso, em particular, 

refere-se a um grupo de alunos que freqüentava, no ano de 2005, a disciplina de Língua 

Inglesa do Ensino Médio do NAES de Gaspar. 

No que se refere ao aspecto qualitativo da pesquisa, Lüdke e Andrade (1986, p. 11-

13) nos oferecem a seguinte explicação:  

A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho 
intensivo de campo. [...] O material obtido nestas pesquisas é rico em descrições de 
pessoas, situações, acontecimentos. [...] O interesse do pesquisador ao estudar um 
determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos 
procedimentos e nas interações cotidianas. [...] O significado que as pessoas dão às 
coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador.  

 

Quanto ao cunho qualitativo desta pesquisa, de acordo com os ensinamentos de 

Lüdke e Andrade (1986), nos mantivemos em contato direto e prolongado com os jovens e 

adultos que freqüentam a Língua Inglesa do Ensino Médio do NAES-Gaspar, da mesma 

forma que obtivemos com eles, nos procedimentos, nas atividades e nas interações cotidianas, 

os dados que analisamos e que monopolizaram, em todos os momentos da pesquisa, a nossa 

atenção na posição de pesquisadores.  

Bogdan e Biklen (1994, p. 51) esclarecem que os  

investigadores qualitativos em educação estão continuamente a questionar os 
sujeitos de investigação, com o objetivo de ‘perceber aquilo que eles experimentam, 
o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios 
estruturam o mundo social em que vivem’. 



 23 

Os mesmos autores ainda explicam que  

os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes 
permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador. O 
processo de condução qualitativo reflecte (sic) uma espécie de diálogo entre os 
investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles 
de uma forma neutra. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 51) 

 

No caso desta pesquisa, estivemos em contato direto com os sujeitos da pesquisa, 

observando o que vivenciavam e o modo como interpretavam as suas vivências em relação ao 

uso dos módulos da Língua Inglesa e do software13, bem como utilizando esses dados como 

subsídios para conduzir a pesquisa. 

Escolhemos como local de estudo a escola em que a pesquisadora lecionava há 7 

anos: o NAES-Gaspar. Esta escolha se deu devido à fomentação de estudos sobre o processo 

de aprendizagem dos jovens e adultos que freqüentam o ensino supletivo nessa escola. Estes 

estudos estão sendo realizados desde 2000, com tentativas de introdução de novas 

metodologias de ensino, encontros de professores e estudo da realidade dos educandos do 

NAES-Gaspar. Nesses estudos e propostas realizados, a professora pesquisadora desenvolveu 

projetos na área de Alfabetização, Artes e, por último, em Língua Inglesa, sempre com o 

intuito de melhorar a qualidade de ensino na educação dos jovens e adultos. 

Para realizar esta pesquisa, como instrumentos de coleta de dados, utilizamos 

entrevistas grupais e individuais, questionário e observações. Neste processo, seguimos os 

seguintes passos:  

� escolha dos alunos-foco desta pesquisa, ou seja, de uma turma para aplicação do 

software Aprenda inglês se divertindo e de uma turma para verificar as facilidades 

e dificuldades em realizar as atividades dos módulos sem o auxílio do software;  

� criação do software Aprenda inglês se divertindo;  

� utilização do software Aprenda inglês se divertindo pela pesquisadora;  

� aplicação, para validação, do software Aprenda inglês se divertindo por um grupo 

de alunos.  

Para chegarmos ao grupo de alunos-foco desta pesquisa, aplicamos um questionário 

(Apêndice 1) que teve como objetivo averiguar quais as facilidades e dificuldades encontradas 

pelos alunos na modalidade de ensino supletivo e nos módulos de qual disciplina encontravam 

dificuldade para a realização das atividades a distância. Aplicamos esse questionário entre 

02/03/2005 e 02/04/2005, a um grupo de 30 alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar, 
                                                 
13 A partir deste momento, utilizaremos o nome que demos ao software por nós criado: Aprenda inglês se 
divertindo. 
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distribuídos nos três períodos de aula (matutino, vespertino e noturno). Esses jovens e adultos 

estavam na faixa etária de 18 a 50 anos. Os dados mostraram que a disciplina em que esses 

alunos encontravam maior dificuldade era Língua Inglesa. 

O questionário continha 5 questões fechadas, relacionadas aos seguintes aspectos: 

motivos que os levaram a procurar o NAES-Gaspar; disciplina em que encontravam maior 

dificuldade; como faziam as atividades dos módulos a distância; quanto tempo levavam para 

realizá-las; e se utilizavam a chave de respostas dos módulos, como e para quê.  

A partir desse dado, escolhemos para participar da pesquisa dois grupos distintos de 

alunos que freqüentavam a disciplina de Língua Inglesa: um grupo que aqui denominamos 

Grupo A, de oito alunos, que freqüentava as aulas às quintas-feiras, das 7h30m às 9h30m, e 

outro grupo, que denominamos Grupo B, com doze alunos, que freqüentava as aulas às terças-

feiras, no período noturno, das 18h às 19h40m. Optamos por esses alunos devido aos horários 

disponíveis da pesquisadora e da sala de informática. O Grupo A e o Grupo B, nesta pesquisa, 

tiveram uma participação diferenciada, sem caráter comparativo, conforme explicaremos ao 

longo deste capítulo.  

Também optamos pelo uso da técnica do grupo focal, também chamada entrevista 

grupal. O objetivo das entrevistas era saber como os alunos faziam as atividades dos módulos, 

suas dificuldades e facilidades ao realizar essas atividades a distância e como lidavam com as 

dificuldades encontradas. Segundo Bauer e Gaskell (2000, p. 77), o grupo focal é mais eficaz 

em relação à entrevista individual. O grupo fornece critérios sobre o consenso emergente, bem 

como sobre a maneira como as pessoas lidam com as divergências. Em uma sessão grupal, as 

pessoas podem ser criativas e o pesquisador/moderador pode explorar metáforas e imagens e 

empregar estímulos de tipo projetivo. Na situação grupal, a partilha e o contraste de vivências 

constroem um quadro de interesses e preocupações comuns que, em parte, vivenciados por 

todos, são raramente articulados por um único indivíduo. (BAUER; GASKELL, 2000) 

Por meio das entrevistas grupais, constatamos que muitos alunos têm dificuldade em 

realizar a distância as atividades dos módulos de Língua Inglesa porque não tiveram a 

disciplina no Ensino Fundamental, enquanto outros não a estudavam há mais de dez anos. 
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Uma vez escolhidos os alunos-foco da pesquisa, passamos às etapas de criação, 

utilização e validação do software, as quais foram desenvolvidas conforme mostra o Quadro 2.  

 

Etapas Participantes Forma de Participação 

PRIMEIRA 
(criação do software Aprenda 

inglês se divertindo) 

Pesquisadora 
Programador 
Professora de Inglês 

Criação do software 
 

 Grupo A – grupo de teste 
 

Utilização do software em 8 
encontros no NAES-Gaspar 

 

Grupo B – grupo de 
elaboração 

Fornecimento de dados sobre a 
utilização dos módulos de 
Ensino da Língua Inglesa. 
Utilização do software em dois 
encontros no NAES-Gaspar 

SEGUNDA 
(utilização do software Aprenda 
inglês se divertindo)  

Pesquisadora 
Utilização do software a 
distância 

TERCEIRA 
(aplicação para validação do 
software Aprenda inglês se 
divertindo)  

Grupo C – grupo de validação 

Utilização a distância e 
paralela do módulo e do 
software Aprenda inglês se 
divertindo  

Quadro 2 – Etapas do desenvolvimento do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Conforme elucida o Quadro 2, construímos o software educacional Aprenda inglês se 

divertindo em três etapas, das quais participaram, além dos grupos A e B, um programador, 

uma professora de Língua Inglesa e a pesquisadora. 

Para a primeira etapa – criação do software –, reunimos uma equipe formada por três 

profissionais: duas professoras, uma delas pedagoga (no caso, a pesquisadora) e a outra com 

formação em Letras – Inglês/Português (no caso, a professora de Língua Inglesa dos alunos-

foco desta pesquisa), e um mestre em engenharia de produção. Iniciamos o trabalho de 

criação do software com uma pesquisa sobre os tipos de jogos para aprender a Língua Inglesa 

existentes em software e disponíveis na internet. Após, optamos por quatro tipos de jogos, que 

serão explicados no Capítulo Quatro: forca, memória, caça-palavras e quiz.  

Levamos a idéia ao programador e, com ele, vimos as possibilidades oferecidas pelas 

atividades (jogos) selecionadas. Nesse processo de criação, verificamos que somente os jogos 

seriam insuficientes para auxiliar o aluno nas atividades com o módulo. Criamos, então, 

várias janelas14 com vocabulários específicos – adjetivos, verbos e seus tempos, saudações, 

                                                 
14 Links que possuem conteúdos específicos de cada jogo. Link é um “elemento de hipermídia formado por um 
trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser acionado (geralmente mediante um clique de 
mouse), provoca a exibição de novo hiperdocumento.” (HOUAISS, 1999, p. 1766, grifo no original) 
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falsos cognatos e outras – para auxiliar os alunos nos jogos e, posteriormente, nas atividades 

do módulo.  

A nossa preocupação com o vocabulário fundamenta-se em Sternberg (2000, p. 140), 

segundo o qual sempre que não se puder codificar semanticamente uma palavra porque sua 

significação ainda não está armazenada na memória, é preciso se engajar em algum tipo de 

estratégia para derivar a significação a partir do texto. Para não usarmos um recurso externo, 

criamos no próprio software Aprenda inglês se divertindo esse vocabulário.  

Aplicamos esse software ao Grupo A, formado por 8 alunos de Ensino Médio do 

NAES-Gaspar que cursavam a disciplina de Língua Inglesa às quintas-feiras no período 

matutino. Foram 9 encontros, sendo previstos 8 para a utilização do software Aprenda inglês 

se divertindo pelo Grupo A. Como já mencionado, escolhemos esse grupo para utilizar o 

software Aprenda inglês se divertindo pelo fato de termos disponível, no horário de aula 

desses alunos, o laboratório de informática. Acompanhamos esse processo por meio de 

entrevistas grupais e observação do grupo no laboratório de informática. Essa observação fez-

se necessária para acompanharmos como os alunos lidavam com o software que estava sendo 

criado, as possíveis falhas do material, como lidavam com essas falhas, o que lhes interessava 

e o que lhes era útil. Para Tura (apud ZAGO, 2003, p. 184), a observação, com as 

características específicas de sistematização de condutas e procedimentos e de focalização em 

torno de um objeto determinado constitui, também, um procedimento básico da investigação 

científica.  

Para Zago (2003, p. 189), “A observação é um mergulho profundo na vida de um 

grupo com o intuito de desvendar as redes de significados produzidos e comunicados nas 

relações interpessoais.”  

Anotamos as observações no Diário de Campo desta pesquisa, pois no diário de 

campo podemos registrar as percepções, as angústias, os questionamentos e as informações 

que não são obtidas pela utilização de outras técnicas. 

O diário de campo é pessoal e intransferível. Sobre ele o pesquisador se debruça no 
intuito de construir detalhes que, no seu somatório, vai congregar os diferentes 
momentos da pesquisa. Demanda um uso sistemático que se estende desde o 
primeiro momento da ida ao campo até a fase final da investigação. Quanto mais 
rico for em anotações esse diário, maior será o auxílio que oferecerá à descrição e a 
análise do objeto estudado. (OTAVIO, 1994, p. 63).  

 

Bogdan e Biklen (1994, p. 150) utilizam a expressão notas de campo para se 

referirem ao diário de campo mencionado por Otávio (1994) e as definem como “o relato 
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daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo 

sobre os dados de um estudo qualitativo”. 

Depois de voltar de cada observação, entrevista, ou qualquer outra seção de 
investigação, é típico que o investigador escreva [...] o que aconteceu. Ele ou ela dão 
uma descrição das pessoas, objectos, lugares, acontecimentos, actividades e 
conversas. Em adição e como parte dessas notas, o investigador registrará idéias, 
estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões que emergem. (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994, p. 150)  

 

Paralelamente ao uso do software pelo Grupo A que, nesta pesquisa, exerceu a 

função de grupo-teste, ocorreu o uso dos módulos da Língua Inglesa pelo Grupo B, conforme 

sistemática tradicional de uso de módulos de ensino na educação de jovens e adultos no que 

se refere ao ensino supletivo. Acompanhamos, então, por meio de entrevistas, as facilidades e 

as dificuldades na resolução das atividades a distância dos 12 alunos integrantes do Grupo B 

que, igualmente como já mencionado, freqüentam as aulas às segundas-feiras, no período 

noturno. No decorrer do processo, sentimos necessidade, e também a pedido do grupo B, de 

aplicar em, pelo menos, duas aulas, o software com este grupo que utilizava da forma 

convencionada pelo NAES-Gaspar o módulo de ensino. Na ocasião do uso do software pelo 

Grupo B, também utilizamos a observação como instrumento de coleta de dados, a exemplo 

do que fizemos com o Grupo A. Esta necessidade se deu em função de que, para o Grupo A, o 

software não precisaria de mais alterações. 

Os alunos integrantes dos dois grupos exerciam as funções de costureiras e operários 

nas indústrias da cidade nas quais estavam inseridos no mercado de trabalho. Em sua maioria, 

eram pais e mães com responsabilidades familiares, com idade entre 18 e 50 anos. Partindo, 

então, do contexto escolar dos alunos que freqüentavam a disciplina da Língua Inglesa do 

NAES-Gaspar o aprimoramos. Tivemos acesso às informações sobre a profissão dos pais por 

intermédio dos alunos do Grupo B que, por meio das entrevistas, forneceram subsídios a 

respeito das facilidades e das dificuldades do uso do módulo de ensino da Língua Inglesa, 

juntamente com os subsídios fornecidos pelo Grupo A, que utilizava o software educacional 

que estávamos construindo. 

Concluída a primeira etapa, passamos para a segunda etapa, que foi a utilização do 

software pela pesquisadora, a qual solicitou à professora da disciplina de Língua Inglesa 

autorização para freqüentar as aulas e passar pelo mesmo processo de aprendizagem pelo qual 

passam os alunos que freqüentam essa disciplina. Este recurso foi utilizado pelo fato de a 

pesquisadora em questão também não ter um inglês fluente e ter a intenção de encontrar 

possíveis falhas no software Aprenda inglês se divertindo e ter uma prenoção do material.  
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Depois da aplicação do software a esses dois grupos, iniciou-se a terceira etapa, que 

foi a aplicação do software para validação a outro grupo de alunos – denominado por nós 

Grupo C – que, ao saber da pesquisa e que precisávamos de mais um grupo, se pôs à 

disposição para levar o software Aprenda inglês se divertindo para casa e utilizá-lo 

juntamente com o módulo. Fizeram parte desse grupo 5 mulheres com idade entre 21 e 52 

anos, sendo 2 delas solteiras e 3 casadas. Das casadas, uma não tem filhos, outra os tem e 

outra, ainda, tem filhos e netos morando em sua casa. Com esse grupo, realizamos entrevista 

individual, com um roteiro de perguntas preestabelecidas, mas flexíveis e em local 

combinado.  

Segundo Bauer e Gaskell (2000, p. 75), a entrevista individual é uma entrevista em 

profundidade, sendo que a cosmovisão do entrevistado é explorada em detalhes. Embora tais 

pontos de vista pessoais reflitam os resíduos ou memórias das conversações passadas, o 

entrevistado possui o papel central. 

Ao passar da entrevista grupal para a entrevista individual, tivemos a intenção de 

aprofundar alguns dados que pudessem ser relevantes à pesquisa e que não tivessem sido 

obtidos na entrevista grupal. Outro fato é que esses entrevistados estavam utilizando o 

software como material de apoio, de acordo com a proposta inicial e de acordo com as suas 

necessidades, pois as dificuldades não são encontradas pelos alunos durante as aulas, mas, 

sim, em casa, quando da resolução das atividades a distância.  
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O movimento relativo às etapas do processo de desenvolvimento do software 

Aprenda inglês se divertindo pode ser observado na Figura 1. 

 

Grupo B

(Identificação de Dificuldades 

nos Módulos)

Detectou 

Erros?

Sim

Grupo A

(Grupo de Testes)

Não

Grupo de Elaboração

(Pesquisadora, Programador 

e Professor)

Conclusão

do

Software

Grupo C

(Aplicação do Software)

Pesquisadora

(Utilização do Software)

 
Figura 1 - Etapas do desenvolvimento do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Na Figura 1, temos as setas de retorno de etapas que indicam a retroalimentação de 

informações. Formam um ciclo que permite retornar às etapas anteriores para aperfeiçoar ou corrigir 

a pesquisa, o que faz da mesma um processo não-linear. Uma retroalimentação ocorreu, por 

exemplo, depois que os alunos do Grupo B apontaram para a dificuldade de saber o significado das 

palavras, o que levou a equipe a criar mais jogos que contemplassem o vocabulário.  

Durante a primeira etapa do processo de desenvolvimento do software, houve um 
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trabalho paralelo com os dois grupos, em que o Grupo B apontava as dificuldades e as 

facilidades de realizar os exercícios dos módulos em casa, enquanto o Grupo A apontava as 

dificuldades e as facilidades da utilização do software, tudo isso com o trabalho da equipe 

tentando aprimorar o software para facilitar o entendimento da Língua Inglesa.  

Além dos dois grupos mencionados, ainda contamos com o Grupo C, para validação 

do software. 

Optamos por três grupos diferentes, com base na Experiência de Hawthorne, 

realizada por Mayo, que utilizou grupos diferentes, em situações igualmente diferentes. 

A Experiência de Hawthorne  

aconteceu na Western Electric Company, à partir de 1927, visando determinar qual a 
relação existente entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários 
(produtividade).A Western Electric Company fabrica equipamentos e componentes 
telefônicos, e desenvolvia na época uma política de pessoal bastante voltada para o 
bem estar de seus funcionários. Em sua fábrica, situada no bairro de Hawthorne, em 
Chicago, havia um departamento de montagem de relês de telefone, composto 
basicamente por moças, que executavam um trabalho manual de montagem, 
dependendo intensamente de sua velocidade manual para a produção. Antes do início 
da pesquisa, a produção média era de cinco relês a cada seis minutos por pessoa. A 
direção da companhia não se preocupava em aumentar a produção, mas sim em 
conhecer um pouco mais sobre seus funcionários. Essa experiência aconteceu em três 
fases. (ABORDAGEM Humanística da Administração, 2006, p. 1)  

 

Os resultados da Experiência de Hawthorne exerceram influência sobre a teoria 

administrativa, abalando os princípios da Teoria Clássica até então dominante. Assim, a 

metodologia e os resultados da referida experiência nos influenciaram quanto à opção por 

grupos diferentes para a realização desta pesquisa com os jovens e adultos do NAES-Gaspar  

que freqüentam a Língua Inglesa no Ensino Médio.  

Além das etapas de criação do software Aprenda inglês se divertindo, realizamos 

uma entrevista com uma das professoras do CEJA-Blumenau, tendo em vista que, em 2001, a 

Secretaria Estadual da Educação e do Desporto do Estado de Santa Catarina reformulou os 

módulos de ensino supletivo com o objetivo de adequar o módulo à realidade dos educandos. 

A professora entrevistada é uma das profissionais do CEJA-Blumenau, responsável 

pela reestruturação dos módulos da disciplina Língua Inglesa, e nós a entrevistamos para 

sabermos como ocorreu o processo que foi programado pela Secretaria mencionada e teve a 

duração de um ano.  

Disponibilizamos a versão final do software Aprenda inglês se divertindo para os 

alunos do Grupo C levarem para casa e o utilizarem juntamente com o módulo.  

Expostos todos os procedimentos metodológicos desta pesquisa, passamos para o Capítulo 

Três, no qual apresentamos a trajetória histórica da educação de jovens e adultos no Brasil. 
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4 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

Para compreender a Educação de Jovens e Adultos no contexto histórico e como a 

mesma participa do processo de formação dos jovens e dos adultos que estão inseridos numa 

sociedade que evolui a passos largos, é imprescindível voltar nossos olhares para a trajetória 

dessa educação no Brasil. 

Tudo começou com a Constituição Imperial de 1824, que reservava aos cidadãos o 

direito à instrução primária e gratuita. Porém, o país era pouco povoado, possuía uma 

população agrícola e escravocrata, e a educação não era prioridade política. (BRASIL, 1999). 

Com isso, o grau de instrução ou o fato de ser alfabetizado ou não pouco interessava para o 

desenvolvimento econômico do país.  

Os primeiros indicadores de crescimento econômico do Brasil, no final do século 

XIX, apontavam para um investimento na escolarização mínima da população, ou seja, para a 

superação da herança cultural de uma sociedade rural marcada por trabalhos escravos. 

Assim como todo o Brasil, Santa Catarina investiu na educação básica. Porém, 

segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina, no início da década de 1920, as políticas 

públicas e iniciativas privadas pouco contribuíram para o aumento do nível de escolarização 

da população de um modo geral, como também dos jovens e adultos. Esses jovens e adultos 

com baixa escolaridade passaram a sofrer discriminação, tanto como profissionais quanto 

como cidadãos, justamente por serem iletrados ou não dominarem os saberes escolares 

básicos, ou seja, por não dominarem articuladamente o conjunto de saberes e competências 

considerados próprios da vida adulta. (SANTA CATARINA, 1998) 

Na década de 1930, com o processo de industrialização e a concentração da 

população nos centros urbanos, acentuou-se a cobrança para uma tomada de providências em 

relação à redução dos índices de analfabetismo, tendo em vista que um dos pré-requisitos para 

dar condições de gerar empresas avançadas e competitivas era o desenvolvimento educacional 

dos trabalhadores. Nesse momento, a escola passou a formar o indivíduo letrado, indo, assim, 

ao encontro do capitalismo. 

O processo de industrialização provocou inúmeras mudanças no cenário brasileiro, 

especialmente o êxodo do homem do campo para a cidade, gerando novas concentrações 

urbanas e novas necessidades, o que levou o governo federal a determinar responsabilidades 

para os estados e municípios no que se refere ao Ensino Fundamental. (SANTA CATARINA, 

1998, p. 37). 
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Em 1947, em virtude da necessidade de aumentar as bases eleitorais para a 

sustentação do governo central, desencadeou-se a Campanha de Educação de Adultos, a qual 

pretendia uma ação extensiva que previa a alfabetização em três meses e o ensino primário em 

sete meses. (SANTA CATARINA, 1998, p. 37). 

A educação de jovens e adultos, então, no período mencionado, definiu sua 

identidade e tomou forma de uma campanha nacional de massa: a Campanha de Educação de 

Adultos, que alimentou a reflexão e o debate em torno do analfabetismo no Brasil. Foi criado 

um esforço coletivo mobilizando esferas administrativas, profissionais e voluntários 

objetivando aumentar o nível de escolaridade da população brasileira. 

Ainda no mesmo período, o analfabetismo era concebido como causa, e não como 

efeito da situação econômica, social e cultural do país. Os programas de alfabetização foram 

multiplicados e, em 1958, se desenvolveram os programas de Alfabetização e Educação 

Popular, orientados pela pedagogia de Paulo Freire que expressa a respeito à autonomia, à 

identidade e à liberdade do educando. 

Em 1967, foi criado o Movimento Brasileiro de Educação (MOBRAL), pela Lei 

5379, restaurado em 1970 e extinto em 1985. Segundo o documento básico do MOBRAL de 

1975, os principais objetivos do movimento eram a erradicação do analfabetismo e a 

educação continuada de adolescentes (de 14 a 21 anos) e adultos. (SPORTONO, 1971) 

Segundo Sportorno (1971), em 1970, o censo registrava dezoito milhões de 

analfabetos de 15 a 35 anos, o correspondente a 33% da população. Ao final de 1974, pouco 

mais de quatro anos do MOBRAL, o índice de analfabetismo baixou. O MOBRAL era de 

caráter assistencialista e conservador, como também apresentava orientações metodológicas 

baseadas nos pressupostos de Paulo Freire, esvaziados de sentido crítico e problematizados. A 

educação de jovens e adultos foi tratada como campanha ou movimento com conotações 

amadorísticas e voluntárias, ainda que sua formulação e implementação tenham sido oficiais. 

Em 1972, a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina assinou o convênio 

com o MOBRAL, que estava sendo implantado em todo o Brasil, objetivando oportunizar a 

educação continuada a jovens e adultos já alfabetizados. De acordo com o Plano Estadual de 

Educação Continuada de Santa Catarina 2000, os cursos funcionaram até 1977 e atenderam 

26.216 alunos. (SANTA CATARINA, 1998) 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para os ensinos de 1o e 2o graus, Lei 

5692/7, o supletivo ganhou um capítulo próprio contendo cinco artigos (BRASIL, 1999).  

O Parecer 699/72 do Conselho Educacional de Educação destacou quatro funções 

importantes da Educação de Jovens e Adultos: 
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1. Suplência: escolarização compensatória tardia; 

2. Qualificação: preparação para o trabalho; 

3. Aprendizagem: formação metódica no trabalho; 

4. Suprimento: atualização de conhecimento no ensino regular. (SANTA 

CATARINA, 1998) 

A preocupação com a educação de jovens e adultos fez com que a mesma recebesse 

uma atenção especial das Leis de Diretrizes e Bases. A necessidade de uma educação 

continuada de jovens e adultos provocou mudanças, inclusive nos sistemas de ensino, 

surgindo, assim, os Centros de Estudos Supletivos (CES). Em 1974, o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) propôs a implantação dos CES como solução mais viável para a modalidade 

de ensino para jovens e adultos, visando atender aos requisitos tempo, custo e efetividade. Os 

CES foram criados para qualificar em tempo recorde e custo mínimo. A estrutura 

metodológica estava baseada em módulos instrucionais, com atendimento individualizado. O 

professor servia como um orientador que explicava o que o aluno ia fazer em casa.  

Podemos comparar o atendimento feito nos CES a uma consulta médica: o aluno era 

atendido individualmente com hora marcada. Após ser atendido, voltava para seu lar, fazia em 

seu caderno os exercícios contidos no módulo e estudava para prova, sendo que só passaria 

para o módulo seguinte se conseguisse passar nas avaliações, que eram escritas, extensas e de 

caráter repetitivo: o aluno tinha que dar resposta às perguntas tal qual estava no módulo, o que 

dava, assim, à educação um caráter repetidor.  

Ainda quanto à avaliação, o sistema previa a argüição em duas etapas: uma interna, 

ao final dos módulos, já explicitada, e outra externa, com exames supletivos especiais. A 

etapa interna refere-se a uma prova escrita sobre os conteúdos dos módulos. Os exames 

supletivos especiais referem-se a todo o conteúdo do Ensino Fundamental de uma disciplina 

específica cuja nota mínima era 5,0. Alcançando a nota mínima, o aluno não precisaria 

freqüentar a referida disciplina. Esse tipo de avaliação existe até hoje, tanto no Ensino 

Fundamental como no Médio, ocorrendo em duas etapas: no primeiro semestre de cada ano 

letivo são oferecidos exames de algumas disciplinas e, no segundo semestre, são oferecidos 

exames das disciplinas restantes. 

O atendimento nos CES não requeria a freqüência. A peculiaridade dos Centros era o 

princípio da flexibilidade dos sistemas, facilitando a ida do “cliente”. Um exemplo era a não-

obrigatoriedade de freqüência. Porém, essas facilidades foram causadoras de um número 

elevado de evasão. Outro aspecto que contribuiu para esse número foi o atendimento 

individualizado. O educando, enquanto sujeito, não era considerado como tal porque não 
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participava do processo educativo. Era apenas uma caixinha de depósito onde o professor 

depositava o conhecimento e o tomava de volta no dia da avaliação. O processo não permitia 

construção em grupo, e era reduzida a aprendizagem a instruções cotidianas dos módulos 

instrucionais sem que fosse contemplado um espaço para socializar a vivência. 

A concepção de educação de jovens e adultos estabelecida pelo Parecer 699/72, do 

Conselho Educacional de Educação de Santa Catarina, não proporcionou melhorias 

suficientes para mudar esse quadro, pois continuou a reproduzir o conhecimento sem que o 

sujeito pudesse construir seu próprio conhecimento. (SANTA CATARINA, 1998) 

Somente em 1988, a nova Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9394/96 – alicerçada na 

Constituição Federal, eliminou a noção de ensino supletivo e tratou a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) como uma modalidade de educação básica de caráter permanente (BRASIL, 1999).  

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 

(Parecer CEB nº 11/2000) apontaram três funções como responsabilidade da educação de 

jovens e adultos: reparadora (restaurar o direito de uma escola de qualidade), equalizadora 

(restabelecer a trajetória escolar) e qualificadora (proporcionar a atualização de conhecimento 

por toda a vida). (BRASIL, 1999)  

A nova concepção de EJA marcou a década de 1990, em caráter internacional, com a 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA), realizada em Hamburgo, 

Alemanha, em 1997, e com a Nova LDB (Lei 9394/96) no Brasil.  

Segundo as diretrizes para uma política nacional de educação de jovens e adultos do 

MEC, 

A educação básica de jovens e adultos é aquela que possibilita ao educando ler, 
escrever e compreender a língua nacional, o domínio dos símbolos e operações 
matemáticas básicas dos conhecimentos essenciais das ciências sociais e naturais, e 
o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais o lazer, a arte, a 
comunicação. (BRASIL, 1999, p. 12)  

 

Neste sentido, a educação de jovens e adultos tomou novos rumos e ultrapassou seu 

conceito em múltiplas dimensões: a do conhecimento, das práticas sociais, do trabalho, do 

confronto de problemas coletivos e da construção da cidadania. 

Apesar de essa nova concepção de Educação de Jovens e Adultos suprimir a 

expressão ensino supletivo da educação de jovens e adultos, os termos cursos e exames 

supletivos continuam sendo usados nos documentos legais, pois, segundo o Art. 37 da LDB, 

os cursos e exames são um dos meios pelos quais o público deve viabilizar o acesso de jovens 

e adultos à escola. (BRASIL, 1988, p. 364)  



 35 

Hoje, três são os pilares que sustentam a educação de jovens e adultos: o direito ao 

direito público subjetivo, o direito à qualidade de oportunidade e o direito ao conhecimento, 

ferramentas imprescindíveis para viver com autonomia. (SANTA CATARINA, 1998) 

A volta aos bancos escolares tem por obrigação promover a reinserção humana na 

sociedade. A educação de jovens e adultos só pode ocorrer a partir de um processo intensivo. 

O ato pedagógico é, simultaneamente, político e crítico. A escola tem por desafio identificar 

os conteúdos e práticas que contribuam para a superação da exclusão e para a construção do 

sujeito e do cidadão. 

Há a presunção de que os métodos de ensino direcionados aos jovens e adultos 

devam proporcionar ao sujeito oportunidade para construir seu saber ou suas potencialidades, 

pois cada sujeito possui seus próprios processos, suas etapas, seus obstáculos a vencer para 

alcançar suas potencialidades. A educação de jovens e adultos deve proporcionar ao cidadão 

qualidade de vida, que definirá ou delineará a sua participação como sujeito que promove 

mudanças. 

Do ponto de vista didático, as questões que desafiam a educação de jovens e adultos 

em torno da gestão da sala de aula são: construção da autonomia intelectual dos educadores, 

atendimento à diversidade na classe interação e cooperação, disponibilidade para 

aprendizagem e aproximação máxima entre escola-sociedade e conhecimento que se converte 

em conteúdos escolares.  

Em 1999, no estado de Santa Catarina, os Centros de Educação de Adultos passaram 

a ser denominados Centros de Educação de Jovens e Adultos. Hoje, são 30 em Santa Catarina. 

Os CEJAs, na sua maioria, mantêm pólos denominados Núcleos Avançados de Ensino 

Supletivo (NAES). Os NAES localizam-se nas cidades vizinhas dos CEJAs. O CEJA de 

Blumenau, por exemplo, tem 38 pólos. 

A exemplo do que ocorreu com o estado, a cidade de Gaspar, SC, também 

acompanhou o movimento de Educação de Jovens e Adultos, contando com o Núcleo 

Avançado de Ensino Supletivo (NAES-Gaspar), criado em 1986 com o objetivo de atender ao 

ensino supletivo do ensino fundamental, anteriormente denominado 1o grau. O NAES-Gaspar 

atende a alunos no Ensino Fundamental a partir de 14 anos de idade que, em tempo hábil, não 

tiveram oportunidade de cursá-lo ou concluí-lo.  

Por não ser uma escola formal, o NAES-Gaspar vem desempenhando suas atividades 

em vários locais. Iniciou suas atividades em uma sala de aula no Colégio Frei Godofredo, 

pertencente à rede estadual de ensino, na rua Coronel Aristiliano Ramos, com apenas três 

professoras: Stela Maria da Silva Deschamps, que atuava nas disciplinas de Matemática e 



 36 

Ciências e respondia pela direção; Luisa Maria dos Santos Lozano, para as disciplinas de 

Língua Portuguesa e Artes; e Maria Zilene Cardoso, para as disciplinas de História, 

Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira (OSPB). 

Posteriormente, teve como sede uma sala de aula na Escola Básica Ivo D’Aquino, 

situada no centro de Gaspar. Mudou-se, em seguida, para uma casa particular ao lado da 

referida escola. Também ocupou outra casa particular na rua Doralício Garcia.  

Em função da crescente demanda, houve necessidade da criação do Ensino Médio e 

de um ambiente mais adequado. Assim, o NAES passou a funcionar, em l998, em uma área 

administrativa localizada no Centro Comercial Administrativo, situado na Avenida das 

Comunidades, 133, terceiro andar. Hoje, está localizado na rua Dr. Nereu Ramos, 100, Bairro 

Coloninha, atendendo, em média, a 1200 alunos dos ensinos fundamental e médio. 

Na época de sua criação, os NAES foram concretizados apenas como projetos. Esses 

projetos já duram quinze anos. Os fatos de serem projetos e de nunca terem sido consolidados 

como escolas implicam, de fato, o não-recebimento de verbas, o não-possuir uma estrutura 

física própria. O NAES, dentro do CEJA, é um núcleo com direito a receber somente 

professores e módulos (material didático), sem direito a receber verbas para seu 

funcionamento. O estado de Santa Catarina repassa professores e apostilas ao curso; o 

município se encarrega da água, da energia e do aluguel e disponibiliza dois funcionários da 

área de pedagogia. Para manter a escola, os alunos contribuem com uma mensalidade de R$ 

12,00, utilizada para as despesas com material didático e de expediente, contratação de outros 

profissionais, como ajudante geral, zelador, secretária, digitador, etc. 

Apesar dos problemas que enfrentam, os CEJAs e os NAES muito têm repensado os 

seus objetivos. Exemplo disso é que, de 2000 para os dias atuais, vem se consolidando, no 

NAES-Gaspar, uma nova prática pedagógica, ou seja, as já mencionadas oficinas-aulões. Os 

conteúdos são ministrados em forma de oficinas, sendo que o professor traz para a educação 

assuntos pertinentes à disciplina e à vivência do educando. Essas oficinas têm duração de, 

aproximadamente, duas horas e ocorrem, no Ensino Médio, uma vez por semana.  

Pensando no ensino a distância e nas dificuldades encontradas pelos jovens e adultos 

que freqüentam essa modalidade de ensino, tentamos criar uma alternativa para que 

conseguissem continuar seus estudos. Para isso, criamos, como material de apoio,  um 

software com atividades lúdicas relacionadas à disciplina de Língua Inglesa.  

O que difere esta pesquisa das demais realizadas são as possibilidades de ensino-

aprendizagem de jovens e adultos por meio do uso de tecnologias, como também a criação de 

um material específico para os alunos que freqüentam o Ensino Médio no sistema supletivo 
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no NAES-Gaspar. As pesquisas relacionadas à educação de jovens e adultos realizadas por 

pesquisadores ligados às diversas instituições universitárias do país, em especial as que tratam 

do ensino supletivo e dos módulos (apostilas com conteúdos e atividades para serem 

realizadas em casa) são duas: uma na área de português e a outra na área da matemática. 

Tratam as referidas pesquisas das mudanças necessárias e reformulações dos módulos, porém 

não sugerem material de apoio ao módulo.  

No próximo capítulo, trataremos da criação de software como material de apoio aos 

estudantes da disciplina de Língua Inglesa do Ensino Médio do NAES-Gaspar.  
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5 O SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO: A VOZ E A PARCERIA 

DOS ALUNOS, DA PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA E DA 

PESQUISADORA NA CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO 

Neste capítulo, apresentaremos os motivos que nos levaram ao desenvolvimento do 

software Aprenda inglês se divertindo e as etapas deste processo, divididos nos seguintes 

tópicos:  

� Criação do software Aprenda Inglês se divertindo: voz e parceria dos alunos, dos 

grupos A e B, do NAES-Gaspar;  

� A voz e a parceria dos alunos do Grupo A na criação do software Aprenda Inglês 

se divertindo;  

� A voz e a parceria do Grupo B na criação do software Aprenda Inglês se 

divertindo;  

� A pesquisadora e o software Aprenda Inglês se divertindo: a vivência de utilizá-lo 

com os módulos;  

� Validação do software Aprenda Inglês se divertindo na voz dos alunos do Grupo 

C. 

Igualmente, neste mesmo capítulo, trazemos esclarecimento quanto a algumas 

nomenclaturas específicas, como ensino a distância, CD-ROM, software, software 

educacional e jogos educacionais. 

5.1 CRIAÇÃO DO SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO: VOZ E 

PARCERIA DOS ALUNOS DO NAES-GASPAR 

Para chegar à idéia da criação do software Aprenda inglês se divertindo, para os 

alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar que freqüentam a Língua Inglesa, como já 

relatamos, muitos caminhos foram percorridos. O primeiro refere-se à preocupação com a 

evasão no NAES-Gaspar, observada desde 1998. Quanto ao índice de evasão na escola, os 

números podem ser observados no Quadro 3. 
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Ano Número de alunos evadidos do NAES-Gaspar no período de 2002 a 2006 
2002 58 
2003 107 
2004 168 
2005 
2006 

Em virtude da implantação do novo sistema Série EJA15, não foi possível obter 
informações sobre o número de alunos evadidos nestes dois anos, pois os mesmos 
ainda estão sendo digitados no novo sistema. 

Quadro 3 - Índice de evasão do NAES-Gaspar de 2002 a 2006 
Fonte: Números fornecidos pela coordenação do NAES-Gaspar (2006). 

 

Conforme mostra o Quadro 3, o percentual de evasão registrado no final de 2003, 

referente ao período de 2002 a 2003, foi de 84,48% e, de 2003 a 2004, foi de 57%. Mesmo 

tendo havido uma redução nos números, em comparação com o período anterior, de 2003 a 

2004, os percentuais apontam um alto índice de evasão no sistema supletivo.  

Muitos são os motivos que têm levado os alunos da NAES-Gaspar a desistirem de 

seus estudos, estando entre eles:  

� trabalho, incluindo horas extras no período do Natal; 

� desemprego; 

� problemas familiares, 

� volta à escola por exigência da empresa onde trabalha, pois, para garantir seu 

emprego, é necessário ter o Ensino Médio ou o estar cursando; e 

� não conseguir estudar sozinho em casa, ou seja, fazer as atividades dos módulos a 

distância. 

Obtivemos as razões apresentadas dos alunos que desistiram de estudar no NAES-

Gaspar e que, depois, retornaram devido à exigência do mercado de trabalho ou por iniciativa 

própria. Tomamos conhecimento dessas razões por meio dos alunos com quem mantivemos 

contato e conversamos ao longo dos anos de convivência com eles e também durante as 

entrevistas grupais e individuais que realizamos em 2005 e 2006. 

O último motivo de evasão – não conseguir estudar sozinho em casa, ou seja, fazer as 

atividades dos módulos a distância – apontado pela maioria dos alunos, foi o que mais 

chamou a nossa atenção. 

Além do uso do módulo, o ensino supletivo diferencia-se do ensino das escolas 

regulares por ter um sistema de freqüência semipresencial: 30% do estudo é realizado no 

                                                 
15 Sistema do computador que controla todo o ensino supletivo do Estado de Santa Catarina. 
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CEJA ou no NAES16, com a obrigatoriedade de o aluno freqüentá-lo uma vez por semana, e 

70%, a distância. O percentual de 70% se refere ao estudo de uma apostila denominada 

Módulo17 e à realização, em casa, de atividades nela contidos. 

Keegan (1991), referindo-se à educação a distância, afirma que esse termo é genérico 

e inclui um conjunto de estratégias educativas referenciadas em diversos países e de maneiras 

diferentes:  

� educação por correspondência, utilizado no Reino Unido;  

� estudo em casa (home study), nos Estados Unidos;  

� estudos externos (external studies), na Austrália;  

� ensino a distância, na Open University do Reino Unido;  

� téléenseignement na França; 

� fernstudium/fernunterricht, na Alemanha; 

� educación a distância, na Espanha; e  

� teleducação, no Brasil. 

Em português, educação a distância, ensino a distância e teleducação são termos 

utilizados para expressar o mesmo processo real. Contudo, algumas pessoas ainda confundem 

alguns termos, pois vêem teleducação como sendo somente educação por televisão, 

esquecendo que tele vem do grego e significa “ao longe” ou, neste caso, “a distância”. 

O ensino a distância nas escolas de ensino supletivo difere do ensino a distância 

oferecido nas universidades. Nas universidades, por exemplo, aluno e professor se mantêm em 

contato via correio eletrônico, podendo o aluno tirar suas dúvidas quando considerar necessário.  

Perry (1987) afirma que a característica básica da educação a distância é o 

estabelecimento de uma comunicação de dupla via, sendo que professor e aluno não se 

encontram na mesma sala, requisitando, assim, meios que possibilitem a comunicação entre 

ambos, como correspondência postal, correspondência eletrônica, telefone ou telex, rádio, 

modem, videodisco controlado por computador, televisão apoiada em meios abertos de dupla 

comunicação, etc. O autor também afirma que há, no Brasil, muitas denominações utilizadas 

correntemente para descrever a educação a distância, como:  

� estudo aberto, educação não-tradicional, 

� estudo externo, extensão, estudo por contrato e 

� estudo experimental. 

                                                 
16 Nesta dissertação, usaremos a nomenclatura presencial para nos referirmos às atividades desenvolvidas, com a 
presença da professora de Língua Inglesa, no NAES-Gaspar. 
17 Um módulo de ensino da Língua Inglesa – módulo 5 – está no Anexo 2. Este módulo nos foi doado pela atual 
direção do NAES-Gaspar, sendo que o termo de doação se encontra no Anexo 1.  
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Já no ensino a distância do sistema supletivo, o aluno encontra-se com o professor uma 

vez por semana. Nesse dia, ele tem que esclarecer suas dúvidas e, dependendo do sistema de 

avaliação do professor, fará um trabalho em sala sobre o que estudou ou uma avaliação escrita 

(prova). Nem todos os professores utilizam essa metodologia, pois cada professor pode escolher a 

metodologia que deseja utilizar, como, por exemplo, trabalho em grupo, em dupla ou individual. 

Quando pensamos na criação de um software com atividades lúdicas para ser usado 

pelos alunos no NAES-Gaspar que freqüentam a Língua Inglesa, tomamos como base 

Perrenoud (2000, p. 24). Para esse autor, cada um vivencia uma aula conforme vários 

aspectos: seu humor, sua disponibilidade, o que ouve e compreende, seus recursos 

intelectuais, sua capacidade de concentração, o que interessa, o que lhe faz sentido, o 

relacionamento que faz com outros saberes ou com outra realidade que lhe são familiares ou 

que consegue imaginar. Neste sentido, com base no autor citado, entendemos que o software 

criado especialmente para determinados alunos, ao levar em conta os aspectos inerentes a 

cada um desses alunos, permite que os mesmos sigam seus próprios caminhos em busca da 

aprendizagem.  

Perrenoud (2000, p. 25) expressa que, na perspectiva de uma escola mais eficaz para 

todos, organizar e dirigir situações de aprendizagem deixou de ser uma maneira banal e 

complicada de designar o que fazem espontaneamente todos os professores. Essa linguagem 

acentua a vontade de conceber novas situações didáticas, inclusive e principalmente, para os 

alunos que não aprendem ouvindo lições, de organizar e dirigir situações de aprendizagem e 

de manter um espaço justo para tais procedimentos. É, sobretudo, despender energia e tempo 

e dispor de competências profissionais necessárias para imaginar e criar outros tipos de 

situações de aprendizagem. (PERRENOUD, 2000) 

Aprender uma segunda língua, quer na escola ou em outro ambiente, implica um 

processo de aprendizagem que, para acontecer de fato, necessita ser organizado de tal forma 

que se torne autêntico, natural e contextualizado tanto quanto possível.  

Nossa tarefa, então, tomando com base a concepção de Perrenoud (2000), foi criar e 

organizar tarefas que proporcionassem situações de aprendizagem aos alunos que freqüentam 

a Língua Inglesa no Ensino Médio no NAES-Gaspar. Foi o que tentamos fazer. 

Compreendemos, então, que o que parecia simples, não era tão simples assim. 

 Buscar o conhecimento por meio de instrumentos da tecnologia requer uma forma 

de trabalho coletivo em busca do fazer pedagógico. Para auxiliar os alunos no processo de 

aprendizagem, criamos um software com atividades lúdicas, partindo da seguinte questão: 

Quais as possibilidades e os limites da utilização do software educacional criado como 
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material de apoio para os alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar na compreensão da 

Língua Inglesa? 

Definimos, nesta dissertação, aprendizagem como um processo personalizado e 

interativo. Isso quer dizer que o aluno participa automaticamente da construção dessa própria 

consciência. (GASPARETTI, 2000)  

No contexto mundial, a escola aparece como um dos mecanismos de socialização, 

cumprindo uma função socializadora. Para esse fim, necessita apoiar-se em vários recursos. 

Por que não utilizar as tecnologias? 

Segundo Cox (2003, p. 37), lançando mão da plasticidade dos recursos da 

computação, inúmeros programas são desenvolvidos com o objetivo de oferecer 

entretenimento aos usuários. Então, cores, sons, animações e imagens desfilam nas telas das 

máquinas de processamento propondo os mais sedutores desafios aos curiosos usuários. 

Ao iniciarmos a primeira versão, surgiram várias indagações: Como será o software? 

Com jogos? Que jogos? Os adultos aprenderão por meio de jogos? O material será 

suficientemente atrativo? O programador Geremias18, já com experiência em criar software 

educativo, auxiliou-nos a dar os primeiros passos.  

O primeiro passo que demos foi uma busca por material disponível para aprender 

inglês disponibilizado pela internet e em CD-ROM. Essa busca levou, em média, três 

semanas. Não pretendíamos fazer cópia de material disponível no mercado, mas ver se já 

existia algum material nos parâmetros desejados que pudessem atender à exigência do ensino 

supletivo de jovens e adultos do NAES-Gaspar. Depois de muito pesquisar, não encontramos 

material que se adequasse às exigências e optamos por criar um software com quatro tipos de 

jogos: forca, caça-palavras, quiz e jogo da memória.  

A forca é um jogo antigo, no qual o jogador tenta acertar a palavra de acordo com o 

número de letras apresentado. Cada letra errada corresponde a uma parte do corpo humano 

apresentada na forca. O jogador perde o jogo caso apareçam todas as partes do corpo e ganha 

quando adivinha a palavra. Este jogo foi criado com três graus de dificuldade: fácil, médio e difícil.  

O caça-palavras consiste em um quadro com muitas letras que formam algumas 

palavras. O jogador precisa encontrar essas palavras. Utilizamos 4 motivos: halloween, 

verbs19, fruits e animals. Por sua vez, o jogo da memória exige que o jogador procure os 

pares. Para esse jogo, utilizamos os adjetivos e verbos no tempo passado. 

                                                 
18 Marcos Aurélio Geremias é mestre em Educação, na linha de Engenharia de Produção, Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e doutorando em Educação. 
19 Verbos, frutas e animais. 
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Segundo Raimes (1983, p. 208), um dos princípios básicos, defendido por Raimes e 

por outros autores, é que, na medida do possível, o professor diversifique ao máximo as 

atividades em torno de um assunto proposto para escrita. Neste sentido, utilizamos o quiz em 

vários momentos e de maneiras diferentes para alguns conteúdos. Foi o tipo de jogo que se 

mostrou mais adequado para melhor desenvolver as atividades que envolvem determinados 

tempos verbais, tais como: presente simples, presente contínuo, to be20, passado to be, 

passado simples e também os falsos cognatos.  

As atividades que utilizam o quiz como facilitador normalmente exigem do aluno o 

conhecimento prévio das estruturas dos tempos verbais em questão. Da mesma forma, 

procuramos desenvolver o raciocínio lógico do jovem ou do adulto com perguntas de 

pesquisa, ora nos links do próprio software ora nos módulos de Língua Inglesa, pois, para 

conhecer as estruturas verbais, os alunos devem buscar embasamento teórico. 

O segundo passo dado foi em direção aos conteúdos, ou seja, que conteúdos 

contemplar nesses jogos? Em quais conteúdos esses jovens e adultos encontram dificuldade 

na realização, quando tentam realizar sozinhos, em seus lares, as tarefas dos módulos da 

Língua Inglesa? Como esses jogos podem auxiliá-los na construção do conhecimento? 

Nesse aspecto, levamos em conta o ponto de vista da professora que ministra a 

disciplina. Os alunos não foram consultados para conhecermos os conteúdos nos quais tinham 

dificuldade. Um dos fatores que levou o trabalho a ser feito desse modo, sem consultar os 

alunos, foi o tempo que o aluno leva para concluir a disciplina, que é de nove semanas. Além 

disso, como a experiência seria realizada com outra turma que iniciaria a disciplina de Língua 

Inglesa, não pedimos a opinião para os alunos que estavam concluindo a referida disciplina. 

Essa foi uma das limitações do processo de construção do software porque, ao colocarmos em 

prática, descobrimos que nem sempre o que pensamos sobre a aprendizagem do aluno e suas 

dificuldades são verdades absolutas. Isso fez com que surgisse uma segunda versão do 

software, tendo em vista que, durante o processo de aplicação do software Aprenda inglês se 

divertindo ao Grupo A, na sala de informática, encontramos algumas falhas referentes a 

conteúdos, ou seja, os alunos encontraram dificuldade para desenvolver as atividades que 

foram corrigidas ao longo do processo de aplicação do mesmo. Efetuamos alterações no 

software Aprenda inglês se divertindo duas vezes, até termos uma nova versão.  

Surgiram, assim, três versões do software. A primeira versão continha atividades 

lúdicas (jogos) que, em parceria com a professora da disciplina, foram elaboradas 

                                                 
20 To be é traduzido para a Língua Portuguesa como “ser”, que é um verbo no infinitivo. 
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considerando serem as mais necessárias; a segunda versão apresentava atividades que os 

próprios alunos consideraram necessárias (as sugestões dos alunos surgiram durante as 

entrevistas, ocasião em que, ao falarem do software Aprenda inglês se divertindo e o 

relacionarem ao módulo, perceberam que alguns conteúdos, sobre os quais gostariam de 

aprender mais, não haviam sido contemplados, como, por exemplo, os verbos regulares e 

irregulares); e a terceira versão, feita para organizar a estrutura do software e corrigir erros de 

grafia encontrados em alguns jogos, em especial, no quiz. 

Para Perrenoud (2000, p. 26), a verdadeira competência pedagógica consiste em 

relacionar os conteúdos a situações de aprendizagem e, de outro lado, relacioná-los aos 

objetivos. Se nossa intenção era relacionar os conteúdos em relação aos quais os alunos 

apresentavam dificuldades para realizarem sozinhos suas atividades a distância, falhamos. A 

nossa falha residiu no fato de termos relacionado os conteúdos a situações de aprendizagem 

escolhidas por nós, e não em conjunto com os alunos. Isto significa que não levamos em 

consideração o contexto dos alunos e que, somente a partir da primeira falha encontrada no 

software Aprenda inglês se divertindo, é que percebemos a importância dos contextos. 

A Figura 2 permite observar como ficou a estrutura da primeira versão do software 

Aprenda inglês se divertindo. 

 

 
Figura 2 - Estrutura da primeira versão do software 
Fonte: Pesquisadora (2006). 



 45 

Em sua primeira versão, o software contemplou os seguintes conteúdos: 

� Palavras do Cotidiano: um texto com palavras inglesas utilizadas no nosso dia-a-

dia, como, por exemplo, ticket, 

� Saudações: uma lista de saudações em português e inglês, sem jogos, 

� Presente Simples: jogo do quiz, 

� Presente Perfeito21: lista da conjugação dos verbos, 

� Presente Contínuo22 to be: jogo do quis, 

� Passado Contínuo23: jogo do quis, 

� Passado simples: jogo da memória, 

� Pronomes indefinidos: somente uma explicação, 

� Adjetivo: jogo da memória, 

� Verbos Regulares: lista dos verbos, 

� Verbos Irregulares: lista dos verbos e 

� Falsos Cognatos: lista de ajuda e quiz. 

Como podemos constatar, a primeira versão trazia poucos jogos. Mesmo assim, 

iniciamos a primeira aplicação ao Grupo A, pois os conteúdos trabalhados no primeiro 

módulo de ensino estariam sendo contemplados no software Aprenda inglês se divertindo 

com jogos que, pressupomos, ajudariam os alunos na compreensão da Língua Inglesa.  

Para utilizar o software, durante a primeira etapa do seu processo de criação, como já 

mencionamos na metodologia, e para nos situarmos melhor, selecionamos duas turmas de 

Ensino Médio que fazem a disciplina de Língua Inglesa: uma de 8 alunos – Grupo A, o qual 

utilizava o software e nos dava subsídios sobre o mesmo, apontando pontos negativos e 

positivos – e outra de 11 alunos – Grupo B, que também nos dava subsídios, só que nos 

informando sobre as facilidades e as dificuldades apresentadas pelo módulo. Também como já 

mencionado, ambas as turmas foram observadas e entrevistadas. Optamos por realizar 

entrevistas grupais que aconteceram uma vez por semana no período matutino, às 7h, às 

quintas-feiras, com o Grupo A, e às terças-feiras, às 18h, com o Grupo B. Essas entrevistas 

aconteceram toda vez que o jovem ou o adulto foi para sua aula presencial no NAES-Gaspar.  

O primeiro contato com as turmas foi antes das entrevistas. Nesse primeiro 

momento, explicamos aos grupos a intenção do trabalho e como ele aconteceria. Também 

pedimos autorização (Apêndice 2) por escrito para a divulgação de fotos, trabalhos e falas dos 

                                                 
21 Nomenclatura da Língua Inglesa. 
22 Nomenclatura da Língua Inglesa. 
23 Nomenclatura da Língua Inglesa. 
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participantes da pesquisa durante o período em que estivessem cursando a disciplina de 

Língua Inglesa no NAES-Gaspar, Ensino Médio. Os mesmos assinaram a autorização, 

inclusive para a divulgação de seus nomes. Na oportunidade, também solicitamos autorização 

para a professora da disciplina de Língua Inglesa dos alunos participantes da pesquisa.  

A etapa seguinte foi a entrevista com os grupos. Os alunos que fazem parte do Grupo 

B levaram o módulo 1 de Língua Inglesa do Ensino Médio para fazer as atividades nele 

propostas e retornaram na semana seguinte para sua 1ª aula da referida disciplina. Antes do 

início da aula, fizemos uma mesa redonda e começamos a entrevista. 

Os alunos entrevistados do Grupo B foram: Edson, Daniela, Marcio, Antonio, 

Raquel, Solange, Ivan, Rafael, Rosélia, Romeu e Roseli. Suas idades variam entre 18 e 49 

anos. Destes, somente dois não têm computador em casa e um não usa computador 

diariamente. Entre eles, dois nunca estudaram a Língua Inglesa; sete não a estudam há mais 

de 18 anos; e dois não a estudam há 8 anos. Quanto ao tempo que levam para fazer as 

atividades do módulo a distância: três alunos responderam vários dias; dois responderam, no 

máximo, 2 dias; dois responderam, no máximo, 1 dia; e um aluno respondeu em dias 

alternados. 

Ao observarmos os dados obtidos, averiguamos que a maioria dos alunos do Grupo 

B faz muito tempo que não teve alguma base teórica da disciplina da Língua Inglesa e, ao 

solicitarmos que os componentes do grupo falassem sobre o que lembravam da época em que 

estudavam, não souberam responder ou nada lembravam. 

Segundo Littlewood (1981, p. 6), “The learner must develop skills and strategies for 

using language to communicate meanings as effectively as possible in concrete situations.”24 

Para Littlewood (1981), a aprendizagem da Língua Inglesa implica o desenvolvimento de 

habilidades. 

As habilidades, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, decorrem das 

competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do saber fazer. As competências, pos 

sua vez, são ações e operações utilizadas para estabelecer relações com e entre objetos, 

situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. São operações mentais estruturadas 

em rede que, mobilizadas, permitem a incorporação de novos conhecimentos e sua integração 

significada a essa rede. (BRASIL, 1999) 

                                                 
24 O principiante deve desenvolver habilidades para usar o idioma para comunicar significados tão efetivamente 
quanto possível nas situações concretas. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia 
E. Zermiani). 
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O conhecimento de uma língua estrangeira requer, a priori, o desenvolvimento das 

quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Dadas as condições especiais de CEJAs e 

NAES, faz-se necessário voltar, com maior enfoque, o ensino da Língua Inglesa para o 

desenvolvimento da leitura e escrita. 

As quatro habilidades mencionadas – escrita, leitura, fala e audição – podem ser 

observadas na Figura 3.  

 

 
 

Figura 3 - Habilidades a serem desenvolvidas na disciplina de Língua Inglesa  
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

As 4 habilidades apresentadas na Figura 3 não acontecem de forma isolada, não 

sendo possível ensinar uma e, depois, outra: elas estão todas interligadas. Além disso, o 

processo é gradual, e desenvolvemos todas ao mesmo tempo. Porém, no ensino supletivo, 

acabamos por desenvolver mais a escrita e a leitura devido ao sistema de ensino que é a 

distância.  

O papel da leitura em Língua Inglesa é tão importante quanto na Língua Portuguesa. 

Na Língua Inglesa, a leitura tem que acontecer dentro de um contexto. Numa língua 

estrangeira, o aluno terá mais dificuldades, pois encontrará palavras que não saberá o 

significado. Entretanto, não será necessário que o aluno traduza palavra por palavra, e sim, 

que entenda o contexto. Para Harmer (1998, p.68), “reading texts also provid opportunities to 
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study language: vocabulary, grammar, punctuation, and the way we construct sentences, 

paragraphs and texts” 25. 

Quanto à escrita, cada língua tem sua estrutura gramatical, não sendo diferente com a 

Língua Inglesa. Assim, para a escrita acontecer, o aluno terá que conhecer as estruturas 

gramaticais, que evoluem das mais simples até as mais complexas.  

Segundo Harmer, (1998, p.79), “writing as a skill: by far the most important reason 

for teaching writing , of course, is that it is a basic language skill, just as important as 

speaking, listening and reading”26.  

No que se refere à fala, dado o pouco tempo que os alunos freqüentam as aulas de 

Língua Inglesa, não chegam a formular oralmente um pensamento e o expressarem por meio 

da língua inglesa falada ou a formular um diálogo sem que ele seja controlado. De acordo 

com Harmer (1998, p.88), “speaking activities can give them enormous confidence and 

satisfaction, and whit sensitive teacher guidance can encourage them into further study”27. 

No que concerne à habilidade auditiva, desenvolvê-la na Língua Inglesa depende do 

nível e do tipo de atividade promovida. Para Harmer (1998, p. 97), “One of getting to listen to 

spoken English is to let them hear different varieties and accents- rather than just the teacher 

whit its own idiosyncrasies”28. 

Ainda para Harmer (1998, p.98), “the second major reason for teaching listening is 

because it helps students to acquire language subconsciously even if teachers do not draw 

attention to its special features”29. 

Os módulos da disciplina de Língua Inglesa do Ensino Médio contemplam as 

habilidades de escrita e leitura. As habilidades da fala e da audição ficam a cargo do 

professor. Por isso, ao desenvolver o software Aprenda inglês se divertindo, contemplamos as 

mesmas habilidades que os módulos de ensino. Para desenvolver as habilidades numa 

segunda língua, é preciso ter conhecimento dos conteúdos específicos dessa língua, como 

                                                 
25 A leitura de textos dá, também, oportunidades de estudar a língua: vocabulário, gramática, pontuação e o 
modo como construímos frases, parágrafos e textos. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-
Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
26  A escrita como uma habilidade: consideravelmente a mais importante razão para ensinar a escrita, é claro, é 
que ela é a habilidade básica do idioma, tão importante quanto falar, ouvir e ler. (Traduzido pela professora de 
Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
27 Atividades de fala podem dar-lhes (aos estudantes) grande confiança e satisfação e, com uma orientação 
sensível do professor, encorajá-los a estudarem mais. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-
Gaspar, Klébia E. Zermiani).  
28 Uma das principais razões para oportunizar aos estudantes escutarem o inglês falado é deixá-los escutarem as 
diferentes variedades e sotaques ao invés de somente a voz de seu professor com sua própria idiossincrasia. 
(Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
29 A segunda maior razão para ensinar a escuta é porque ela ajuda os estudantes a melhorarem o idioma 
subconscientemente, até se o professor não der atenção para suas características especiais. (Traduzido pela 
professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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vocabulário, regras gramaticais e outros. Com a união dos conhecimentos e das habilidades 

adquiridas, o jovem ou adulto poderá pôr em prática, ou seja, tomar atitudes frente ao saber. 

Ao fazer isto, o jovem terá desenvolvido competências, ou seja, um conjunto indissociável 

formado por conhecimentos, habilidades e atitudes, conforme mostra a Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Elementos formadores da competência 
Fonte: Adaptado SENAI (2003). 

 

Conforme se pode observar na Figura 4, os conhecimentos, as habilidades e as 

atitudes se inter-relacionam formando a competência. Como exemplo, podemos tomar uma 

competência que se considera que o professor deva ter: organizar e dirigir situações que 

oportunizem aos alunos a aquisição de conhecimentos. (Quadro 4) 

 

Competência: Organizar e dirigir situações que levem os alunos à aquisição de 
conhecimentos 

Conhecimentos 
O professor conhece determinado tema e o traduz em objetivos de 
aprendizagem.  

Habilidades 
O professor trabalha a partir de representações dos alunos, dos erros e 
dos obstáculos à aquisição de conhecimentos. 

Atitudes 
O professor constrói e planeja dispositivos e seqüências didáticas e 
envolve os educandos em atividades de pesquisa e projetos de 
conhecimento. 

Quadro 4 - Competência do professor de organizar e dirigir situações que levem os alunos à aquisição 
de conhecimentos 

Fonte: Adaptado SENAI (2003). 
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O exemplo exposto no Quadro 4 esclarece que, para o professor tomar a atitude de 

envolver seus alunos em projetos de conhecimento, precisa ter a habilidade de trabalhar a 

partir das representações dos mesmos, sendo que, para isso, precisa ter conhecimento sobre o 

tema e traduzi-lo em objetivos. No caso da criação do software educacional, a pesquisadora, 

utilizando sua habilidade de trabalhar partindo da realidade dos alunos da Língua Inglesa do 

NAES-Gaspar – grupos A e B –, tomou a atitude de envolvê-los em um projeto de criação de 

um software educacional, para isso utilizando seus conhecimentos sobre o tema, e o traduziu 

no objetivo de criar um software que auxiliasse os alunos em seu processo de aprendizagem 

da Língua Inglesa. Este conjunto indissociável, formado por habilidade, atitude e 

conhecimento, representa a competência da pesquisadora de organizar e dirigir situações que 

levassem os alunos à aquisição de conhecimentos da Língua Inglesa, a desenvolverem suas 

habilidades e a tomarem atitudes frente ao saber. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, as competências e habilidades 

a serem desenvolvidas em Língua Estrangeira Moderna podem ser visualizadas no Quadro 5. 

(BRASIL, 1999, p. 153) 

 

Competências Habilidades 

Representação e 
comunicação 

� Escolher o registro adequado à situação na qual se processa 
a comunicação e o vocabulário que melhor reflita a idéia 
que pretende comunicar. 

� Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção 
oral e/ou escrita. 

� Utilizar estratégias verbais e não-verbais para compensar as 
falhas, favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito 
pretendido em situações de produção e leitura. 

� Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como 
instrumento de acesso a informações a outras culturas e 
grupos sociais.  

Investigação e 
compreensão 

� Compreender de que forma determinada expressão pode ser 
interpretada em razão de aspectos sociais e/ou culturais. 

� Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos/contextos mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção/recepção (interação, época, local, interlocutores 
participantes da criação e propagação de idéias e escolhas, 
tecnologias disponíveis).  

Contextualização  
sociocultural 

� Saber distinguir as variantes lingüísticas. 
� Compreender em que medida os enunciados refletem a 

forma de ser, agir e sentir de quem os produz. 
Quadro 5 - Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Língua Estrangeira Moderna no 

Ensino Médio 
Fonte: Brasil (1999, p.153). 
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O Quadro 5 mostra que as diretrizes curriculares nacionais têm colocado a 

necessidade de centrar o ensino e a aprendizagem no desenvolvimento de competências e 

habilidades pelo aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. As habilidades são 

inseparáveis da ação, mas exigem domínio de conhecimentos. As competências pressupõem 

operações mentais, capacidades para usar as habilidades, emprego de atitudes adequadas à 

realização de tarefas e conhecimentos. Desta forma, as habilidades estão relacionadas ao saber 

fazer. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar 

situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. 

(BRASIL, 1999) 

Centrar o ensino e a aprendizagem no desenvolvimento, pelo aluno, de competências 

e habilidades no sistema supletivo exige esforços redobrados de alunos e professores, 

metodologias diferenciadas e um novo direcionamento da proposta pedagógica dos CEJAs E 

NAES.  

Sabemos que é necessário educar para competências, mas como fazê-lo?  

Respondendo a esse questionamento, diríamos que desenvolver habilidades para usar o 

idioma em situações concretas no ensino supletivo requer do estudante tempo e dedicação. O 

tempo que os alunos dessa disciplina dedicam se expressa na pergunta respondida 

anteriormente, e seu esforços são claros na resposta do próximo questionamento levantado aos 

componentes do Grupo B: Quais as atividades nas quais encontraram dificuldades para 

realizar e como tentaram resolver essas dificuldades?  

As tentativas apontadas pelos alunos para resolver as dificuldades foram: tentar 

“traduzir com a ajuda do dicionário”; traduzir o módulo, ação iniciada e inacabada, pois 

desistiram de traduzi-lo; e copiar as respostas da chave de resposta trazida no módulo, 

conforme já mencionado. 

A dificuldade constatada nas respostas dos alunos do Grupo B é apontada, 

principalmente, para a disciplina de Língua Inglesa. Consideramos que isso ocorra pelo fato 

de os alunos não terem tido a disciplina no Ensino Fundamental ou não terem adquirido os 

conhecimentos da referida disciplina previstos para esse nível de ensino, sendo que os 

módulos do Ensino Médio presumem que o aluno tenha tido esta disciplina antes. Ao analisar 

as respostas, percebemos a dificuldade de aprendizagem da Língua Inglesa a distância por 

meio das atividades do módulo. 

Neste sentido, “Unlike young children and teenagers, they often have a clear 
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understanding of why they are learning and what they want to get out of it”30. (HARMER, 

2001, p.30) 

Apesar dos seus esforços, os alunos pouco compreenderam o que estavam fazendo 

durante a resolução das atividades a distância. O Módulo 1 da disciplina de Língua Inglesa que os 

alunos levaram para fazer as atividades a distância tem seus conteúdos relacionados com o verbo 

presente simples, que corresponde ao presente do indicativo da Língua Portuguesa. Ao serem 

questionados sobre a conjugação desses verbos e como empregá-la, afirmaram que não haviam 

compreendido a regra e não sabiam como utilizá-la nas atividades do módulo.  

Segundo Harmer (2001, p.40), 

It is vital that both teacher and students have some confidence in the way teaching 
and learning take place. When either loses this confidence, motivation can be 
disastrously affected, but when both are comfortable with the method being used, 
success is much more likely. 31 

 

O jovem ou adulto que freqüenta a disciplina de Língua Inglesa não pode perder a 

confiança no material didático que utiliza e na maneira como o processo de aprendizagem 

ocorre, tanto na escola quanto em casa. Neste sentido, o papel do professor, frente às 

angústias dos alunos, é o de suscitar o desejo de aprender a Língua Inglesa. 

Após a entrevista, esses alunos assistiram e à 1ª aula de Língua Inglesa e dela 

participaram. Esta aula foi ministrada em forma de oficina-aulão.. No primeiro momento, a 

professora explicou o módulo e tirou as dúvidas dos jovens e adultos com relação ao assunto 

estudado. No segundo momento, eles desenvolveram uma atividade.  

 Os alunos realizaram uma atividade em dupla, a qual consistia em colocar os verbos 

no tempo presente simples, como, por exemplo, Joana___________(to go) to school 

everyday32. Precisavam completar 10 frases, sendo que, para isso, podiam consultar o módulo, 

ou seja, olhar as regras. A maioria dos alunos errou de 3 a 5 frases. 

Na semana seguinte, realizamos a segunda entrevista para ver o grau de facilidade ou 

dificuldade encontrado pelo mesmo Grupo B depois de ter tido uma aula. Ao serem 

questionados sobre como foi fazer as atividades em sala depois da explicação da professora, 

os alunos assim se expressaram: 

                                                 
30Ao contrário das crianças e adolescentes, adultos com freqüência têm claro entendimento do porquê eles estão 
aprendendo e o que eles podem ganhar em estudar. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-
Gaspar, Klébia E. Zermiani).  
31É vital que ambos, professores e alunos, tenham alguma confiança no modo como ensinar e aprender acontece. 
Quando qualquer um dos dois perde a confiança, a motivação pode estar desastrosamente afetada, mas quando 
ambos estão confortáveis com o método usado, o sucesso é muito mais provável. (Traduzido pela professora de 
Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
32 Joana ____________ (ir) para a escola todos os dias. 
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“Depois da explicação, as atividades foram mais fáceis de serem 
feitas”. 
“A explicação ajudou a fazer o trabalho”. 
“Seria mais interessante ter a explicação antes”. 

 

As falas dos alunos mostram que as explicações dadas pela professora de Língua 

Inglesa em sala de aula, antes de eles desenvolverem as atividades a distância – procedimento 

não-usual no sistema de ensino para jovens e adultos –, facilitou a resolução das mesmas. Ao 

modificar sua prática, a professora mostrou que a sua competência como professora foi, 

conforme afirma Perrenoud (2000, p. 29), essencialmente didática. Nesse caso, esse 

procedimento ajudou a professora a fundamentar-se nas representações prévias dos alunos, 

sem se fechar nelas, e encontrar um ponto de entrada em seu sistema cognitivo, uma maneira 

de desestabilizar os alunos apenas o suficiente para levá-los a restabelecerem o equilíbrio, 

incorporando novos elementos às representações existenciais, reorganizando-as na medida do 

necessário. 

A professora, em seu trabalho em sala de aula, conseguiu encontrar um ponto de 

entrada no sistema cognitivo desses alunos por meio da explanação dos conteúdos abordados 

durante as aulas. Esse ponto de entrada, a distância, tornou-se de difícil acesso, pois o 

professor não se encontrava presente para fazer a interação aluno/módulo. A interação é uma 

ação recíproca entre dois ou mais corpos (FENIX, 2000), neste caso, aluno e módulo. Este 

fato se expressa nas respostas dadas pelos alunos ao questionamento sobre como foi fazer as 

atividades a distância: 

“A sensação era de estar perdido”. 
“Tentei traduzir; tem poucas palavras no dicionário”. 
“A apresentação das regras em inglês dificulta as atividades”. 
“ Consegui fazer algumas atividades deduzindo pela figura e texto”. 
“A tradução literal não condiz com o texto”. 
“Foi muito mais difícil do que o outro”. 

 

Quando uma determinada idéia não produz os resultados esperados, deve ser 

depurada, revisada e incrementada com novos conceitos. Esse incremento se constitui em 

novos conhecimentos que são construídos pelos alunos. Em se tratando dos alunos do NAES-

Gaspar, eles não foram mais obrigados a memorizarem a matéria, tendo em vista que desafios 

foram apresentados para motivá-los e levá-los a se envolverem ativamente na aprendizagem. 

(ALMEIDA apud MERCADO, 2002, p. 75)  

Isto significa que, se o aluno não conseguiu adquirir um novo conhecimento, colocá-

lo em prática, ele precisou de um mecanismo a mais que o conduzisse à aquisição desse novo 
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conhecimento. De acordo com Melchior (2003, p. 67), não basta o indivíduo adquirir ou, até 

mesmo, construir saberes, se ele não desenvolver a capacidade de utilizá-los em novas 

situações ou em situações práticas e apresentar atitudes adequadas aos conhecimentos. Para 

que isso aconteça, na vida prática do indivíduo, as situações de aprendizagem devem ser 

trabalhadas no período de sua formação, por meio de atividades práticas às quais ele consiga 

aplicar aquilo que aprendeu. 

A dificuldade para pôr em prática os novos conhecimentos, que supostamente teriam 

sido adquiridos, se expressa nas respostas dadas ao questionamento feito aos componentes do 

Grupo B que, por unanimidade, responderam que fizeram atividades em mais dias da semana. 

Ao serem questionados quanto ao motivo que os levou a fazerem as atividades ao longo da 

semana responderam: 

“O grau de dificuldade aumentou”. 
“Estava muito difícil, desistia em um dia e retornava a abrir o módulo 
no outro dia”. 
“A tradução estava difícil”.  

 

As palavras dos alunos deixam perceptível que, assim como ocorreu com o módulo 

anterior, o segundo módulo também trouxe dificuldade de compreensão e de realização das 

atividades. Perguntamos, então, como resolveram as atividades. O grupo respondeu que 

copiou da chave de resposta e que, se medissem essa quantidade em porcentagem, a média 

ficaria entre 80 a 100% de cópia das respostas. 

Learners must pay greater attention to the social as well as the functional meanings 
that language conveys. Is also means that the activities approximate more closely to 
the kind of communication situation encountered outside the classroom, where 
language is not only a functional instrument, but also a form of social behavior33. 
(LITTLEWOOD, 1981, p. 43). 

 

Pelas respostas dos alunos, percebemos que havia dificuldades para encontrar esse 

significado social mencionado por Littlewood (1981) nas atividades propostas pelo módulo de 

ensino da Língua Inglesa. Para averiguarmos se esta dificuldade não era uma peculiaridade do 

Grupo B, entrevistamos o Grupo A. Entrevistamos os alunos desse grupo pela primeira vez na 

mesma semana em que entrevistamos o Grupo B. Assim como o Grupo B, o Grupo A havia 

levado o módulo de Língua Inglesa para realizar as atividades, devendo retorná-lo naquele dia. 

                                                 
33 Os iniciantes devem prestar maior atenção para o significado social e para o funcional que o idioma transporta. 
Isto também significa que as atividades aproximam mais precisamente os tipos de situações comunicativas 
encontradas fora da sala de aula, onde o idioma não é somente um instrumento funcional, mas também uma 
forma de comportamento social. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. 
Zermiani). 
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Os alunos pertencentes ao Grupo A eram: Gilberto, Beatriz, Douglas, Marcos, 

Flavio, Evandro, Neuza e Sidnei, todos na faixa etária de 18 a 60 anos. Desses, um só usa 

computador e pouco; dois possuem computador em casa; três nunca estudaram a Língua 

Inglesa; dois deles estudaram a Língua Inglesa em sistema supletivo; e três faz mais de 20 

anos que fizeram a disciplina. Os alunos desse grupo afirmaram que levaram a semana inteira 

para fazer as atividades dos módulos. 

Quanto às atividades nas quais tiveram dificuldades, destacaram as atividades do uso 

dos verbos no tempo presente simples. Ao serem interrogados como tentaram resolver as 

atividades, deram as seguintes respostas: 

“Pedi ajuda às filhas; como eram muitas dificuldades, acabei 
copiando da chave de reposta”. 
“Peguei a maioria na chave de resposta”. 
“Da terceira em diante copiei a resposta”. 
“Tentei traduzir, depois copiei”. 
“Copiei da chave de resposta”. 
“Tentei traduzir, mais demora muito então fui para a chave de 
resposta”. 
“Copiei tudo”. 
“Fiz o que consegui, que é pouco”. 

 

Esta dificuldade dos alunos em realizar sozinhos as tarefas não se dá somente na 

Língua Inglesa, mas se agrava nessa disciplina pelo fato de os alunos não terem tido esta 

disciplina ou de fazer mais de dez anos que a estudaram. As chaves de respostas foram citadas 

várias vezes: os alunos afirmaram que acabaram copiando as respostas, não tentando fazer ou 

resolver seus problemas de outra maneira. 

Cabe aqui, portanto, uma reflexão que possa contribuir para o redimensionamento da 

importância do papel da aprendizagem e do ensino de línguas para a formação dos jovens e adultos. 

Gazotti (apud BRASIL, 1999, p. 32) analisa que a aprendizagem de línguas, de 

acordo com a formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, está intrinsecamente 

relacionada à natureza social da linguagem que, por sua vez, é vista como uma ferramenta 

catalisadora do desenvolvimento de conceitos científicos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais expressam, especificamente sobre a área das 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que “a compreensão e a arbitrariedade da linguagem 

podem permitir aos alunos a problematização dos modos de ‘ver a si mesmos e ao mundo’” 

(BRASIL, 1988, p. 5). Assim, o objetivo do ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

deve ser o de “entender a comunicação como ferramenta imprescindível, no mundo moderno, 

com vistas à formação pessoal, acadêmica ou profissional”. 
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Visando, também, atingir o objetivo de LEM proposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, criamos o software Aprender inglês se divertindo. Para armazenar este software, 

optamos pelo CD-ROM. Os alunos participantes desta pesquisa, em alguns momentos, se 

referiram ao software Aprenda inglês se divertindo pela nomenclatura CD-ROM, o que fez 

com que considerássemos essencial fazer uma abordagem, mesmo que sucinta, sobre: a) CD-

ROM, b) software e software educacional e c) Software e jogos educacionais. 

A) CD-ROM 

De acordo com a enciclopédia Wikpédia, CD-ROM pode ser traduzido, 

aproximadamente, em Língua Portuguesa, como Disco Compacto Apenas Leitura. O termo 

compacto deve-se ao seu pequeno tamanho para os padrões vigentes, quando do seu 

lançamento, e apenas leitura deve-se ao fato de o seu conteúdo poder apenas ser lido, e nunca 

alterado. A gravação é feita pelo seu fabricante. Existem outros tipos desses discos, como o 

CD-R e o CD-RW, que permitem ao utilizador normal fazer a suas próprias gravações uma, 

ou várias vezes, respectivamente, caso possua o hardware e software necessários. 

O CD-ROM, cuja norma que o regula foi estabelecida em 1985, pela Sony e Philips, 

pode armazenar qualquer tipo de conteúdo, desde dados genéricos, vídeo e áudio ou, mesmo, 

conteúdo misto. Os leitores de áudio normais só podem interpretar um CD-ROM, caso este 

contenha áudio. 

B) SOFTWARE E SOFTWARE EDUCACIONAL  

Softwares são programas desenvolvidos a fim de atender às necessidades dos 

usuários (planilhas de cálculos, editores de texto, aplicativos gráficos, jogos, etc.).  

De acordo com Lucena (2005, p. 3), software educacional  

É todo aquele que possa ser usado para algum objetivo educacional, 
pedagogicamente defensável por professores e alunos, qualquer que seja a natureza e 
a finalidade para a qual tenha sido criado. Entretanto, para que um software seja 
utilizado com finalidade educacional, qualidade, interface e pertinência pedagógica 
necessitam ser avaliados. 

 

Software, logicial ou programa de computador, é uma sequência de instruções a 

serem seguidas e/ou executadas, na manipulação, no redirecionamento ou na modificação de 

um dado/informação ou acontecimento. 

É composto por uma sequência lógica de instruções, que é interpretada e executada 

por um processador. Um programa pode ser executado por qualquer dispositivo capaz de 

interpretar e executar as instruções de que é formado. 
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Quando um software está escrito usando instruções que podem ser executadas 

diretamente por um processador, dizemos que está escrito em linguagem de máquina. A 

execução de um software também pode ser intermediada por um programa interpretador, 

responsável por interpretar e executar cada uma de suas instruções. Uma categoria especial de 

interpretadores são as máquinas virtuais, como a Máquina Virtual Java (JVM), que simulam 

um computador inteiro, real ou imaginado. 

O dispositivo mais conhecido que dispõe de um processador é o computador. 

Existem outras máquinas programáveis, como telefone celular, máquinas de automação 

industrial, calculadora, etc. De acordo com o programador Geremias34, para desenvolver o 

software enfocado nesta dissertação, foi utilizado o programa Toolbook Instructor 2004 

[ActionScript] que provê uma solução abrangente para criar simulações baseadas em 

software, avaliações e conteúdos interativos. 

Segundo a Micropower (2005), os principais benefícios do programa Toolbook 

Instructor 2004 [ActionScript] são: 

� simulações baseadas em software: criação fácil de simulações multifacetadas. O 

ágil software gravador de simulações e o editor de simulações fácil de usar 

auxiliam a criação de simulações interativas eficientes que acessam e gravam 

automaticamente a performance do usuário por meio dos padrões Scorm e AICC; 

� conteúdo interativo: desenvolve extensos conteúdos com o versátil sistema Action 

Event e suporte a JavaScript; 

� capacidade de avaliação: diferentes tipos de avaliação que incluem 

verdadeiro/falso, múltipla escolha, arrastar e soltar, combinar itens, preencher as 

lacunas entre outras. Permite questões e respostas randômicas; 

� opções de publicações versáteis: permite publicar e oferecer conteúdo criado pelo 

ToolBook no Total LMS, no Aspen, no Docent ou em qualquer outro LMS baseado 

nos padrões de mercado ou, ainda, em CD-ROM, na internet ou na rede corporativa. 

Existem várias maneiras de classificar os softwares educacionais. Segundo Campos 

(2001), a forma mais elementar deste tipo de classificação consiste na divisão do software 

educativo em dois grandes grupos: 

� software genérico: pode ser utilizado em qualquer disciplina ou em outras 

atividades não-educativas. São exemplos deste tipo de produtos os processadores 

de texto, as folhas de cálculo, etc., e 

                                                 
34 Estas informações nos foram fornecidas informalmente pelo programador durante o processo de criação do 
software Aprenda inglês se divertindo.  
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� software específico: como o nome indica, trata-se de um tipo de software 

concebido com a finalidade de ser usado no ensino e nomeadamente na 

aprendizagem de temas concretos. São exemplos deste tipo de produtos os 

programas de simulação usados no ensino de temas de ciência, de prática de 

idiomas, de exercícios de matemática, etc. No caso desta pesquisa, o programa de 

simulação foi usado no estudo do idioma inglês. 

Os tipos de ambientes criados e a natureza das atividades que foram oferecidas aos 

jovens e adultos constituem-se em fatores fundamentais na escolha de um ambiente 

computacional. Com o intuito de refletir sobre os objetivos que desejávamos alcançar, 

explorando um ambiente ou outro, e o tratamento de vários conceitos relacionados a domínios 

específicos do conhecimento, optamos por criar um software com jogos educacionais.  

C) SOFTWARE E JOGOS EDUCACIONAIS 

Entre os diversos tipos de software educacional, temos os Jogos Educacionais, que 

são programas que envolvem conteúdos pedagógicos em forma de jogos.  

Para Azevedo (2006), nos softwares de jogos educacionais, o jogo se propõe a 

ensinar algum conteúdo ao aprendiz ou, até, a somente desenvolver capacidades intelectuais 

do jogador. É importante que este tipo de software seja bem elaborado para que o aprendiz 

não seja deslocado do objetivo educacional do mesmo, e fique interessado somente na 

competição do jogo. 

Existem alguns autores contrários ao uso do software educacional. Um desses 

autores é Valente (2006), para quem a pedagogia que está por trás dessa abordagem é a de 

exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta. Os proponentes desta 

filosofia de ensino defendem a idéia de que o aluno aprende melhor quando é livre para 

descobrir, por ele mesmo, relações, ao invés de ser explicitamente ensinado. Entretanto, o 

grande problema com os jogos é que a competição pode desviar a atenção do aluno do 

conceito envolvido no jogo. Além disto, a maioria dos jogos explora conceitos extremamente 

triviais e não tem a capacidade de diagnóstico das falhas do jogador. A maneira de contornar 

esses problemas é fazer com que o aprendiz, após uma jogada que não deu certo, reflita sobre 

a causa do erro e tome consciência do erro conceitual envolvido na jogada errada. É desejável, 

e até possível, que alguém use os jogos dessa maneira. Na prática, o objetivo passa a ser 

unicamente vencer no jogo, e o lado pedagógico fica em segundo plano. (VALENTE, 2006)  

Apesar de haver críticas sobre a utilização de jogos educacionais, também temos 

diversos autores que defendem esta prática na educação. Assim, discordando de Valente, 
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Gasparetti (2001, p. 64) afirma que a brincadeira é uma espécie de treinamento, de teste geral 

para enfrentar a realidade. O homem é um animal brincalhão, e todo o seu universo tem 

caráter lúdico. 

Quando estudamos a possibilidade da utilização de um jogo desenvolvido no 

computador em um processo de ensino e de aprendizagem, procuramos considerar não apenas 

o seu conteúdo, como também a maneira como o jogo o apresenta, relacionada com a faixa 

etária do nosso público-alvo, que é formado por jovens e adultos. Também procuramos 

considerar outros aspectos a ele relacionados, como desenvolvimento da memória (visual, 

auditiva, cinestésica), da orientação temporal e espacial (em duas e três dimensões), da 

coordenação motora visomanual (ampla e fina), da percepção auditiva e visual (tamanho, cor, 

detalhes, forma, posição, lateralidade, complementação), do raciocínio lógico-matemático, da 

expressão lingüística (oral e escrita), do planejamento e da organização. (FISCHER, 2001) 

O ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, sendo que faz parte da essência 

de ser dos mamíferos. O jogo é necessário ao processo de desenvolvimento do indivíduo e 

tem uma função vital para ele, principalmente como forma de assimilação da realidade, além 

de ser culturalmente útil para a sociedade como expressão de ideais comunitários.  

O uso da informática na educação, por meio de softwares educativos, ganhou mais 

terreno nos últimos anos. Isto se deve, sobretudo, ao fato de ser possível a criação de 

ambientes de ensino e de aprendizagem individualizados, ou seja, adaptados às características 

de cada aluno, somados à vantagem de que os jogos trazem consigo entusiasmo, 

concentração, motivação, entre outros. Os jogos mantêm uma relação estreita com a 

construção do conhecimento e possui influência como elemento motivador no processo de 

ensino e de aprendizagem 

O jogo é uma atividade que tem valor educacional intrínseco. Leif (1978, p. 25) diz 

que “jogar educa, assim como viver educa: sempre sobra alguma coisa”. A participação em 

jogos contribui para a formação de atitudes sociais: respeito mútuo, cooperação, obediência às 

regras, senso de responsabilidade, senso de justiça e iniciativa pessoal e grupal. 

O jogo pode unir a vontade e o prazer durante a realização de uma atividade. O 

ensino utilizando meios lúdicos cria ambientes gratificantes e atraentes, servindo como 

estímulo para o desenvolvimento integral (PASSERINO, 1999). Jovens e adultos também 

necessitam desses estímulos para prosseguirem nos estudos. Por não terem freqüentado a 

escola no tempo hábil, sentem-se, muitas vezes, desestimulados, possuem baixa auto-estima e, 

quando não compreendem a matéria, mesmo em casa, e têm que chegar à escola e dizer que 

não compreenderam o conteúdo, se sentem inferiores. 



 60 

 Para Campos (2001), entre outros fatores, pensar na qualidade em software 

educacional é pensar, paralelamente, nas questões de tecnologia, em engenharia de software, 

em educação, em psicologia, em ciência cognitiva. Para a elaboração de um software 

educacional de qualidade, entre outros profissionais, deve-se contar com uma equipe 

multidisciplinar envolvendo profissionais de informática, comunicação, professores de 

conteúdo, de didática e alunos. Cada um desses profissionais, em suas respectivas áreas, 

inclusive o aluno, possui seus próprios critérios de qualidade, o que exige, sobretudo, respeito 

mútuo entre uma e outra categoria.  

 Assim sendo, considerando o que nos explicou Campos (2001), reunimos o professor 

da disciplina de Língua Inglesa, o programador, que é mestre em engenharia de produção, a 

pedagoga e os alunos, para que, juntos, pudéssemos pensar num software de qualidade. 

Para a criação do software Aprenda inglês se divertindo, a equipe considerou alguns 

aspectos: 

� possibilidade de correção de conteúdo (alterabilidade), durante o processo de 

aplicabilidade, 

� facilidade de leitura da tela (amenidade ao uso), 

� clareza dos comandos, 

� independência da linguagem, 

� linguagem de fácil acesso, 

� adaptabilidade e adequação do vocabulário ao usuário (amenidade ao uso), 

� eficiência do processamento e  

� acesso à ajuda (por meio de uma lista de ajuda criada para facilitar a compreensão). 

A observância dos aspectos mencionados fez com que nos empenhássemos em criar 

um software que possibilitasse a correção do conteúdo; que fosse de fácil acesso, mesmo para 

os alunos que não tinham conhecimento de informática; que tivesse um vocabulário adequado 

a sua clientela, no caso, os jovens e adultos do NAES-Gaspar; que possibilitasse aos alunos 

acesso a uma lista de ajuda que facilitasse a compreensão do seu uso; e, principalmente, que 

atingisse o seu objetivo maior de, como material de apoio, auxiliar a compreensão dos alunos 

do Ensino Médio do NAES-Gaspar quanto aos conteúdos da Língua Inglesa. 

Uma vez criado o software, passamos para a segunda etapa, ou seja, para a etapa de 

sua aplicação, apresentada no subcapítulo a seguir. 
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5.1.1 A voz e a parceria dos alunos do grupo na criação do software Aprenda inglês se divertindo 

Depois da primeira entrevista, convidamos o Grupo A a vivenciar o software 

Aprenda inglês se divertindo. Para iniciar as aulas, foi necessário dar uma explicação de como 

funciona o computador, quais os nomes utilizados para cada peça (mouse, monitor, teclado, 

CPU, etc.), para que serve, como ligá-lo e desligá-lo, como colocar o CD-ROM e abri-lo, etc. 

Para que o professor adote esse procedimento em sua aula, segundo Perrenoud 

(2000, p.134), não é necessário que o mesmo se torne um especialista em informática ou um 

programador. Certo número de softwares educativos são, hoje, concebidos para permitir ao 

usuário que escolha os numerosos parâmetros de utilização e o conteúdo dos exercícios.  

Para dar aos alunos do Grupo A as instruções sobre informática e sobre o software 

educacional produzido, levamos mais tempo do que prevíamos (aproximadamente uma hora), 

pois os alunos do Grupo A não estavam familiarizados com o computador. 

Em seguida, exploramos o software Aprenda inglês se divertindo, A professora de 

Língua Inglesa35 iniciou sua aula com o texto Palavras do Cotidiano, cujo autor é desconhecido.  

Segundo Moreira (2006, p.2), a leitura é, sem dúvida, a fonte de input mais 

facilmente disponível para a maioria das pessoas, não somente para aprendermos palavras 

novas numa língua estrangeira, como também como forma de enriquecermos nosso 

vocabulário em nossa língua nativa. Os alunos fizeram uma leitura coletiva e exploraram as 

palavras escritas em inglês e seus significados. Partiram para a leitura das saudações e abriram 

a “janela de ajuda” com a lista completa em português e em inglês.  

Segundo Haynes e Baker (1993), porém, quaisquer que sejam os efeitos do uso de 

estratégias de leitura, elas demonstram ser totalmente ineficientes se o aluno não possuir um 

vocabulário básico. Esse vocabulário pode ser mais prontamente adquirido, de forma direta, 

por meio de exercícios para a fixação do vocabulário, introduzido pela leitura simplificada ou, 

indiretamente, por meio de atividades comunicativas, ou, ainda, usando o dicionário como 

forma de acessar o vocabulário que não possa ser facilmente deduzido pelo contexto. 

Entretanto, a partir da aquisição de um vocabulário básico, é a leitura, com conseqüente 

aquisição de vocabulário incidental, que se constituirá em um meio poderoso para o 

enriquecimento do nosso léxico. (HAYNES e BAKER, 1993). Constatada a importância de se 

ter um vocabulário básico e a necessidade de os alunos que freqüentam a disciplina de Língua 

Inglesa adquirirem este vocabulário, desenvolvemos o software Aprenda Inglês se divertindo 

                                                 
35 Lembramos que a professora de Língua Inglesa da turma participante desta pesquisa não só participou da criação 
do software, como também o aplicou para que fosse validado. Lembramos, também, que estivemos presentes em 
todas as aulas de sua aplicação e que o utilizamos em sala de aula da mesma forma que os alunos o fizeram.  
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voltado à aquisição do vocabulário, criando contextos para o mesmo, pois, a aquisição do 

vocabulário pode ser facilitada pelo uso de contextos.  

Nos processos de ensino e de aprendizagem, em específico, na construção do 

conhecimento, a linguagem exerce um papel importante. A linguagem se apresenta das mais 

diferentes formas: linguagem científica, do senso comum, artística e outras. Para Moretto 

(2002, p. 61), 

Nesse aspecto, a função fundamental da linguagem é ligar contextos, isto é, o do 
professor e do aluno. O que estamos dizendo é que quando o aluno chega em sala de 
aula para aprender algo novo, ele traz consigo um mundo de experiências vividas, 
que lhe permitiram construir muitas representações e uma linguagem própria para 
comunicar-se com os outros e consigo mesmo. Dizemos que este universo simbólico 
que o aluno já construiu é o seu contexto para a aprendizagem de um novo assunto a 
ser proposto. Vimos que é neste contexto que serão ancorados os novos 
conhecimentos a serem construídos. 

 

No ensino supletivo, além do contexto do professor e do aluno, temos o contexto dos 

módulos que, produzidos por pessoas que também têm uma história de vida, trazem símbolos, 

escritos e aspectos visuais. Nesta pesquisa em específico, temos um quarto contexto: o do 

software Aprenda inglês se divertindo, criado por uma equipe formada por uma professora de 

Língua Inglesa, uma pedagoga e um mestre em engenharia de produção que, por sua vez 

também formam um contexto. 

Na aplicação do software Aprenda inglês se divertindo, portanto, se encontram 

envolvidos 4 contextos, como podemos visualizar na Figura 5. 
 

 

 
Figura 5 - Contextos envolvidos na aplicação do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 
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A Figura 5 mostra os seguintes contextos: o do aluno, o do professor, o do módulo e 

o do software. De acordo com Moretto (2002, p. 62), na interação, esses contextos serão 

ligados pela linguagem. 

Na interação professor/aluno, aluno/módulo e aluno/módulo/software, a linguagem 

utilizada, por meio dos símbolos, sejam eles escritos, visuais ou sonoros, terá que passar a 

adquirir significados comuns para os quatro contextos para que a comunicação se efetue e a 

construção do conhecimento aconteça.  

Segundo Moretto (2002, p. 62), o que ocorre, na realidade, é que as palavras do 

professor levam o sentido do contexto do emissor e, ao serem recebidas pelo aluno, serão 

interpretadas por ele dentro do seu contexto, que pode não ser necessariamente o do professor. 

Com aluno/módulo, a interação dos contextos se torna mais difícil porque o contexto módulo e 

o contexto aluno são contextos distintos, sendo que o primeiro não reflete o contexto do 

segundo, o que diminui a possibilidade de ser a âncora dos novos conhecimentos. (MORETTO, 

2002). 

O mesmo ocorre com os contextos aluno/módulo/software, em que os comandos e 

conteúdos emitidos pelo software levam o sentido do contexto da equipe criadora e, ao serem 

recebidos pelo aluno, serão interpretados por ele dentro do seu contexto. Porém, nessa 

interação, houve preocupação em relacionar o contexto do software Aprenda inglês se 

divertindo com o contexto do aluno e do módulo. 

Esses diferentes contextos recebidos de forma diferenciada levam-nos a refletir sobre 

as falhas que encontramos no software com o quiz: atividade dos verbos no tempo presente, 

que foi aplicado logo após a leitura do texto, jogo este que exige do aluno um conhecimento 

prévio de como empregar os verbos no tempo presente simples. Essa regra não tinha sido 

assimilada pelo aluno na atividade feita em casa, o que fez com que fosse necessário que ela 

estivesse disponível na “janela de ajuda” do software. Como essa falha aconteceu, a 

professora e os alunos abriram o módulo para olhar a regra e discutir como aplicá-la. A 

professora escreveu a regra no quadro branco e a explicou. Aliado à ausência do 

conhecimento prévio, também estavam presentes os contextos aluno/software desvinculados, 

tendo em vista que não tínhamos partido das necessidades dos alunos para a introdução de 

conteúdos no software, mas daquilo que considerávamos que fosse necessário.  

Uma vez tendo detectado esses contextos desvinculados, a equipe trabalhou para a 

interação dos mesmos. Ao desenvolver um software educacional, devemos levar em conta as 

possibilidades de correção de conteúdos. A alterabilidade é um dos fatores mais importantes a 

ser introduzido no processo de desenvolvimento. 
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Com a explicação e o módulo, testamos os conhecimentos dos alunos no jogo quiz, 

que traz o tempo presente simples em dez frases, nas formas interrogativa, negativa e 

afirmativa. O aluno precisa digitar o verbo indicado na sua forma correta, como podemos 

observar no seguinte exemplo: The boys                       (to study) English hard36. Ao 

terminarem as atividades do quiz, os alunos conferiram as respostas, verificando quantos 

acertos e quais erros haviam cometido. Para isso, o software Aprenda inglês se divertindo 

disponibiliza um ícone que oferece ao jovem e ao adulto a oportunidade de observar seus 

erros e corrigi-los. Ressaltamos que o aluno não consegue ver a resposta antes e copiá-la, 

como acontece no módulo. Segundo Fischer (2001, p. 41), “o computador dá um retorno 

extremamente rápido e objetivo do processo de construção, favorecendo a autocorreção”.  

Na escola tradicional, o erro serve para punir o aluno. Aqui, tratamos o erro como 

uma situação-problema que o aluno utilizará em favor da aprendizagem. Perrenoud (2000, p. 

43) refere-se à situação-problema da seguinte maneira: “a solução não deve ser percebida fora 

do alcance pelos alunos, não sendo a situação-problema de caráter problemático. A atividade 

deve operar em zona próxima, propiciar o desafio intelectual a ser desenvolvido e a 

interiorização das regras do jogo”. O quiz proposto não estava longe do alcance dos alunos. 

Apenas os alunos não haviam interiorizado as regras do jogo e precisavam revê-las. E foi isso 

que fizeram. 

Os alunos prestaram atenção a todo momento, não tiraram os olhos da tela do 

computador, esforçaram-se para obter o maior número de acertos e corrigir os erros sempre 

que encontravam. Nesse grupo, a maioria dos alunos não cometeu mais de três erros. Depois, 

os alunos ficaram livres para utilizarem o software Aprenda inglês se divertindo da maneira 

que quisessem: entrar em outros jogos, ler as listas de ajuda, etc. 

Ao serem entrevistados na semana seguinte sobre o que sentiram na aula em que foi 

utilizado o software Aprenda inglês se divertindo e como lidaram com as atividades, 

responderam sugerindo que estavam deslumbrados com o computador: 

“Gostei. Eu não sabia mexer no computador; foi muito bom 
aprender; não é difícil”. 
“É muito bom aprender com o computador”.  
“O CD-ROM é fácil de abrir, não é difícil usar ele”. 
“Aprendemos bastante com a explicação; mas com a atividade no 
computador, a gente presta mais atenção, principalmente por ser 
novidade”. 

 

Nas falas dos jovens e adultos do Grupo A, observamos que o computador ocupou o 

                                                 
36 Os meninos estudam arduamente o Inglês. 
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centro das suas atenções, por meio da descoberta do computador em si e do computador como 

uma ferramenta de aprendizagem. Neste sentido, as falas dos alunos se voltaram mais ao 

computador em si do que ao quiz do software Aprenda inglês se divertindo. Queremos 

lembrar que, neste momento relatado, o computador utilizado pelo aluno estava ligado 

diretamente ao software usado, isto é, o aluno não teve acesso a outros programas do 

computador a não ser ao software Aprenda inglês se divertindo. 

Segundo Cox (2003, p. 66), os computadores podem favorecer o desenvolvimento da 

cidadania, desde que bem explorados pelos agentes escolares visando à construção da escola 

ativa e cidadã. Constatamos que o computador, nesse primeiro momento, serviu de 

contribuição para a construção e a vivência da cidadania no contexto escolar aqui 

representado pelo direito garantido ao aluno de acesso aos computadores. Cox (2003) também 

explica que o desafio ao aprender com problemas exigentes de críticas e criativas soluções 

contribui com a formação do verdadeiro cidadão. 

Ramal (2003), por sua vez, diz que o fato de existir uma nova tecnologia já muda o 

ambiente em que está inserida. Assim, o ambiente foi mudado; a metodologia de ensino 

também. Esse fato traz benefícios aos jovens e adultos, pois traz a eles a oportunidade de se 

inserirem no mundo digital, de buscarem novos caminhos e de se sentirem capazes. 

Como encontramos já no início uma falha no software – que, provavelmente 

ocorreria na aula seguinte – resolvemos reestruturá-lo de maneira diferente. Além de separar 

os conteúdos, passamos a elaborar uma lista de ajuda para cada jogo. Essa lista de ajuda 

refere-se a conteúdos e regras da gramática inglesa. Com isso, o aluno não precisaria abrir o 

módulo durante a utilização do software Aprenda inglês se divertindo. Além disso, criamos 

mais jogos sobre outros conteúdos, acatando a opinião dos alunos. 

Sobre a importância dos contextos para promover um novo conhecimento, 

lembramos um princípio fundamental da linguagem apontado por Moretto (2002, p. 62): 

“quem dá sentido ao texto é o contexto” (grifos no original). Isto significa, que o texto 

apresentado pelo professor (no caso, o software Aprenda inglês se divertindo) carrega o 

sentido do contexto do emissor e, ao ser recebido pelo aluno, é interpretado por ele de acordo 

com o seu contexto que, necessariamente, não precisa ser o mesmo do professor. O professor 

estabelece relações significativas num domínio específico do conhecimento humano, no nosso 

caso, a Língua Inglesa, sem, entretanto, esquecer que o professor também viveu um mundo de 

experiências e possui um contexto, chamado por Moretto (2002) de contexto do professor. 

Neste primeiro momento, a equipe criadora do software não conseguiu estabelecer essas 

relações que foram contempladas posteriormente. 
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Depois de reestruturado o software Aprenda inglês se divertindo, o aplicamos 

novamente ao Grupo A. Nessa segunda aplicação, em 13/10/2005, não encontramos erros nos 

jogos utilizados, e os alunos mantiveram o deslumbramento pela aula.  

Já no dia 20/10/2005, encontramos mais erros, desta vez de digitação, ou seja, 

encontramos palavras com erros gráficos. Durante a aplicação, notamos maior domínio dos 

alunos quanto ao uso do computador, além de que os alunos aprenderam a utilizar a lista completa 

de verbos no passado simples para jogar o quiz. Notamos que estavam familiarizados com o jogo, 

apesar de cada quiz ser diferente. Apenas as regras básicas eram idênticas. 

 Os alunos foram entrevistados pela terceira vez. Com essa entrevista, o propósito era 

saber a opinião dos mesmos sobre o software. As respostas recebidas foram: “O CD-ROM é 

fácil de abrir e entender seu uso” e “Seria interessante levar o CD-ROM para casa.”  

Gasparetti (2001, p. 89) expressa que, sem o software, qualquer computador seria 

uma espécie de caixa vazia, sem nenhum significado. O software está para o computador, 

assim como a mente está para o homem. Na escola, o uso de software é importante. Ainda 

para Gasparetti (2001, p. 34), os computadores são indubitavelmente, velozes e confiáveis 

depósitos de informações. No entanto, para que essas frutifiquem em conhecimentos e/ou 

competências, os computadores precisam ser criteriosamente explorados no ambiente escolar. 

Nas frases dos alunos “Ao utilizar os jogos, o caça-palavras e o jogo da memória foi 

o que mais agradaram” e “Os jogos ajudaram a compreender o conteúdo”, percebemos a 

importância do ato de jogar, do lúdico. Explorar esses mecanismos dentro da sala ou fora dela 

exige o estabelecimento de critérios como: Qual o objetivo de se utilizar estes jogos (caça-

palavras e jogo da memória)? Que conteúdos serão adequados para serem trabalhados? De 

que maneira eles poderão ser interiorizados sem que sejam impostos ou que se tornem apenas 

um depósito de dados, aqui conteúdos da disciplina de Língua Inglesa?  

Gasparetti (2001, p. 39) explica que há uma infinidade de jogos computacionais úteis 

ao processo de educação do ser humano. No entanto, seja na seleção dos programas, seja em 

seu uso, a contribuição do professor não pode ser dispensada. 

Para Perrenoud (2000, p.70),  

a maioria das pessoas interessa-se, em alguns momentos, pelo jogo da 
aprendizagem, se lhes ofereceram situações abertas, estimulantes, interessantes. Há 
maneiras mais lúdicas do que outras de propor a mesma tarefa cognitiva. Não é 
necessário que o trabalho pareça uma via crucis; pode-se aprender rindo, brincando, 
tendo prazer. (Grifo no original) 

 

Quando o grupo afirma que “a aula no laboratório ajudou principalmente no que se 
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refere a pronomes e verbos”, está se referindo ao trabalho do professor, à sua importância na 

interação dos contextos aluno/módulo/software.  

A capacidade de realizar as atividades dos módulos está relacionada às 

competências. Perrenoud (2001, p.180) nos explica que uma competência não é um saber 

procedimental que pode ser aplicado literalmente. Ela mobiliza saberes declarativos (que 

descrevem o real), procedimentais (que prescrevem o caminho a ser seguido) e condicionais 

(que dizem em que momento deve ser realizada determinada ação). 

O exercício de uma competência é mais que aplicar saberes. Para Perrenoud (2001, 

p. 80), se o sujeito não for capaz de investir seus saberes com discernimento, de relacioná-lo a 

situações, de transpô-los e enriquecê-los, eles não serão muito úteis para agir. 

Após realizarem, a distância, as atividades do módulo seguinte, os alunos nos disseram: 

“Não tive dificuldade em realizar as atividades”. 
“Consegui fazer as atividades do módulo, sem copiar muito”. 
“Pareceu mais fácil desta vez (atividade)”. 
“Consegui fazer as atividades”. 

 

Entender o que estavam aprendendo, relacionar estes novos saberes, mostrou-se um 

fator favorável à construção de uma nova competência.  

Queremos ressaltar que, embora as respostas parciais tenham se mostrado 

significativas, não podemos ser ingênuos e acreditar que, em nove semanas, nossos alunos de 

Ensino Médio sairão falando e escrevendo perfeitamente em inglês. 

Em se tratando de língua estrangeira, a prática social da linguagem precisa ser 
exercida de maneira mais significativa, visando à interação nas relações sociais 
como forma de promoção do aluno no mundo. Desta forma, as aulas são voltadas à 
aprendizagem da língua como função social, onde deve haver apropriação e 
produção do saber. (SANTA CATARINA, 1998, p. 100). 

 

No pouco tempo em que os alunos do NAES-Gaspar têm aula presencial, a 

professora propõe atividades voltadas à aprendizagem da língua como função social.  Esse 

trabalho com o CD-ROM pode continuar a distância, além de o aluno poder jogar com os seus 

familiares e amigos, não havendo a necessidade de estudar sozinho. A tecnologia passa a ser 

um atrativo, estimulando os alunos na construção do saber. A brincadeira em família ou, até 

mesmo, sozinha, é muito comum entre aqueles que possuem um computador, o qual passa a 

ter um valor lúdico. 

Gasparetti (2001, p. 64) define os jogos do computador como o brincar para ser, para 

pôr em prática as próprias potencialidades em um ambiente isento dos riscos do mundo real.  
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[...] cabe à escola preparar cidadãos para a leitura e escrita dos elementos que 
constituem a linguagem audiovisual, não só numa perspectiva técnica, como 
também em seu aspecto ético de divulgação de mensagens. É preciso educar para a 
intervenção crítica como mídia audiovisual, onde se desmistifique e se realize sua 
estética ilusionista. (PINTO, 1996, p. 10) 

 

Utilizar o computador no cotidiano escolar do ensino supletivo e proporcionar seu 

uso em casa pode significar muito mais do que modificar os recursos de aprendizagem 

agregados. Porém, isso não significa que todos aprenderão com o uso dessa tecnologia. 

Perrenoud (2000, p. 61) explica que os indivíduos são todos diferentes e que o que funciona 

para um pode não funcionar necessariamente para outro. Mas não podemos pensar, hoje, em 

uma pedagogia e uma didática sem estarmos conscientes das transformações às quais a 

informática submete as práticas de leitura e de escrita.  

Para Moretto (2002, p. 86), “o objetivo para uma nova proposta para o ensino é 

desenvolver a capacidade do sujeito para abordar situações complexas [...] Um dos recursos 

necessários é o conjunto dos conteúdos relacionados à situação a ser enfrentada”. 

Concordando com Moretto (2002), procuramos contemplar os conteúdos dos 

módulos de ensino da Língua Inglesa no software Aprenda inglês se divertindo de acordo com 

a necessidade dos alunos. Cada módulo abre um leque de conteúdos e vai, gradativamente, 

aumentando o grau de dificuldade. O processo de aplicação do software Aprenda inglês se 

divertindo foi sistemático. Primeiro, os alunos chegavam cedo para a entrevista, depois iam à 

sala com a professora onde faziam uma revisão do conteúdo do módulo e uma atividade de 

avaliação do módulo que haviam levado. Depois, eram conduzidos ao laboratório para 

trabalhar com o software. Eram apresentadas as regras do jogo, a lista de ajuda e o conteúdo 

do módulo seguinte. Os alunos jogavam, discutiam as regras e questionavam seus erros. Se o 

erro não fosse corrigido depois de três tentativas pelo aluno, interferíamos para ver se não 

havia falha na montagem do jogo. 

Em uma das aplicações do caça-palavras, o aluno Douglas não encontrava uma das 

palavras para passar para outro caça-palavras. Chamou-nos e, juntos, encontramos a palavra que 

estava faltando. Em outra ocasião, no quiz dos pronomes, dois alunos não estavam conseguindo 

chegar ao final do jogo. Chamaram primeiro outro colega para ajudar a conferir se o seu quiz 

estava igual ao deles. Após verificarem que nada estava diferente e que teria que passar para a 

etapa seguinte, nos chamaram. Juntos, descobrimos que se apagássemos somente a palavra 

errada e não apagássemos a frase inteira, o computador não aceitaria como certo.  

Nos casos mencionados, o trabalho em equipe tornou-se fundamental, assim como 

em muitas outras aplicações do software. Para Cox (2003, p. 72), o prazer da descoberta 
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provoca no aluno a sensação tão prazerosa que o desejo de contar a alguém é praticamente 

inevitável. Assim, professores e alunos passam a viver em rica atmosfera de troca de idéias e 

experiências e, conseqüentemente, de interação. 

Segundo Perrenoud (2000, p.83), uma equipe reunida para levar adiante um 

empreendimento definido pode, ao seu final, envolver-se em uma nova aventura e criar uma 

rede permanente de cooperação. 

Durante a aplicação do software Aprenda inglês se divertindo, os alunos, a 

professora e a pesquisadora tornaram-se parceiros nas descobertas. E, na parceria de 

aprendizagem, a necessidade de uma mediação fez com que a professora e os alunos 

discutissem sobre os conteúdos dos módulos e os jogos propostos, havendo uma troca de 

informações necessária para o aprimoramento do software Aprenda inglês se divertindo e o 

desenvolvimento do aprendizado. No Anexo 3, podemos observar alunos no laboratório de 

informática utilizando o software Aprenda inglês se divertindo. 

5.1.2 A voz e a parceria dos alunos do Grupo B na criação do software Aprenda Inglês se 

divertindo 

Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina, trabalhar com jovens e adultos e 

assumir uma prática pedagógica que oportunize o desenvolvimento de competências que 

permitam aos alunos avanços qualitativos no uso de recursos para a solução de problemas 

frente a novas situações implica a necessidade de refletirmos sobre algumas questões, entre 

elas: Quem são os sujeitos que procuram a EJA? Quais os conhecimentos já apropriados por 

esses sujeitos ao ingressarem na EJA? Como lidam com o conhecimento popular, científico e 

com a linguagem escrita? (SANTA CATARINA, 1998, p. 38) 

Diante destas questões, acreditamos ser necessário conhecer outro grupo de alunos 

que freqüentam a disciplina de Língua Inglesa do Ensino Médio de NAES-Gaspar para 

melhor conhecermos a realidade local. 

Fazem parte do Grupo B os alunos que freqüentam a disciplina de Língua Inglesa do 

Ensino Médio do NAES-Gaspar no período noturno. Conforme já exposto, este grupo 

participou da elaboração do software Aprenda inglês se divertindo da seguinte forma: fez, a 

distância, as atividades trazidas pelo módulo de Língua Inglesa, expôs para nós as 
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dificuldades e as facilidades encontradas, as quais serviram de subsídio na criação do 

software.  

O primeiro contato formal com o grupo aconteceu no dia 27/09/05, quando 

realizamos a primeira entrevista. Fazem parte deste grupo 13 alunos, sendo 7 homens e 6 

mulheres, na faixa etária de 18 e 49 anos. Este grupo, na sua maioria, utiliza computador 

diariamente no trabalho, sendo que 8 o usam todos os dias, 7 deles não têm computador em 

casa e 8 têm. Os que têm computador em casa o acabam utilizando para passar o tempo. 

Costumam entrar na internet, para “bate-papo”, e utilizam jogos, como paciência, e outros, a 

convite dos filhos. Além disso, os computadores só são utilizados pelos filhos para pesquisa, 

ou seja, para realizarem trabalhos escolares. 

Para Cox (2003, p. 9), a presença das máquinas de processamento nos mais 

diferentes locais de ação humana é uma realidade incontestável. Na indústria, no comércio, na 

medicina, no esporte, no entretenimento, nos lares, os computadores tomam posicionamento 

assumindo responsabilidades funcionais numerosas. 

A maioria desses jovens e adultos (6 alunos) do Grupo B faz mais de 18 anos que 

não estuda inglês; outros, no total de 4 alunos, nunca estudaram inglês; e 2 alunos fazem, 

respectivamente, 4 e 8 anos que não estudam essa disciplina. 

Quando questionados sobre quando realizam as atividades do módulo, três alunos 

responderam que as realizam um dia na semana; cinco alunos responderam todos os dias; três 

alunos, em dois dias; e dois alunos, em dias alternados. 

Perguntamos aos alunos do Grupo B, com relação às atividades do módulo de Língua 

Inglesa, se tiveram dificuldades ou não e como tentaram resolvê-las. Alguns alunos deram as 

seguintes respostas: 

“Achei necessário traduzir todo o módulo”. 
“Tive dificuldade em fazer as atividades 4,5,10, 16 e 1737, 
inicialmente tentei traduzir utilizando o dicionário, depois desisti”. 
“Fiz a dois sozinha, tentei traduzir o módulo, mas é muita coisa, 
acabei desistindo e copiei da chave de resposta”. 

 

“It requires few specialized skills on the part of teacher. Tests of grammar rules and 

of translations are easy to construct and can be objectively scored.” 38 (BROWN, 1994, p. 53) 

                                                 
37 As atividades, nos módulos, são numeradas em ordem crescente a partir do 1 em diante. A maioria dos 
módulos da Língua Inglesa do Ensino Médio tem 20 atividades. Os alunos, ao serem entrevistados, não se 
referiram ao conteúdo das atividades, e sim, à numeração da atividade a que tiveram dificuldade para 
compreender. 
38 A tradução gramatical necessita de poucas habilidades especializadas do professor. Testes de regras 
gramaticais e de traduções são fáceis de construir e podem ser objetivamente corrigidos.  
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Para o professor, a tradução de textos é uma tarefa simples, mas, para o aluno 

iniciante, traduzir um texto significa traduzir palavra por palavra, e não o contexto em si. 

Assim, a tarefa de tradução não parece fazer sentido, pois as palavras traduzidas uma a uma 

não se relacionam entre si, desconfigurando o contexto. 

Ainda no que tange ao questionamento feito aos alunos sobre as dificuldades que 

tiveram e como tentaram resolvê-las, outros alunos assim se manifestaram: 

“Copiei da chave de resposta uns 70% do módulo. Precisa de uma 
tradução. No dicionário, a gente não consegue encontrar algumas 
palavras”. 
“Usando o vocabulário e com a ajuda dos filhos consegui fazer, só 
não fiz a questão 14 e 15”.  

 

Para Brown (1994, p.290),  

Because the meaning of good many unknown words can be predicted from their 
context and because sometimes the overall meaning of a sentence or paragraph is 
nevertheless still clear, learners should refrain from the frequent use of a bilingual 
dictionary.39 

 

Traduzir o texto palavra por palavra não é a forma adequada para entender um texto, 

pois passamos a não compreender o seu contexto. A dificuldade apontada pelos alunos é um 

reflexo dessa situação.  

Em 04/10/2006, realizamos a segunda entrevista. Os alunos falaram um pouco de 

como foi a aula anterior em que a professora havia explicado o conteúdo do módulo que eles 

já tinham em mãos e fez atividades sobre o mesmo e de como realizaram as atividades desse 

segundo módulo em casa.  

Nesta modalidade de ensino – supletivo – a aprendizagem, na maioria do tempo, é 

autônoma: o aluno estuda sozinho e desenvolve as habilidades com autonomia. Belloni (1999, 

p. 39) entende a aprendizagem autônoma como um processo de ensino e de aprendizagem 

centrado no aprendente, cujas experiências são aproveitadas como recursos e no qual o 

professor deve assumir-se como recurso do aprendente, considerando-o como um ser 

autônomo, gestor de seu próprio processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e auto-

regular esse processo. 

Para os alunos, depois da explicação da professora, tudo pareceu mais simples. Com 

isso, conseguiram entender o conteúdo. Mas ao levar o módulo seguinte para casa sem uma 
                                                 
39  Em relação a muitas palavras desconhecidas, o significado das mesmas pode ser previsto, com base em seu 
contexto, da mesma forma que o significado, no geral da frase ou do parágrafo, pode estar ainda claro, motivos 
pelos quais os estudantes devem se abster do uso freqüente de um dicionário bilíngüe. 
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explicação dos conteúdos, sentiram dificuldades. Ao ouvir essa fala, o aluno Antônio assim se 

manifestou: 

“Por que não temos uma prévia do módulo que iremos levar para 
casa antes de levá-lo?” 

 

A colocação feita pelo aluno Antônio causou polêmica, pois todos os outros alunos 

concordaram com ele e queriam que a pesquisadora levasse a reivindicação para a professora. 

A pesquisadora manifestou-se explicando que não poderia intervir nas aulas da professora e 

que eles é que teriam que conversar com ela.  

Após esta discussão sobre como deveriam ser as aulas, os alunos voltaram suas falas 

para o modo como foram desenvolvidas as atividades com os módulos em casa. As queixas 

dos alunos continuaram as mesmas: não entenderam muitas atividades e acabaram copiando 

da chave de resposta. Afirmaram que perdem muito tempo traduzindo o módulo, que nem 

sempre a tradução é coerente com a Língua Portuguesa e que, no dicionário, não encontram 

todas as palavras. Os alunos estão atribuindo as dificuldades que encontram ao trabalhar com 

o módulo à metodologia. Lembramos, porém, que as causas podem ser externas, isto é, podem 

estar no professor, nos alunos ou, até, no módulo de ensino. 

Para Carvalho (apud AQUINO, 1997, p. 21), o fracasso escolar, que tem sido 

concebido como o fracasso do aluno ante as demandas escolares, provavelmente é, hoje, o 

maior empecilho à democratização das oportunidades de acesso de grande massa da 

população às nossas instituições escolares e permanência nas mesmas. 

Antes do terceiro dia de entrevista, a professora regente do Grupo B nos procurou 

para conversarmos. Os alunos pediram a ela que desse uma explicação sobre o módulo que 

levariam para casa naquele dia mesmo (04/10/05). Ela mudou o roteiro da aula e fez o que os 

alunos pediram.  

A professora regente assim se manifestou: 

“A impressão que eu tive é que eles pensam que todas as dificuldades 
na resolução do módulo desaparecerão depois da mudança de 
metodologia”.  

 

Para Brown (2000, p.177), “Culture establishes for each person a context of 

cognitive and affective behavior, a template for personal and social existence.”40 

A dificuldade em realizar os exercícios propostos nos módulos é uma inquietação do 

                                                 
40 A cultura determina para cada pessoa um contexto de comportamento cognitivo e afetivo, um molde para a 
existência pessoal e social.   
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grupo. Porém, pouco ou nada conversavam sobre isso, demonstrando a ausência de interação 

e de um espaço de reflexão sobre o sentimento dos alunos sobre as atividades. Quando 

tiveram oportunidade de expor seus pensamentos, perceberam que esta angústia não era só 

deles, mas que era, também, de muitos e de todos desse grupo específico. Diante dessa 

constatação, dialogaram e buscaram uma solução (a que foi proposta para a professora). A 

princípio, tiveram a impressão que tivessem resolvido os problemas que lhes eram comuns.  

Nesse momento, a entrevista interferiu no processo de ensino/aprendizagem desses 

jovens e adultos, pois, por meio dela, os alunos criaram coragem de falar desse processo de 

aprendizagem da Língua Inglesa, sendo que, desse encorajamento surgiu uma possibilidade de 

mudança, que partiu dos próprios alunos.  

Freire (2000, p. 152) já nos dizia que “ensinar exige disponibilidade para o diálogo” 

e que “é no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o 

que digo, que me encontro com eles ou com elas”.  

A pesquisadora abriu o caminho para o diálogo, e a professora deu aos alunos a 

oportunidade de trilharem seus próprios caminhos por meio do diálogo. Ao ouvi-los e mudar a 

metodologia, a professora mostrou-se interessada no processo de aprendizagem e disposta a 

ajudá-los nesse processo de construção do conhecimento da Língua Inglesa. 

Segundo Freire (2000, p.88), “é a partir deste saber fundamental: mudar é difícil, mas 

é possível, que vamos programar nossa ação político-pedagógica.” (Grifo no original) 

Em 11/10/05, iniciamos nossa conversação com os alunos falando sobre a aula 

anterior. Logo em seguida, cada aluno deu seu depoimento de como foi realizar os exercícios 

dos módulos com a explicação prévia dos conteúdos dos módulos. 

“Com a explicação antecipada, consegui fazer 30% das atividades do 
módulo sem olhar a chave de resposta”. 
“A parte que ela explicou ficou fácil; 5 exercícios”. 
“Mesmo com a explicação não consegui”. 
“Continuou a mesma coisa. O que ela explicou ficou mais fácil, mas 
em uma aula, a gente não consegue ver todo o conteúdo do módulo”. 

 

Pensar e construir novos conhecimentos não é um processo espontâneo e exige um 

esforço, que os alunos assumiram. Este esforço  aparece indicado nas falas apresentadas, tanto 

quanto o conhecimento trabalhado em sala de aula. Tais esforços se mostram nas dúvidas e 

incertezas vivenciadas ao realizar as atividades do módulo em casa, conforme revela a 

seguinte fala: 

“Não entendi a pronúncia; isso dificulta a atividade”. 
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Communicative activity provides opportunities for positive personal realtionships to 
develop among learners and between learners and teacher. These relationships can 
help to humanize the classroom and to create an environment that supports the 
individual in his efforts to learn. (LITTLEWOOD, 1981, p. 18)41. 

 

A habilidade de fala também está relacionada às habilidades de leitura e escrita. A 

pouca intensidade em que ela acontece desfavorece a aquisição das outras habilidades, pois 

uma depende da outra, ou seja, elas estão relacionadas entre si, o que explica a dificuldade 

relatada pelo aluno. 

Outras respostas dadas foram: 

“Só copiei, pois havia faltado e não entendi nada”. 
“A semana foi muito corrida e não consegui fazer”. 
“Foi difícil porque faltei”. 

 

O modo de vida dos alunos e suas tarefas diárias influenciam diretamente a sua vida 

estudantil. Para Brown (2000, p.176), “culture is a way of life. It is the context within which 

we exist, think, feel, and relate to others. It is the “glue” that binds a group of people 

together”. (Grifo do autor)42. 

Cada aluno tem seu contexto que, por sua vez, é diferente do contexto do outro. Isso 

faz com que as peculiaridades de seu contexto interfira, às vezes, no contexto “escola” onde 

se encontra inserido. Por isso, faltar às aulas é uma atitude muitas vezes necessária devido à 

interferência de outros contextos, como família, trabalho, etc. Como meio de recuperar a aula 

e não sair do grupo, os jovens e adultos que faltam vão ao NAES-Gaspar durante a semana 

para pegar o módulo seguinte e fazer as atividades a distância. Nessa ocasião, marcam com a 

professora uma avaliação do módulo estudado no dia em que faltaram. Isso porque os alunos, 

pelo sistema Série EJA, têm que ter uma avaliação em cada módulo, com nota de 0 a 10, 

sendo que, para passar para o módulo seguinte, a nota mínima exigida é 8. Ao recuperarem o 

módulo desta maneira, os alunos acabam não adquirindo os conhecimentos necessários para 

se apropriarem da Língua Inglesa. Esse procedimento interfere no processo de aprendizagem. 

Para melhorar o atendimento no ensino supletivo, a recuperação das aulas que o 

aluno não freqüenta é um dos pontos a serem discutidos. O sistema Série EJA torna-se um 

                                                 
41 As atividades comunicativas fornecem oportunidades para relações pessoais positivas desenvolvidas entre os 
iniciantes e entre os iniciantes e os professores. Essas relações podem ajudar a humanizar a sala de aula e criar 
um meio que apóia o indivíduo nos seus esforços para aprender. 
42 A cultura é um modo de vida. Ela é o contexto dentro do qual nós existimos, pensamos, sentimos e nos 
relacionamos com os outros. Ela é a “cola” que liga um grupo de pessoas. 
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fator relevante no processo de aprendizagem, precisando ser discutido para que sejam 

encontradas soluções para que o aluno não seja prejudicado no seu processo de aprendizagem. 

No encontro do dia 18/10/05, alguns alunos assim se manifestaram em relação ao 

módulo 5: 

“Estava muito difícil, pois tinha muitas questões e muitos assuntos”. 
“Muita coisa em um único módulo”. 
“É tudo muito difícil”. 
“Até agora não entendi nada do inglês”. 

 

As falas apresentadas sugerem que houve uma mudança de pensamento nos 

componentes do Grupo B. Vislumbramos um novo problema apontado pelo grupo: os 

conteúdos dos módulos de ensino, tanto em relação à complexidade quanto à quantidade. Isso 

levanta a questão da criação dos módulos, que será discutida no Subcapítulo 5.2 (a utilização 

do software pela pesquisadora). 

Para Brown (1994, p. 350), “students who are non-literate or who have no formal 

education background may find it difficult to grasp the complexity of grammatical terms and 

explanations.”43 

Um módulo complexo quanto a termos gramaticais e explicações torna-se mais 

difícil de compreender. Para os alunos do Ensino Médio, segundo as respostas do grupo, a 

chave de resposta passa a ser “Cola, fuga para entregar as atividades prontas”. Utilizando a 

chave de resposta como cola, o aluno deixa de adquirir duas das habilidades necessárias para 

a aquisição de uma segunda língua: escrita e leitura, pois o que era para ser apreendido no 

ensino a distância (em casa), por meio dos módulos de ensino, não ocorre. 

Contudo, não é possível compreendermos um texto, ou vários textos, como no caso 

dos módulos, seja em nossa língua ou numa língua estrangeira, sem compreendermos o 

vocabulário desse texto. Segundo Laufer (1997), isso não significa dizer que compreensão de 

texto e compreensão de vocabulário sejam a mesma coisa ou que a qualidade da leitura seja 

determinada apenas pelo vocabulário. A compreensão de um texto é afetada pelo 

conhecimento prévio do leitor, relativo ao assunto de que o texto trata, e pela aplicação de 

estratégias gerais de leitura, tais como: prever o conteúdo do texto, inferir o significado de 

palavras desconhecidas pelo contexto, reconhecer o tipo e a estrutura do texto e compreender 

a idéia central de um parágrafo. (LAUFER, 1997) 

As entrevistas com o grupo B nos deram subsídios para melhorar o software Aprenda 

                                                 
43 Os alunos que não são alfabetizados, ou que não têm uma educação formal, podem considerar difícil 
compreender os termos gramaticais e explicações. 
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inglês se divertindo desenvolvido para auxiliar os alunos na resolução das atividades dos 

módulos de Língua Inglesa, como também para pensar em estratégias para a aquisição do 

vocabulário e leitura de textos.  

Quanto ao vocabulário, criamos jogos para auxiliar na aquisição do vocabulário. 

Exemplo disso é o jogo caça-palavras, no qual os alunos podem escolher o grupo de assuntos dos 

quais querem adquirir o vocabulário (frutas, animais, objetos) ou podem escolher palavras que 

estão relacionadas aos textos dos módulos, mas que estão delimitadas em campos de consulta.  

Em relação à complexidade dos textos, criamos jogos quiz sobre os verbos no tempo 

presente e, junto, uma lista de ajuda que auxilia o jogador a entender as regras gramaticais da 

língua inglesa.  

No software desenvolvido, os procedimento e estratégias para abordar os conteúdos em 

que os alunos revelaram maior dificuldade de aprendizagem são apresentados de forma lúdica. 

Para Passerino (1999, p.1),  

O ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem; na verdade, o jogo faz parte da 
essência de ser dos mamíferos. O ensino utilizando meios lúdicos cria ambiente 
gratificante e atraente servindo como estímulo para o desenvolvimento integral do 
ser humano.Um jogo educativo computadorizado é um ambiente de aprendizagem 
que une as características dos jogos com as de software. 

 

A informática na educação por meio de softwares educativos é uma das áreas que 

ganhou mais terreno ultimamente. Isto se deve, principalmente, à possibilidade de criação de 

ambientes de ensino e de aprendizagem individualizados (ou seja, adaptados às características 

de cada aluno), somada às vantagens que os jogos trazem consigo: entusiasmo, concentração, 

motivação, entre outros. Os jogos mantêm uma relação estreita com a construção do 

conhecimento e exercem influência como elementos motivadores no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

No que se refere ao uso do computador no trabalho, que tem comandos em inglês, as 

seguintes falas expressam o que alguns alunos pensam: 

O inglês faz parte do computador, mas no trabalho tem tradutor, tem 
símbolos que a gente grava e sabe para que servem. 
Trabalhamos sempre com o mesmo programa, que já gravamos como é. 

 

Para Lévy (1999, p. 148), não há causas e efeitos mecânicos, mas sim ocasiões e 

atores. Inovações técnicas tornam possíveis ou condicionam o surgimento desta ou daquela 

forma de cultura. (Grifo do autor). Isso significa que trabalhar todos os dias com o 

computador, usar o mesmo programa e realizar as mesmas tarefas diárias condiciona o 
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indivíduo a fazer as mesmas tarefas sempre da mesma forma, dificultando a possibilidade de 

conhecer e apropriar-se de novos meios de lidar com o computador. 

As dificuldades apresentadas pelos alunos são muitas. Desta forma, para alcançarmos 

um ensino que envolva todos os alunos, é necessário lançarmos mão de recursos que 

promovam participação, interação e envolvimento, para que o aluno se mostre construtor de 

seu conhecimento. Neste sentido é que lançamos mão de um software educacional que, 

utilizado como atrativo, pode estimular e orientar o aluno na construção do saber. 

Para Nunan (1999, p.232-233), “motivation refers to the combination of effort plus 

desire to achieve the goal of learnig the language plus favorable attitudes toward learning the 

language”44. 

No decorrer de cada entrevista, os alunos geralmente apresentavam apenas pontos 

negativos com relação à disciplina e, principalmente, em relação aos módulos. Diante dos 

pontos negativos, os alunos reagiam com desmotivação, dificultando o processo de 

aprendizagem. Para reverter esta situação, lançamos um desafio para a entrevista da semana 

seguinte, tendo como base a afirmação de Nunan (1999): para cada ponto negativo 

apresentado pelos alunos, seria preciso apontar um ponto positivo. A busca pelo ponto 

positivo motivaria seus esforços em direção ao desejo de aprender, provocando uma nova 

atitude. Para Lombardi (2006), os professores devem realçar o processo cognitivo envolvendo 

aplicações de estratégias de aprendizagem. 

 Lançamos mão desta estratégia por observarmos que os alunos estavam ficando 

desmotivados com as aulas, principalmente depois que descobriram que, mesmo tendo 

mudado a metodologia de ensino (a professora passou a explicar os conteúdos do módulo de 

ensino antes de levarem o mesmo para casa), os problemas de aprendizagem persistiram.  

No dia 25/10/05, antes de iniciarmos as discussões de como foi a realização das 

atividades do módulo em casa, a pesquisadora lembrou os alunos do desafio, ou seja, de 

apontar, para cada ponto negativo, um positivo. As falas dos alunos foram: 

“Foi mais fácil que o outro módulo; tem menos conteúdo e consegui 
fazer mais atividades, além do que tive mais tempo”. 
“Continua a mesma coisa; não consegui fazer as atividades. Mas fiz 
um exercício sozinha”. 
“Algumas coisas eu consegui fazer”. 
“Consegui fazer duas atividades que estavam fáceis”. 
“Os exercícios sobre preposição e verbo no tempo futuro estavam 
fáceis”. 

                                                 
44A motivação se refere à combinação de esforços e desejo de alcançar a meta de aprender a linguagem, e das 
atitudes favoráveis em relação à aprendizagem da linguagem. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do 
NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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As falas apresentadas deixam perceptível que estratégia de apontar aspectos positivos 

deu certo. Os alunos demonstraram que estavam mais motivados e que conseguiram realizar 

algumas atividades, avançando no processo de desenvolvimento lingüístico.  

De acordo com Brown, (2000, p.227), 

There are many different ways to describe the progression of learners’ linguistic 
development as their attempts at production successively approximate the target 
language system. Indeed, learners are so variable in their acquisition of a second 
language that stages of development defy description.45 

 

Entretanto, mesmo que os alunos tenham avançado, as situações de aprendizagem 

continuaram complexas para eles. Para Moretto (2002, p. 20), para resolver uma situação 

complexa, o primeiro elemento exigido é conhecer os seus conteúdos. Por exemplo, se a 

situação complexa for “interpretar um texto”, é preciso que o sujeito tenha o conhecimento 

específico relativo à abordagem de um texto. Do fato de os módulos trazerem vários textos 

com contextos diferentes decorre a dificuldade apresentada pelos alunos, apesar de os 

módulos conterem conteúdos relevantes para a aprendizagem da Língua Inglesa. 

Ainda em relação à complexidade sentida pelos alunos, levantamos a questão do 

ensino para as competências, que se preocupa com que esses conteúdos tenham sentido para o 

sujeito dentro de seu contexto. Falas do grupo, como  

“Fiz algumas atividades através de dedução; o restante copiei”.  
“A gente não entendeu a tradução”. 
“Os dois primeiros eram fáceis, o restante não consegui”. 

 

apontam para inversão do sentido desses conteúdos para os sujeitos. O que provoca essa 

inversão do sentido desses conteúdos não é necessariamente a inadequação dos mesmos, mas 

o sentido complexo que o contexto assume para o aluno em decorrência de não compreender 

o contexto do módulo. 

No dia 31/10/06, as falas dos alunos praticamente se repetiram. Fatores, como a falta 

de tempo, foram apresentados como justificativa para copiar as respostas das atividades da 

chave de resposta trazida nas páginas finais do módulo. Entretanto, os alunos também 

apontaram que não compreendiam nada, mas que, na sala, com a professora, tudo parecia tão 

simples que acabavam conseguindo fazer a avaliação. Isso mostra que a explicação que a 

professora dá é importante para a aprendizagem e que, a distância, como não há quem possa 

                                                 
45Há muitos meios diferentes de descrever o avanço do desenvolvimento lingüístico de estudantes (iniciantes), 
como suas tentativas na produção aproximam-se sucessivamente do sistema do idioma em questão. De fato, os 
estudantes são tão variáveis na sua aquisição do segundo idioma que os estágios de desenvolvimento 
desobedecem à descrição. (Traduzido pela professora de Língua inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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traduzir uma frase ou explicar o emprego das regras gramaticais, tudo parece mais difícil. 

Mostra, também, que o fator tempo para o aluno é pertinente, porque, sem a explicação da 

professora, ele precisa de muito mais tempo para realizar suas atividades, ou seja, sem o 

mediador, o texto apresenta maior complexidade. 

Segundo Chiovatto (2006, site),  

o professor é responsável por criar liames entre todas as fontes, estabelecendo 
um terreno de sustentação para o desenvolvimento das capacidades globais do 
aluno: ele é o responsável por auxiliar nos processos de significação dos 
conteúdos. 

 

A importância da mediação é relatada pelos alunos quando expressam a facilidade 

que tiveram de resolver as atividades em sala de aula, com a presença e o assessoramento do 

professor. Porém, em casa, não existe essa mediação, o que mostra a dificuldade do aluno no 

que se refere ao ensino a distância, mostrando que os jovens e adultos do NAES-Gaspar 

participantes desta pesquisa não estão preparados para essa modalidade de ensino, apontando 

a necessidade de uma mediação. 

 Usar o computador, e especificamente um software educacional, requer pensar de 

que forma o mesmo permitirá a mediação e a interação do sujeito com o outro social. A 

mediação é um conceito fundamental na teoria de L. S. Vygotsky, uma vez que esta é a ação 

em que “a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação 

mediada, sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários entre o sujeito e o 

mundo”. (OLIVEIRA, 1996, p. 24).  

O desafio maior é promover a construção de conhecimento e possibilitar a interação 

e a mediação, uma vez que o desenvolvimento fica impossibilitado de ocorrer na falta de 

situações e oportunidades propícias ao aprendizado. Neste sentido, a criatividade, a inovação 

e a diversificação das situações de construção de conhecimento são fundamentais para o 

desenvolvimento dos alunos. A fala dos alunos com relação ao software mostra-nos que a 

diversidade de experiências permite uma aprendizagem diferenciada, na qual alunos e 

professores podem discutir sobre as alternativas que estão procurando.  

Como todos os alunos do Grupo B sabiam da existência do software Aprenda inglês 

se divertindo e estavam desmotivados com a resolução das atividades do módulo em casa, 

solicitaram à pesquisadora se, pelo menos, poderiam utilizar o referido software nas duas 

aulas que faltavam. O aluno Antônio explicou:  

“Para nós, ele pouco contribuirá, pois estamos terminando o inglês, 
mas gostaria de ver como é usá-lo”. 
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Antes de encerrarmos a entrevista, combinamos que, nas duas aulas seguintes, 

utilizaríamos o software Aprenda inglês se divertindo. Esclarecemos os alunos que o software 

seria utilizado para satisfazer a curiosidade dos mesmos e que ainda estava em teste. 

Esclarecemos, também, que os alunos poderiam contribuir com a pesquisa dando sua opinião 

sobre o software Aprenda inglês se divertindo que utilizariam46. 

Nesse caso, o software Aprenda inglês se divertindo não estaria substituindo a 

professora, mas exerceria a função de ferramenta interativa, dinamizando a aula e surgindo 

para “enriquecer o ambiente dos jovens e adultos para que as trocas simbólicas estimulem o 

funcionamento mental” (FAGUNDES, 1994, p. 49),  

Em 07/11/05, os alunos dirigiram-se para o laboratório de informática. Como a 

grande maioria já sabia lidar com o computador, não foi difícil iniciar a exploração do 

software Aprenda inglês se divertindo. Os alunos já sabiam ligar o computador, inserir o CD 

e, por já terem uma caminhada significativa no estudo da Língua Inglesa em relação aos 

módulos, estavam com os módulos 7 e 8. Foram deixados inicialmente livres para entrarem 

nos jogos que quisessem. Muitos foram direto ao caça-palavras; outros, ao jogo da memória; e 

outros, à forca. Interagiram entre si o tempo todo, fazendo comentários sobre os jogos: 

“Entra no caça-palavras de frutas, olha que legal!” 
“A forca está difícil, já fui enforcado duas vezes”. 
“O jogo da memória é moleza”. 
“Esse quiz é uma loteria, daquele assunto do módulo 5 que caiu na 
prova”. 

 

Walter Ong (1998 apud RAMAL, 2003, p. 47) afirma que as tecnologias não são 

uma mera ajuda externa, mas supõem, também, transformações interiores da consciência, 

sustentando que a escrita criou a natureza humana, o pensamento e a cultura tais como 

conhecemos hoje. 

Para Brown (1994, p. 358), “using maps and other simple drawings: useful for 

jigsaw, information gap, and other interactive technique, they can also serve to illustrate 

certain grammatical structures”.47 

Os jogos do software Aprenda inglês se divertindo possuem figuras simples, 

utilizadas de forma a ajudar o aluno a conhecer certas estruturas da gramática da Língua 

Inglesa. Além disso, o software deve ser visto como instrumento que facilite um fazer 

inovador, devendo contemplar alguns aspectos como: 

                                                 
46 Esclarecemos que esta pesquisa, conforme mostram o Quadro 2 e a Figura 1, não previa a utilização do 
software Aprenda inglês se divertindo pelo Grupo B.  
47 Usando mapas e outros desenhos simples: útil para quebra-cabeças, preenchimento de lacunas, e outras 
técnicas interativas eles também podem servir para ilustrar certas estruturas gramaticais. (Traduzido pela 
professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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1- Favorecimento da capacidade de elaboração e criação do conhecimento a partir da 
ação-reflexão-ação [...] 

3- Desafio ao usuário que oportunize o levantamento de hipótese, a interação, a 
reflexão, a troca e a construção do seu conhecimento. (APOSTILA INFORMÁTICA 
EDUCACIONAL INSTITUTO EDUCAMASTER, 2006, módulo 5, p. 5) 

 

A informática utilizada por meio do software Aprenda inglês se divertindo revelou 

ao aluno do NAES-Gaspar participante desta pesquisa que o conhecimento não é algo 

estático, mas algo dinâmico, passível de alterações e complementos, a ele permitindo 

interagir, refletir, trocar e construir seu conhecimento. 

Um dos alunos do Grupo B entrou no quiz relacionado ao assunto dos módulos que 

ele havia levado pra casa e estudado, cumprindo a metodologia do ensino modularizado 

constante no Projeto Político Pedagógico do CEJA Blumenau: “o segundo segmento do 

Ensino Fundamental (5a a 8a séries) e Ensino Médio são centrados em módulos de ensino 

auto-instrucionais e uma freqüência semanal do aluno a escola.” (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO CEJA BLUMENAU E PÓLOS, 2002, p.29) 

A professora regente aproveitou a oportunidade para intervir e pediu a todos que 

entrassem naquele jogo. Mostrou a lista de ajuda e como poderiam vencer o jogo utilizando as 

ferramentas que o software Aprenda inglês se divertindo lhes oferecia. 

Para Melchior (2003, p.60), uma situação-problema obriga o aprendiz a transpor um 

obstáculo graças a uma aprendizagem, como para a generalização ou para a construção de um 

conhecimento novo. Deparando-se com um obstáculo, a mente do aprendiz põe-se em 

movimento, constrói hipóteses, explora e propõe alternativas de solução. 

Os alunos começaram a jogar e um ajudou o outro nos momentos em que não 

conseguia passar de uma questão a outra, mostrando o quanto a interação é importante na 

aprendizagem. Depois, entraram no jogo que se refere ao conteúdo do módulo seguinte e o 

exploraram até o final da aula. Nesse dia, não realizamos entrevista. Como nosso tempo havia 

se esgotado, marcamos a entrevista para a semana seguinte. 

Nesse momento, a preocupação da pesquisa voltou-se para o software Aprenda 

Inglês se divertindo como instrumento a ser utilizado pelos alunos: pedimos a eles que 

anotassem como foi utilizar o software, apontassem pontos positivos e dessem sugestões para 

possíveis melhorias. Neste caso, a nossa intenção era conhecer a opinião dos alunos sobre o 

instrumento como um todo, tendo em vista que ainda estávamos construindo o software.  

No dia 14/11/05, aconteceu a última aula dos alunos. Antes de irmos para o 

laboratório de informática, fomos à sala de reuniões da escola e fizemos nosso encontro 
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semanal, isto é, a entrevista. Pedimos aos alunos a opinião dos mesmos sobre a aula anterior, 

ocasião em que foram ao laboratório de informática e utilizaram o software Aprenda inglês se 

divertindo. Obtivemos as seguintes respostas: 

“Nós deveríamos ter mais aulas utilizando a informática”. 
“Lá parece que a gente aprende mais”. 
“Deveríamos ter em cada disciplina um ou dois módulos utilizando os 
computadores, seria menos cansativo”. 

 

Pelas respostas dos alunos, constatamos que, conforme explica Perrenoud (2000, 

p.139), as novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e 

didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de aprendizagem ricas, 

complexas, diversificadas. 

Também perguntamos aos alunos sobre o software: a facilidade de uso, como se 

sentiram ao utilizá-lo. Em relação a esta pergunta, as falas foram:  

“Foi legal utilizá-lo; tem bastante coisa diferente”. 
“É divertido e a gente aprende bastante com ele”. 
“Que pena que foi só duas aulas; se fosse para levar pra casa , lá em 
casa ia ser uma festa, minhas filhas iriam querer jogar também”. 
 “Aprendi muitas palavras nas listas de ajuda que tem em inglês e 
português”. 

 

Gasparetti (2001, p.21-22) cita a frase de Johan Huizinga: “O homem é sobretudo um 

animal que brinca. A atividade lúdica é importantíssima no aprendizado”. Gasparetti (2001, p. 

21-22) complementa dizendo: “ Assim, brincando e simulando, a aula se tornará mais 

agradável e até as matérias mais áridas se tornarão fáceis de entender.” 

Um dos entrevistados nos deu a seguinte resposta: 

“Ele é muito legal, mas o jogo da forca é muito difícil, precisava dar 
pistas da palavra”. 

 

O fato de o aluno ter dito que precisava de “pistas da palavra” fez a equipe criadora 

do software fazer alterações nesse jogo. Separamos, então, as palavras pelo grau de 

complexidade: palavras fáceis, como, por exemplo, egg, que significa ovo; palavras médias, 

como meat, que significa carne; e palavras difíceis, como breackfast, que significa café da 

manhã.  

Depois da entrevista, fomos ao laboratório de informática. Os alunos já estavam 

familiarizados com o computador e com o software Aprenda inglês se divertindo. Entretanto, 

a aula foi direcionada aos jogos aos quais os alunos não tiveram acesso na aula da semana 

anterior. A nossa intenção era que eles conseguissem ver e utilizar o software todo para que 
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pudessem dar uma opinião sobre o todo e não só sobre as partes. O software tem, em média, 

20 jogos distribuídos em 4 modalidades de jogos (quiz, jogo da memória, caça-palavras e 

forca, com diversas versões para não se tornar cansativo).  

Os alunos, além de jogarem, consultaram a lista de ajuda, o módulo e, até, a 

professora. Estavam animados com a possibilidade de aprender o jogo e dizer ao colega do 

lado: Eu consegui.  

Nesse dia, os alunos navegaram pelos jogos mais complexos, isto é, que exigiam 

conhecimento prévio de alguns conteúdos da Língua Inglesa, como verbos no tempo futuro, 

falsos cognatos, pronomes definidos e indefinidos e outros.  

A complexidade dos jogos que os alunos utilizaram também está relacionada a um dos 

elementos muito importante do processo de aprendizagem por meio da tecnologia, que é a 

instrução, ou seja, os comandos de cada jogo. A instrução de cada jogo favorece a interação do 

educando com o computador, a qual não deve ocorrer somente por meio de respostas óbvias nem 

deve impedir o erro. Facilitar as atividades a ponto de impedir o erro tem a grande desvantagem 

de não dar aos alunos a oportunidade de eles fazerem reflexões sobre o conhecimento a partir de 

seus erros. (ALMEIDA apud MERCADO, 2002, p. 75). O desenvolvimento de competências e 

habilidades pode ser engendrado por meio da incorporação da tecnologia em sala de aula, e tal 

utilização pode ser feita para inovar a forma do trabalho pedagógico. 

Como era o último dia que freqüentavam a disciplina de Língua Inglesa, os alunos 

ficaram mais tempo. Tomamos um café juntos. A pesquisadora e a professoram trouxeram os 

lanches e partimos para a nossa última entrevista na qual perguntamos a opinião dos alunos 

sobre os jogos que utilizaram. 

Quanto aos jogos, tivemos falas como: 

“É desafiador”.  
“É diferente”. 
“Não é cansativo”. 
“Faz a gente ficar motivado a aprender e não só copiar do módulo”. 
“Que pena que não fazíamos parte do grupo que testou o CD em cada 
módulo”. 

 

Pelas falas dos alunos, verificamos que a atividade no software trouxe uma 

motivação a mais para estudar. Também notamos que, nas salas de aulas do ensino supletivo 

no NAES-Gaspar, as atividades lúdicas, na maioria das vezes, não são empregadas. Como 

neste local elas não são utilizadas, os alunos tiveram a oportunidade de aprender por meio de 

um recurso de informática até então não utilizado. 

Esse recurso motivou os alunos a aprenderem a Língua Inglesa, os quais o viram de 
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forma positiva e lúdica. Desse modo, constatamos o quão importante foi, para esses alunos do 

Grupo B, a ludicidade no seu contexto escolar, visto que a mesma proporcionou maior 

interação entre o estudante e o aprendizado. A ludicidade fez com que os conteúdos ficassem 

mais fáceis aos olhos dos alunos, os quais ficaram mais interessados em assistir à aula. Em 

relação ao conteúdo dos jogos utilizados pelos alunos, concordamos com Almeida (apud 

MERCADO, 2002, p. 73), quando expressa que o conteúdo educacional baseado em 

computador constitui uma facilidade para a prática pedagógica do professor, pois permite 

criar demonstrações, guias e ilustrações, incorporar fotos e vídeos, com os objetivos de 

demonstrar operações complexas, permitir que o aluno repita a lição e, se necessário, testar o 

aluno a qualquer momento com testes de múltipla escolha.  

Para finalizar a entrevista, perguntamos aos alunos do Grupo B o que significou 

participar desta pesquisa que envolveu a construção do software Aprenda inglês se divertindo. 

Quanto à participação na pesquisa, os alunos expressaram o seguinte: 

“Foi bom”.  
“É sempre bom poder ajudar”. 
“Tomara que os próximos alunos possam ter acesso ao CD-ROM”. 
“Procurei falar a verdade, do que eu estava sentindo”. 

 

Os alunos participaram tanto como sujeitos ativos no processo de construção do 

conhecimento quanto da criação do software, o que vai ao encontro do pensamento de Freire 

(2000, p. 33), para quem pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 

dever de não só respeitar os saberes com que os educandos chegam a ela, mas também 

discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos 

conteúdos. Os próprios alunos reconheceram a importância de participar ativamente e 

contribuir para uma nova situação de aprendizagem, porque, mesmo que não influencie 

diretamente na vida estudantil deles, (já que concluíram a disciplina de Língua Inglesa e não 

terão a oportunidade de utilizar o software Aprenda inglês se divertindo junto com os 

módulos), influenciará a vida dos próximos alunos que terão a oportunidade de optar por 

utilizar o referido software juntamente com o módulo. 

Para uma utilização eficiente e completa de um jogo educativo, é necessário realizar 

previamente uma avaliação consciente do mesmo, analisando tanto aspectos de qualidade de 

software como aspectos pedagógicos e fundamentalmente a situação pré-jogo e pós-jogo que 

se deseja atingir. Neste sentido, optamos não só por utilizar com os alunos o software, mas 

também utilizá-lo, colocando-nos na posição de alunas.  

A seguir, discorreremos sobre a segunda etapa da criação do software Aprenda Inglês 

se divertindo, ou seja, sobre a utilização do software pela pesquisadora. 
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5.2 A PESQUISADORA E O SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO: A 

VIVÊNCIA DE UTILIZÁ-LO COM OS MÓDULOS  

Nossa primeira aula como aluna foi em 21/02/2006. Havia chegado o dia de 

passarmos pela experiência de sermos alunas e, conseqüentemente, pelos mesmos processos 

de aprendizagem que os jovens e adultos que freqüentam a Língua Inglesa do NAES-Gaspar 

passam. Nesse dia, já tínhamos em mãos o módulo 2 de Língua Inglesa. Optamos por não 

levar o módulo 1 que era uma revisão do Ensino Fundamental. Realizamos todas as tarefas do 

módulo sem dificuldades, pois já tínhamos um conhecimento prévio do assunto (presente 

simples). Começamos a utilizar o software brincando com o quiz referente ao módulo. 

Para trabalhar com os jogos em todas as suas dimensões, tanto cognitivas quanto 

afetivas, temos que traçar e definir os objetivos que queremos alcançar para não ficarmos um 

momento soltos e sem significado, seja na sala de aula ou em casa. É por meio dos objetivos 

que traçamos os conceitos que queremos que os alunos construam. Para Moll (1990, p. 224), 

os conceitos que se iniciam no jogo não apenas são a base dos conceitos científicos, mas 

eventualmente tornam-se parte desses conceitos. Para Vygotsky (2001, p. 227), a formação 

dos conceitos surge sempre no processo de solução de algum problema que se coloca para o 

pensamento do adolescente. Só como resultado da solução desse problema surge o conceito. 

O jogo em si é um problema que precisa ser resolvido para que o jogador possa 

chegar ao seu final, exigindo, assim, um ato real e complexo do pensamento que não pode ser 

aprendido apenas por memorização. Para Gasparetti (2001, p. 69), com os jogos, podemos 

entrar numa realidade virtual, mas que é sempre realidade e que, portanto, torna possível a 

prática das noções estudadas. O jogo, por exemplo, do caça-palavras, oferece ao aluno a 

oportunidade de aprender novas palavras. Já no quiz, ao ver a palavra novamente numa frase, 

ou sentindo a necessidade de usá-la novamente, o aluno começa a formar o conceito.  

 Na sala de aula, a professora de Língua Inglesa fez uma revisão do assunto do 

módulo e deu uma atividade para ser feita como avaliação. Também não tivemos dificuldade. 

Quando a professora fazia os questionamentos, procurávamos não responder para sentir até 

que ponto os alunos sabiam. Foi uma experiência que, no primeiro momento, pareceu simples.  

Um dos principais fatores que nos levam a prestar atenção ao trabalhar qualquer 

Língua Estrangeira é o vocabulário. Este deve ser aprendido, sempre que possível, pelo uso de 

objetos referidos, autênticos ou com representação de material audiovisual. Como já 

mencionamos, o software Aprenda inglês se divertindo contempla o vocabulário por meio dos 



 86 

jogos, como forca e caça-palavras. Assim, o aluno pode optar por procurar palavras 

relacionadas a frutas, animais, verbos ou hallowein. 

Na Figura 6, podemos visualizar a tela do Caça-Palavras Fruits do software Aprenda 

inglês se divertindo. 

 

 
Figura 6 - Tela do Caça-Palavras Fruits do softaware Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 
 

Segundo Brown (1994, p.365), 

In the days when grammar was the major center of attention in language classes, 
vocabulary was also the focus of drills, exercises, and memorization efforts. Then, 
as grammar fell into some disfavor a few decades ago, vocabulary instruction tended 
to go with it. Currently, in your attention to communicative classrooms that are 
directed toward content, tasks, or interaction, we are once again giving vocabulary 
the attention it deserves. But this attention now come from quite a different 
perspective: rather than viewing vocabulary items as a long boring list of words, 
vocabulary is seen in its central role in conceptualized, meaningful language. Below 
are some guidelines for the communicative treatment of vocabulary instruction. 48  

 

                                                 
48 Nos dias em que a gramática era o principal centro das atenções nas aulas de línguas, o vocabulário também 
era o foco de exercícios, atividades e tentativas de memorização. Então, como a gramática caiu com alguma 
perda de prestígio há algumas décadas, o ensino do vocabulário tendeu a cair também. Atualmente, na nossa 
atenção para as aulas de comunicação que são diretamente voltadas ao conteúdo, desafios (tarefas), ou interação, 
nós estamos mais uma vez dando ao “vocabulário”a atenção que ele merece. Mas esta atenção agora vem de uma 
perspectiva um tanto diferente: em vez da visão de itens de vocabulário com uma longa e cansativa lista de 
palavras, o vocabulário é visto na sua função central na conceitualização e significação da língua. (Traduzido 
pela professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani).  
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Como podemos averiguar, por meio das palavras de Brown (1994), a aquisição do 

vocabulário pelo educando é muito importante, sendo necessário ser trabalhada. Por meio dos 

jogos, os alunos podem se apropriar do vocabulário sem precisar passar horas estudando e 

decorando as palavras e seus respectivos significados. O computador e, especificamente, o 

software com jogos relacionados à Língua Inglesa proporcionam um contexto diferente com o 

propósito de estimular os jovens e adultos a aprenderem o inglês e a utilizarem esses vocabulários. 

Moll (1990, p.13) nos diz que, a partir de uma perspectiva vygotskyana, o principal 

papel da escolarização é criar contextos sociais (zona de desenvolvimento proximal) para o 

domínio e manejo consciente dos usos desses instrumentos culturais. É por meio do domínio 

dessas tecnologias de representação e comunicação que os indivíduos adquirem a capacidade 

e os meios para a atividade intelectual de ordem superior. 

Neste sentido, pensar no processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa implica 

pensar em criar atividades que facilitem novas formas de mediação.  

Na aula seguinte, estávamos com dois módulos devido ao feriado de carnaval. 

Tivemos o prazo de duas semanas, como os alunos, para realizar as atividades. 

No dia 27/03/2006, apesar de termos feito as atividades dos módulos 6 e 7 em sala, 

trabalhamos o módulo 6. O módulo 7 ficou para a aula seguinte, sendo que os conteúdos 

trazidos por ele são mais relacionados com o módulo 8. A professora explicou o uso dos 

verbos no futuro. Durante a aula, ficamos com dúvidas, mas, aos poucos, a professora 

esclareceu tudo. 

A atividade trazia um texto sobre um assunto que faz parte do cotidiano dos 

gasparenses: ir à praia. O texto era simples e com atividades comuns de fins de semana. A 

nossa atividade consistia em empregar os verbos no futuro. Em seguida, a professora propôs 

que nos imaginássemos nesse fim de semana e desenhássemos fazendo uma das atividades 

propostas para aquele fim de semana na praia. Segundo Brown (1994, p. 94), “Adults, with 

their more developed abstract thinking ability, are better able to take a context-reduced 

segment of language and understand it”49.  

Para Moll (1990, p. 14), o papel do adulto não é necessariamente o de fornecer pistas 

estruturadasm mas sim, por meio de conversa exploratória e de outras mediações sociais, 

promover a inclusão de atividades cotidianas na sala de aula ou dar assistência aos alunos na 

apropriação ou controle de sua própria aprendizagem. 

                                                 
49 Os adultos, com suas habilidades de pensar o abstrato mais desenvolvidas, são mais capazes de acompanhar os 
segmentos da língua num contexto reduzido e entendê-lo. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do 
NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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Se reportarmos a fala de Moll (1990) à educação de jovens e adultos, observaremos 

que o adulto, nesse caso, é um adulto mais capaz que, em se tratando do processo de ensino e 

de aprendizagem da Língua Inglesa, é a professora. Utilizando as habilidades de pensar 

abstrato dos adultos associadas à aproximação de uma vivência do dia-a-dia dos alunos, a 

atividade comum de fins de semana trazida pela professora fez com que os alunos se 

engajassem na atividade proposta e se apropriassem dos verbos no tempo futuro em inglês de 

maneira diferenciada.  

Em 07/03/06, a professora iniciou a aula com a explicação do módulo 4. Depois, 

realizamos uma atividade para testar nossos conhecimentos. Em todos os momentos, a 

professora falava em inglês e, logo em seguida, traduzia. Muitas vezes, proporcionou 

momentos para que os alunos falassem em inglês também. 

O jogo da memória para o módulo 3 refere-se ao passado contínuo50, conforme 

mostra a Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Jogo da memória (passado contínuo) do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Abrindo as duas figuras iguais, a frase relacionada à figura aparece no passado 

contínuo (Figura 7). Caso tenhamos dúvidas com relação ao emprego dos verbos auxiliares, 

podemos consultar o conteúdo.  

                                                 
50 Nomenclatura utilizada na Língua Inglesa. 
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O jogo relacionado ao módulo 4 – pronomes pessoais – consistia em uma atividade 

de relacionar figuras a frases, conforme podemos observar na Figura 8.  

 

 
Figura 8 - Jogo quiz referente aos pronomes pessoais do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 
 

Em relação ao jogo sobre os pronomes pessoais, esclarecemos que o mesmo 

apresenta uma tela com toda a explicação em português/inglês. A atividade mostrada na 

Figura 8 é simples e divertida com uma “pegadinha”: dois desenhos parecidos com fundos 

diferentes auxiliam na tarefa para prosseguir. 
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Quanto à disposição do menu de entrada, este se encontra por assunto e não está de 

acordo com a seqüência dos módulos. O aluno deve estar atento ao que estudou no módulo e 

procurar os jogos conforme o conteúdo. Porém, isso não impede que explore o software de 

um modo geral (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Estrutura final do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Brown (1994, p.326) explica: “Because of the permanence of writing and the 

demand for perfection in grammatical form in written English, grammar work may be more 

suitable for improving written English then for speaking, reading, and writing”51. 

Muitos dos jogos quiz elaborados trabalham a forma gramatical escrita. Os quiz por 

nós citados são um exemplo disso. Podemos dizer que aprender inglês requer uma 

aprendizagem voltada ao vocabulário, à escrita (gramática), à fala e à leitura. 

The greatest difficulty that learners to speak is not in the multiplicity of sounds, words, 
phrases, and discourse forms that characterize any language, but rather in the interactive 
nature of most communication. Conversation are collaborative as participants are 
engaged in a process of negotiation of meaning.52 (BROWN, 1994, p. 255) 

                                                 
51 Por causa da permanência da escrita e da demanda pela perfeição da forma gramatical no inglês escrito, 
trabalhos gramaticais podem ser mais convenientes para aprimorar a fala, a leitura e a escrita (livre). (Traduzido 
pela professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
52 A maior dificuldade que os estudantes têm em aprender falar não é a multiplicidade dos sons, palavras, frases 
e as formas do discurso que caracterizam uma língua, mas mais precisamente a natureza interativa da maioria 
das comunicações. As conversações são colaborativas e, como participantes, estão engajadas num processo de 
negociação do significado. (Traduzido pela professora de Língua inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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Com base nos pensamentos de Brown (1994) e limitados pelos recursos disponíveis 

para fazer o software Aprenda inglês se divertindo, não citamos a criação de algum jogo que 

contemplasse a fala, como podemos perceber ao longo da dissertação. Este ficou sendo um 

trabalho exclusivo da professora com seus alunos durante as aulas, por meio de leitura das 

atividades, ouvindo e repetindo palavras, perguntando sobre aquelas a respeito das quais os 

alunos tinham curiosidade. A interação entre os alunos e a professora num processo 

colaborativo e de negociação do significado proporcionou aos alunos o contato com a língua 

falada. 

No dia 14/03/06, trabalhamos com o módulo 5 (Anexo 2), que apresenta 5 conteúdos 

diferentes. Levamos mais tempo para realizar as atividades, além de que não conseguimos 

compreender bem os graus de comparação. A professora iniciou a aula dando uma explicação 

sobre os pronomes indefinidos. Explicava e, em seguida, realizava a atividade sobre o 

assunto. Explicou que, devido ao excesso de conteúdos diferentes num mesmo módulo, seria 

melhor fazer a avaliação em partes. Além dos pronomes indefinidos, estudamos os 

substantivos contáveis e incontáves53 e adjetivos que indicam qualidade.  

Para auxiliar nas atividades do módulo 5 (Anexo 2), é possível utilizar no software 

Aprenda inglês se divertindo (Apêndice 3): jogo do caça-palavras (vocabulário), já exposto na 

Figura 6; jogo da memória (adjetivos), exposto na Figura 10; quiz loteria (pronomes 

indefinidos), exposto na Figura 11; e forca, exposto na Figura 12 ( vocabulário).  

 

                                                 
53 N a Língua Inglesa, são substantivos contáveis boys (meninos), books (livros), etc., e incontáveis, milk (leite), 
rice (arroz), etc.  
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Figura 10 - Jogo da memória sobre adjetivos do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

O jogo da memória apresenta duas figuras iguais que, ao serem abertas, dão o adjetivo 

relacionado à figura 10. 
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Figura 11 - Tela Loteria Indefinite Pronouns [Loteria] do software Aprenda inglês se divertindo  
Fonte: Pesquisadora (2006). 
 

A loteria é desafiadora. Se o aluno não compreendeu quais são os pronomes 

indefinidos e como usá-los, não consegue chegar ao final do jogo. É claro que, assim como os 

outros jogos, este tem a ajuda, que seria o conteúdo com a explicação. Porém exige que o 

aluno aprenda, de fato, como são empregados os pronomes indefinidos na Língua Inglesa. 

Para este jogo apresentado na Figura 11 (pronomes indefinidos), além da tela de ajuda, há 

uma receita de bolo que também serve para jogar. 
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Figura 12 - A forca 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Este jogo foi criado com três graus de dificuldade: fácil, médio e difícil, sugestão 

dada pelos alunos participantes.  

Conversando com a professora, a mesma enfatizou que o módulo 5 é relativamente 

grande e traz muitos assuntos diferentes que dificultam a aprendizagem do aluno. Por isso, em 

suas aulas, ela contempla três assuntos deste módulo que considera relevantes e faz avaliação 

de acordo com suas aulas. 

Segundo Brown (1994, p. 126), “Students who are non-literate or who have no 

formal educational background may find it difficult to grasp the complexity of grammatical 

terms and explanation”54. 

Nesse módulo 5, a dificuldade apresentada por Brown é evidenciada devido ao 

excesso de conteúdos e sua diversidade. Para amenizar o processo de aprendizagem deste 

módulo, o software Aprenda inglês se divertindo apresenta alguns jogos.  

Na semana seguinte, os professores teriam reunião pedagógica. Portanto, os alunos 

não teriam aula e, mais uma vez, teriam que levar dois módulos para estudarem em casa 

(módulos 6 e 7). 

                                                 
54 Os estudantes não-literários e que não têm nenhuma formação educacional formal podem encontrar 
dificuldades para compreender a complexidade de termos gramaticais e explicações. (Traduzido pela professora 
de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. Zermiani). 
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No dia 04/04/06, a professora explicou os assuntos dos dois módulos, e fizemos uma 

atividade sobre o assunto. Quanto ao software Aprenda inglês se divertindo, as atividades com 

relação a esses módulos (passado dos verbos regulares e irregulares) (Figura 13) estão no jogo 

quiz e desafiam o aluno a pensar, exigindo, também, que use o teclado para completar as 

frases. Dá oportunidade de correção dos erros. 

 

 
Figura 13 - Tela dos verbos regulares do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Brown (1994, p. 326) esclarece que “Writers must learn how to remove redundancy 

(which may not jibe with their first language rhetorical tradition), how to combine sentences, 

how to make references to other elements in a text, how to create syntactic and lexical variety, 

and much more”55. 

Tentar escrever ou traduzir de acordo com sua primeira língua é bastante comum de 

acontecer. As pessoas que iniciam a aprendizagem de uma outra língua, na sua maioria, 

tentam fazer de acordo com sua primeira língua. É importante que aprendam as diferenças 

existentes e a usar a nova língua de acordo com as normas da mesma. A oportunidade dada 

                                                 
55 Os escritores devem aprender como remover (que podem não troçar com as tradições retóricas da sua primeira 
língua), como combinar frases, como fazer referências a outros elementos num texto, como criar uma variedade 
sintática e lexical, e muito mais. (Traduzido pela professora de Língua Inglesa do NAES-Gaspar, Klébia E. 
Zermiani).   
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pelo quiz em relação aos verbos regulares e irregulares está voltada a esta remoção de 

redundâncias. Ao poder escrever, ler, traduzir e interpretar as frases dos diversos quiz, os 

alunos têm a chance de perceber as diferenças.  

Na Figura 14, apresentamos um exemplo de telas de ajuda. Esta tela refere-se aos 

verbos irregulares. 

 

 
Figura 14 - Tela de ajuda  
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Recebemos, em 11/04/06, uma breve explicação sobre o presente perfeito56 e fizemos 

uma avaliação final.  

Diante das dificuldades encontradas pelos alunos, apontadas pela professora, ao 

chegarmos às atividades do módulo 5 e ao constatarmos o grande número de atividades deste 

módulo, tomamos a decisão de entrevistar uma das professoras responsáveis pela elaboração 

dos módulos de ensino da Língua Inglesa. Essa entrevista teve o intuito de conhecermos sua 

opinião sobre os módulos, bem como tomarmos conhecimento da trajetória de construção dos 

módulos utilizados pelos alunos do Ensino Médio na disciplina de Língua Inglesa.  

A entrevistada foi a senhora Marise Beduschi Mundt que, hoje, é diretora 

administrativa do CEJA-Blumenau. 

                                                 
56 Nomenclatura da Língua Inglesa. 
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Segundo Mundt,  

“os módulos foram confeccionados a partir de uma reivindicação dos 
professores. O governo lançou a proposta aos professores para 
fazerem esta reformulação. Blumenau aceitou reformular os módulos 
de inglês e português. O trabalho foi artesanal, e o tempo foi limitado. 
Diferente de autores de livros que têm, em média, 4 anos para 
confeccionar uma coleção de livros didáticos, nós fizemos de uma 
maneira simples, confeccionando textos, adaptando. Muitas vezes, 
tínhamos que fazer a diagramação sozinhos e, muitas vezes, não dava 
certo. Os módulos do ensino médio foram confeccionados com a 
perspectiva de que o aluno que freqüentasse a disciplina tivesse uma 
base do ensino fundamental, mas isso, muitas vezes, não acontece 
porque não é obrigatória no ensino fundamental a língua estrangeira 
no ensino supletivo. O que aconteceu foi que os professores 
começaram a trabalhar com os módulos do Ensino Médio e, 
paralelamente, tinham que fazer os alunos terem uma base para 
entenderem os módulos. O trabalho ficou frustrante, mesmo pra mim 
que confeccionei os módulos. Quanto aos conteúdos dos módulos, 
foram supervisionados por duas professoras da escola de aplicação 
da Universidade Federal de Santa Catarina, e elas direcionavam o 
conteúdo. Elas foram delicadas e nos deixaram à vontade para fazer o 
módulo, porém, elas tinham uma visão diferente do ensino supletivo. 
Conseqüentemente, sentíamos dificuldades em retirar os conteúdos 
que nós achávamos difíceis para nossos alunos, pois as professoras 
consideravam que, sob esta perspectiva, era muito pouco para os três 
anos de Ensino Médio. Nós tentávamos passar uma radiografia da 
nossa clientela, que são alunos que deixaram de estudar há muito 
tempo, estão retornando, estão com sua auto-estima muito baixo e nós 
não podemos contemplar todos o programa do Ensino Médio do 
mesmo jeito em nove semanas. Reconheço que muitos módulos 
ficaram carregados com conteúdos que os alunos não conseguem 
compreender, mais elaborados, mais difíceis. Os textos foram 
readaptados de livros do Ensino Médio; outros nós fizemos porque 
nós temos que procurar textos adultos de acordo com a nossa 
clientela, com vocabulário anexo para facilitar a compreensão. Os 
módulos são um norte para o professor e, principalmente para os 
alunos porque é esse referencial que o aluno leva para casa. Nesse 
sentido, procuramos não diversificar os exercícios. Talvez tenhamos 
pecado nisso, mas, paralelamente na sala, são feitos outros tipos de 
exercícios. O material não deve ser estanque. Esses módulos já datam 
de 2002, já deveriam ter sidos modificados ou terem sido feitos em 
forma de caderno para podermos fazer alguns adendos para 
retificações, sem contar que encontraremos alguns erros que 
passaram. Quando fomos trabalhar com o material é que percebemos. 
No ano passado, em 2005, em uma reunião em Chapecó, a Secretaria 
de Educação propôs a reformulação de todos os módulos do ensino 
supletivo. Posteriormente, recebi um telefonema avisando que esta 
reformulação não aconteceria devido à falta de verbas”. 
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Ao analisar os módulos de Língua Inglesa, constatamos que seguem uma seqüência 

de conteúdo/exercícios e respostas. Isso ocorre em todos, inclusive na fala da professora 

Marise, que participou da confecção dos módulos  

“Nesse sentido procuramos não diversificar os exercícios”.  
 

Os módulos trabalham os conteúdos da mesma forma, com conteúdo/exercícios e 

respostas e exercícios sempre na mesma estrutura. 

Segundo Skinner (1975, p. 5), é preciso levar o aluno a exercitar ou praticar de modo 

que seus hábitos, como seus músculos, se fortaleçam com o uso. É importante que isso 

aconteça freqüentemente, não por mera freqüência. 

Assim, os exercícios de tanto se repetirem e se tornarem freqüentes tornam-se um ato 

mecânico, sendo que o aluno não tem a oportunidade de construir seu conhecimento. A 

repetição dos exercícios torna-se reforço. Para Skinner (1975, p. 19), é possível que as 

matérias a serem aprendidas forneçam considerável reforço automático. Naturalmente, como 

podemos observar na fala de uma das elaboradoras, esta não era a intenção que havia ao 

reformular os módulos de Língua Inglesa, principalmente porque os elaboradores sabiam que 

todo o estado de Santa Catarina utilizaria esses módulos. Para compensar, as aulas presenciais 

é que fazem a diferença, com o professor fazendo atividades que levam à compreensão da 

língua. Porém, como Marise expressou,  

“Os módulos são um norte para o professor e, principalmente, para 
os alunos porque é esse referencial que o aluno leva para casa”. 

 

Se este material não for suficientemente atrativo e não der conta do processo de 

aprendizagem da Língua Inglesa do Ensino Médio, terá que ser reformulado. Sabemos que isso 

envolve tempo e um alto custo. Os módulos começaram a serem usados em 2002 e, de acordo 

com a professora Marise, a própria Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina sabia que 

seria necessária a reformulação. Mas a falta de verbas inviabilizou esse trabalho.  

Os  módulos  de Língua Inglesa do Ensino Médio têm uma abordagem de gramática 

e de tradução.  De acordo com Leffa (1988), a abordagem da gramática e da tradução (AGT) 

consiste no ensino da segunda língua pela primeira. Toda a informação necessária para 

construir uma frase, entender um texto ou apreciar um autor é dada por meio de explicações 

na língua materna do aluno. Os três passos essenciais para a aprendizagem da língua são: (a) 

memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras necessárias para 

juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução e versão (tema). É uma abordagem 

dedutiva, partindo sempre da regra para o exemplo.  
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Para auxiliar os jovens e adultos em seu processo de aprendizagem, que difere do 

processo de aprendizagem de crianças, é que se criou um o software com atividades lúdicas. 

Segundo Danis (2001, p. 63),  

o adulto seria, antes de mais, chamado a descobrir o sentido profundo dos 
conhecimentos experiências, que integrará no sistema de pensamento , a partir de 
uma tomada de consciência pessoal, tendo em conta que nenhum processo de 
aprendizagem se pode produzir, sem que o aprendiz proceda a uma certa construção 
do sentido que desejará atribuir as informações internas e externas, que se lhe 
oferecem. 

 

Segundo Zanella (2001, p. 96), para especificar melhor a inter-relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky concebeu o desenvolvimento humano 

compreendendo dois níveis: desenvolvimento real e desenvolvimento potencial. 

Se os jovens e adultos levam para casa os módulos que, pela fala das professoras 

entrevistadas, estão além da capacidade de resolução destes jovens e adultos, significa que 

eles estão num nível potencial. Mesmo sendo exercícios de perguntas/respostas, os jovens e 

adultos não conseguem resolver sozinhos, necessitando de orientações adequadas. 

Para Zanella (2001, p. 102), concebendo-se, pois, o homem como sujeito, como 

socialmente constituído a partir do contexto do qual participa, está implícita a noção de que a 

apropriação do conhecimento não se dá de forma passiva, visto implicar transformação de 

conteúdos ensinados e, portanto, do próprio sujeito que deste se apropria.  

Ao levar o módulo para casa e utilizá-lo, o aluno se apropria do conhecimento de 

forma ativa. No entanto, se o mesmo leva para casa um módulo que contém exercícios que 

estão além de sua capacidade de resolvê-los, necessitaria de mais um mediador em casa.  

O software constitui um ciberespaço que, para Lévy (1994), designa o universo das 

redes digitais como lugar de encontros e de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova 

fronteira econômica e cultural. Ciberespaço designa menos os novos suportes de informação 

do que os modos originais de criação. Constitui um campo vasto, aberto, ainda parcialmente 

indeterminado, que não se deve reduzir a um só de seus componentes. Ele tem vocação para 

interconectar-se e combinar-se com todos os dispositivos de criação, gravação, comunicação e 

simulação. Para guiar a construção do ciberespaço, para ajudar a escolher entre as diferentes 

orientações possíveis, Lévy propõe um critério de escolha ético-político, uma visão 

organizadora. Deveriam ser encorajados os dispositivos que contribuem para a produção de 

uma inteligência ou de uma imaginação coletiva: os instrumentos que favorecem o 

desenvolvimento ao laço social pelo aprendizado e pela troca de saberes; os agenciamentos de 

comunicação capazes de escutar, integrar e restituir a diversidade. Assim, trabalhar com a 
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informática nas aulas de Língua Inglesa faz com que os alunos aprendam não apenas a Língua 

Inglesa,  mas também aprendam a trabalhar em grupo criando um ambiente  cujo laço social e 

troca de saberes proporcionam o aprendizado. 

A seguir, apresentamos e analisamos os dados referentes à aplicação, aos alunos do 

Grupo C, do software Aprenda inglês se divertindo, para a sua validação. 

5.3 VALIDAÇÃO DO SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO NA VOZ DOS 

ALUNOS DO GRUPO C 

Os alunos que levaram o software para casa junto com o módulo, foram jovens e 

adultos que, ao ouvirem sobre a pesquisa, se ofereceram para fazer parte da mesma. 

A primeira aluna foi Elisângela Pipolinário, 21 anos, casada, sem filhos. É costureira 

e não utiliza computador em seu trabalho. Tem computador que comprou com o intuito de 

fazer um curso de computação. Para passar o tempo, utiliza-o para jogos que admitem um só 

jogador e para jogos que admitem mais de um jogador. 

Iniciou a utilização do software juntamente com o módulo em 21/02/2006. 

Durante a entrevista, ressaltou alguns pontos já discutidos sobre o software Aprenda 

inglês se divertindo como: 

� Vocabulário: Gostei do caça-palavras, as palavras ajudam a aprender sobre o 

vocabulário de frutas, animais e outros. As palavras vão se tornando mais familiares. 

� Complexidade: Os substantivos, português e inglês, me ajudaram na hora de 

fazer as atividades nos módulos. 

� Erro: No jogo da forca, consegui acertar uma palavra, o que eu errei não tive 

problema porque aprendi com o erro. 

� Interação: Meu marido brincou comigo no caça-palavras. 

� Aquisição das habilidades com a mediação do software: Quando a gente vê, não 

entende, a partir da leitura do módulo, mas o CD-ROM a gente começa a 

entender a escrita e as regras do inglês. 

Dentre os pontos apresentados pela aluna Elisângela, destacamos o processo de 

mediação por meio do CD-ROM. Segundo Breuckmann (1998, p. 51), a mediação ou 

intermediação merece uma atenção especial para que possamos ter uma idéia mais precisa da 
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acepção que lhe dá Vygotsky. O original stimul-sredstvo ou es’timo-meio, estímulo 

intermediário, foi traduzido para o alemão como Mittler – Reiz. O termo usado na palavra 

composta russa sredstvo significa “meio auxiliar” como um instrumento, um recurso a ser 

utilizado, como um ambiente, um meio, cuja provocação pode ter gerado um fato, um 

acontecimento qualquer, sendo, então, o próprio meio um estímulo. 

Em se tratando do ensino supletivo, no que se refere ao ensino presencial, o professor 

torna-se o mediador e, no ensino a distância, não tendo a presença do professor para fazer a 

mediação, o software Aprenda inglês se divertindo pode ser utilizado como meio auxiliar, 

como um instrumento cuja provocação pode servir como mediador do conhecimento da 

Língua Inglesa. Utilizado de forma adequada, pode ser um meio que leva o jovem e o adulto a 

sair do seu nível de desenvolvimento real e chegar ao seu nível de desenvolvimento potencial. 

Portanto, o software pode operar sobre a zona do desenvolvimento proximal. 

Segundo Wertsch (1988, p.84),  

Wigotski definió la zona de desarrolo próximo como la distancia entre ‘el nivel de 
desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 
independiente de problemas’ y el nivel más elevado de ‘desarrollo potencial tal y 
como es determinado por la resolución de problemas bajo la guia del adulto o en 
colaboración con sus iguales más capacitados’.  

 

Como a maioria dos educandos do Ensino Médio do NAES-Gaspar não têm em casa 

um adulto ou outra pessoa que possa fazer a mediação do conhecimento na disciplina de 

Língua Inglesa, o software Aprenda inglês se divertindo pode ser um instrumento para fazer 

essa mediação.  

As atividades propostas no software partem de problemas a serem resolvidos pelo 

aluno, com grau de dificuldade crescente, e, mesmo sem a ajuda de outro mais capaz, o aluno 

terá condições de resolver os problemas propostos. Isso porque, além de ser um processo 

gradual, que parte do mais simples ao mais complexo, o aluno pode dispor de listas de 

palavras que ajudam na compreensão das atividades. 

A fala da aluna – “Meu marido brincou comigo no caça-palavras” – nos dá indícios 

de que o estudar em casa não precisa ser um processo individual e solitário. Para Zanella 

(2001, p. 96), a escola promove uma variedade de relações interpessoais cuja importância está 

em promover a formação e o desenvolvimento das funções psicológicas caracteristicamente 

humanas, ou seja, aquelas que fazem uso da mediação dos signos. Essas interações que o 

indivíduo estabelece com as pessoas que o cercam, seja na escola ou em outro ambiente, 

exercem, portanto, um papel fundamental no desenvolvimento humano, pois é a partir da 
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apropriação das significações socialmente produzidas que as funções psicológicas se 

constituem. 

Outros alunos que levaram para casa o software Aprenda inglês se divertindo, 

juntamente com o módulo de Língua Inglesa, também se manifestaram a respeito do mesmo, 

levantando pontos já indicados por outros alunos como: 

� a importância dos jogos: “Os jogos ajudaram a fazer os exercícios dos módulos”; 

� o software como mediador: “A maioria das dúvidas que eu tinha consultava o 

CD”; 

� a interação com outros membros da família: “Além de mim, meus netos que estão 

na primeira série do Ensino Fundamental, e têm a disciplina de Inglês também 

brincaram; é claro que foi só com os jogos – caça-palavras, forca e memória –, 

pois o quiz exige mais conhecimento e, gradativamente, vai  se tornando mais 

desafiador. O quiz é um desafio e é gostoso averiguar, ir a fundo”. 

Um aspecto novo levantado foi a organização da estrutura do software: “A 

disposição dos conteúdos na primeira página facilita a busca junto aos módulos”. 

Para Tavares; Brito; Menezes e Souza (2000, p.49),  

as ferramentas de suporte ao processo de comunicação multidirecional entre seus 
participantes, devem ser de forma a substituir a interação pessoal entre eles por uma 
ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos, proporcionando um 
aprendizado independente e flexível.  

 

Caso a disposição dos conteúdos no software por nós criado não fosse de fácil acesso 

aos estudantes, este aprendizado seria impedido ou dificultado, precisando de uma interação 

pessoal.  
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Após termos ouvido os alunos do Grupo C, bem como trabalhado com os módulos e 

com o software educacional, apresentamos, na Figura 15, como ocorria, na disciplina de 

Língua Inglesa do NAES-Gaspar, o estudo da disciplina.  

 

 
Figura 15 - Mediação antes do software Aprenda inglês se divertindo 
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

De acordo com o que visualizamos na Figura 15, a mediação, antes do software 

Aprenda inglês se divertindo, ocorria da seguinte forma: os alunos, para se apropriarem da 

Língua Inglesa contavam com dois mediadores: os módulos, livro com conteúdos e atividades 

que proporcionam a aquisição da Língua Inglesa a distância, isto é, em casa, e o professor, 

que tira as dúvidas relacionadas às atividades do módulo de ensino que o aluno já levou para 

casa e estudou. A interação ocorria somente entre aluno e professor e de forma presencial. 
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Após a criação e a implantação do uso do software, o processo de ensino e de 

aprendizagem da Língua Inglesa passou a ocorrer conforme mostra a Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Mediação depois do software  
Fonte: Pesquisadora (2006). 

 

Conforme vemos na Figura 16, o aluno, para se apropriar dos conhecimentos da 

Língua Inglesa, após o software Aprenda inglês se divertindo, conta com três mediadores: o 

professor, que faz uma breve explicação dos conteúdos dos módulos antes de o aluno levá-lo 

para casa; o módulo, livro com conteúdos e atividades que proporcionam a aquisição da 

Língua Inglesa e que o aluno utiliza de forma presencial e a distância, isto é, na escola e em 

casa; e o software que auxilia na resolução das atividades do módulo, que pode ser utilizado 

de forma presencial e a distância. Desta forma, o aluno interage com o professor de forma 

presencial e com o software, de forma presencial e a distância.  

A proposta de utilizar o software Aprenda inglês se divertindo como mediador para 

fazer com que o jovem ou adulto possa construir seu conhecimento de Língua Inglesa não 

significa a pretensão de fazer milagres. Considerando que os alunos de educação de jovens e 

adultos que freqüentam o NAES-Gaspar, em sua maioria, utilizam apenas palavras da Língua 

Inglesa contidas em seu contexto, como ticket, milk-shake e não têm uma experiência de vida 

no campo da Língua Inglesa, a nossa proposta é aproximar esses jovens e adultos da Língua 

Inglesa, oferecendo-lhes um meio diferente com o qual estão acostumados e, por meio do 

mundo digital, levá-los a pensarem o processo de aprendizagem da Língua Inglesa além das 

fronteiras da sala de aula e dos conteúdos programados. 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, “O ensino da LI57 desempenha 

um fator de aprendizagem de LE58, não é só um exercício intelectual de aprendizagem de 

formas estruturais [...] é, sim, uma experiência de vida, pois amplia as possibilidades de se 

agir discursivamente no mundo”. (BRASIL, 1999, p. 38) 

Assim, a nossa intenção é, por meio do ensino da Língua Inglesa utilizando o 

software Aprenda inglês se divertindo, auxiliar as relações sociais e culturais dos jovens e 

adultos, possibilitando a eles um desenvolvimento intelectual mais sólido por intermédio do 

aspecto cultural que a Língua Inglesa possui.  

 

 

                                                 
57Língua Inglesa. 
58 Língua Estrangeira. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procuramos analisar a compreensão da Língua Inglesa, por meio do software criado 

como material de apoio, dos alunos do Ensino Médio do NAES-Gaspar, SC, que 

freqüentavam a referida disciplina em 2005. 

Pelos procedimentos adotados nesta pesquisa, os alunos aqui focados tiveram a 

oportunidade de vivenciar um processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa do Ensino 

Médio de forma diferenciada. Considerando a vivência de cada aluno, suas experiências e os 

subsídios dados por eles durante o processo de elaboração do software, realizamos a pesquisa 

aqui apresentada, durante a qual a participação e o envolvimento de 

pesquisadora/programador/professora/ e alunos fez com que não esperássemos receita pronta 

e nos tornássemos agentes do pensar, do fazer e do fazer sendo pensado, conforme nos ensina 

Zaccur (2003). 

O ensino da Língua Inglesa, no NAES-Gaspar, antes da pesquisa, ocorria da seguinte 

forma: os alunos levavam os módulos de ensino para casa, realizavam os exercícios e 

retornavam à escola para tirarem suas dúvidas com a professora. Quando não compreendiam 

como fazer os exercícios, copiavam as respostas da chave de resposta que vem nos módulos 

de ensino. O processo de mediação, antes da pesquisa, tinha como mediadores o módulo e o 

professor, nessa ordem. Compreendemos de que forma acontecia o ensino da Língua Inglesa 

no Ensino Médio e, a partir dessa compreensão, em parceria com os alunos, professora e 

programador, buscamos uma alternativa metodológica que contribuísse para que os alunos 

superassem as dificuldades encontradas em seu processo de aprendizagem da Língua Inglesa 

no Ensino Médio no sistema supletivo.  

Para Gasparetti (2001, p. 17), chegou o momento de pôr em prática a nova didática e 

de desenhar metaforicamente o circuito do aprendizado: professores e alunos unidos numa 

troca de conhecimento, na busca contínua de aprimoramento constante. A cultura se torna 

cultura quando é capaz de transmitir não somente noções, mas sentimentos. Coração e razão 

unidos numa combinação. Combinação que diz respeito ao aprender, compreender e construir 

o saber em busca da cidadania.  

Desenvolvemos, então, como alternativa metodológica, o software educacional 

Aprender inglês se divertindo, com atividades lúdicas, apresentado detalhadamente nesta 

dissertação. 
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A partir do momento em que os alunos começaram a utilizar o software Aprender 

inglês se divertindo, junto com os módulos de ensino da Língua Inglesa do Ensino Médio, 

passaram a ter uma breve explicação sobre o módulo de ensino antes de levá-lo para casa e 

começaram a utilizar o software para tirar suas dúvidas a distância, quando não tinham mais a 

presença do professor. Depois da utilização do software, os alunos puderam contar, então, 

com mais um mediador (o software). Além disso, os caminhos para a mediação percorridos 

mudaram: o professor passou a fazer a explicação antes de o aluno levar o módulo para casa, 

invertendo seu papel, e os alunos passaram a utilizar um instrumento mediador em casa, na 

falta do professor (o software Aprenda inglês se divertindo). 

Todo esse processo permitiu que analisássemos a compreensão da Língua Inglesa, 

por meio do software criado como material de apoio para os alunos do Ensino Médio do 

NAES-Gaspar, SC. 

Compreendemos, assim, que o software alcançou seus devidos fins auxiliando o 

jovem ou o adulto em sua atividade a distância na aquisição da Língua Inglesa, focalizando 

duas das habilidades necessárias para isso: habilidades de escrita e de leitura, por meio dos 

jogos que contemplam vocabulário e regras gramaticais.  

Observamos que todos os alunos que participaram da pesquisa não se evadiram nesta 

disciplina e concluíram a mesma no período determinado, que era de nove semanas. Não 

podemos afirmar que este fato seja decorrência da pesquisa, mas podemos considerar positivo 

o fato de não termos alunos evadidos durante a pesquisa. 

Outro aspecto da pesquisa que consideramos relevante destacar é que a utilização, 

durante as aulas, do software Aprenda inglês se divertindo permitiu a interação 

aluno/professor e aluno/aluno e que a utilização do software a distância permitiu a interação 

aluno e familiares, fazendo com que o ensino a distância deixasse, no caso desses alunos, de 

ser um estudo solitário e permitisse a contribuição de outros.  

A validação do software ficou comprovada nos depoimentos dos alunos que 

apontaram a sua aprendizagem por meio do mesmo e pela participação dos alunos do início ao 

fim da pesquisa. 

Igualmente pudemos constatar, com a pesquisa aqui relatada, que objetivos não-

lingüísticos foram alcançados, como trabalho em grupo, uso do dicionário bilíngüe e uso do  

computador, objetivos estes que estão auxiliando a educação para uma cidadania global, 

contribuindo para formar seres capazes de viver esse bem-estar, pela utilização dos 

instrumentos presentes na cultura, e fazendo com que esses jovens e adultos se sintam 

incluídos na sociedade em que estão inseridos. 

Considera-se cidadania, segundo Cox (2003, p. 24), “[...] a capacidade humana de 
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interagir com elementos do entorno de forma ativa. Ser cidadão é despertar da condição de 

usufruário manobrado, é perceber-se capaz de conquistar o bem-estar almejado”. 

Esta pesquisa contribuiu para a inserção de uma nova metodologia no ensino 

supletivo do NAES-Gaspar, dando uma nova ferramenta para o aluno aprender e para o 

professor no seu fazer pedagógico. Professor e aluno participaram da construção desta nova 

ferramenta, cujos dados serão a eles e à direção apresentados em forma de uma palestra a ser 

realizada no NAES-Gaspar ainda no mês de dezembro do corrente ano.  

Compreendemos que o software Aprenda inglês se divertindo é apenas uma parte do 

trabalho que precisa ser feito na educação de jovens e adultos do sistema supletivo. Outras 

alternativas podem ser utilizadas: salas virtuais, nas quais professores e alunos possam se 

encontrar e construir seu conhecimento; site da escola; telefone disponível para tirar dúvidas 

dos alunos59; e outros softwares para outras disciplinas; expansão do software por nós criado 

para outros CEJAs e NAES. A questão é pensar e repensar o ensino supletivo, pesquisar e 

buscar alternativas numa ação conjunta entre professores, gestores, alunos e governantes. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
59 Algumas universidades com ensino superior a distância já utilizam este recurso. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO  

 

FURB- UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
Idade:  
(    ) Entre 18 e 25 anos     
(    ) Entre 26 e 32 anos    
(    ) Entre 33 e 39 anos            
(    ) Mais de 40 anos 
 
 
Sexo: 
(    ) Feminino      
(    ) Masculino 
 

1- Você saiu da rede de ensino regular para freqüentar o NAES-Gaspar? 
(   ) Sim                  (   ) Não  

 
Se você respondeu sim à questão número 1, responda às questões 2, 3 e 4.  

2- Quando você saiu da escola regular?.......................................................................................  

3- Que escola você freqüentava?..................................................................................................  

4- Por que procurou o NAES-Gaspar? ........................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  

5- Quanto aos módulos de ensino: 
a) Você faz as atividades: 

(    ) Tudo em um só dia. 
(    ) Leva vários dias para realizá-las. 
(    ) No máximo dois  dias. 
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b) A disciplina em que você encontrou ou encontra maior dificuldade para realizar as 
atividades dos módulos é: 
(    ) Português 
(    ) Matemática 
(    ) História 
(     ) Geografia 
(    ) Inglês 
(    ) Artes 
(    ) Biologia 
(    ) Física 
(    ) Química 

 
c) Você utiliza a chave de respostas dos módulos? 

(    ) Sim             (    ) Não 
 

d) Se você respondeu sim, para quê? 
(    ) Só para corrigir as suas respostas. 
(    ) Para copiar uma parte das respostas. 
(    ) Para copiar tudo. 
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APÊNDICE 2 – AUTORIZAÇÕES 
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APÊNDICE 3 – SOFTWARE APRENDA INGLÊS SE DIVERTINDO 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – ATESTADO DE DOAÇÃO 

 

 

Fonte: NAES-Gaspar. 
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ANEXO 2 – UM MÓDULO DE ENSINO DA LÍNGUA INGLESA – MÓDULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Santa Catarina (2002). 
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ANEXO 3 – FOTOS  

 

     

 

 

Grupo A no Laboratório de Informática utilizando o software Aprenda Inglês se divertindo 

 

Fonte: Pesquisadora (2006). 
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Entrevista com o Grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisadora (2006). 
 


