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A INFLUÊNCIA DAS TIC E OS NOVOS DADOS SOBRE O 

ENSINO/APRENDIZAGEM NO MEIO RURAL. 

Joice da Silva Vieira 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é verificar o modo pelo qual as novas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) influenciam no processo de ensino/aprendizagem de alunos da 6ª série do ensino 

fundamental em uma escola pública de zona rural. Para isso, foram formuladas duas hipóteses: na 

primeira, as TIC poderiam influenciar positivamente, pois a maioria dos jovens gosta de utilizar as novas 

tecnologias como, por exemplo, o computador; na segunda, havia a possibilidade das TIC influenciarem 

negativamente, já que os alunos poderiam enfrentar dificuldades ao realizar as atividades criadas com o 

programa ELO ou ao utilizar computador e também pela troca de professor e metodologia de trabalho. Ao 

final da pesquisa, foi constatado que, mesmo com poucos equipamentos e sem a ajuda da Internet, as TIC 

influenciam positivamente no processo de ensino/aprendizagem.  

Palavras-chave: Tecnologia. Alunos. Motivação. Língua espanhola. Zona rural. 

 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es constatar la manera por la cual las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos del 6º 

año de la enseñanza fundamental, en una escuela pública de la zona rural. Por eso, fueron formuladas dos 

hipótesis: en la primera, las TIC podrían influir positivamente, pues a la mayoría de los jóvenes les gusta 

utilizar las nuevas tecnologías como, por ejemplo, el ordenador; en la segunda, había la posibilidad de que 

las TIC influyeran negativamente, pues los alumnos podrían enfrentar dificultades al  realizar las 

actividades creadas con el programa ELO o al utilizar el ordenador y también por el cambio de profesor y 

metodología de trabajo. Al final de la investigación, fue constatado que, aunque con poco equipo y sin la 

ayuda de la Internet, las TIC influyen positivamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Palabras-clave: Tecnología. Alumnos. Motivación. Lengua española. Zona rural. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) estão inseridas em todas 

as áreas do conhecimento humano e são renovadas diariamente. Um exemplo disso são 

os aparelhos celulares, que, em menos de dez anos, passaram a ter rádio, câmeras de 

vídeo, foto e acesso à internet, entre outros recursos. Kelly (1969, apud PAIVA, 2008) 

já dizia que as máquinas dominavam as comunicações do mundo moderno e por isso 

nós (professores e, porque não, a sociedade) estávamos sendo “forçados” a nos adaptar 

às TIC. Durante a graduação, confesso que por uns dois anos resisti “bravamente” à 

tecnologia denominada computador. Pensava ser fútil e de pouca utilidade, porém, com 

o passar do tempo e das aulas, encontrei professores que me levaram a compreender o 

quanto a tecnologia nos ajuda nos dias atuais, bem a aceitá-la e utilizá-la. Pesquisadores 

como: Paiva (2008) explica este fenômeno, pelo qual passei, em três etapas. Segundo 

ela, ao nos depararmos com os novos recursos tecnológicos, passamos por estágios de 

rejeição (a TIC não é aceita), inserção (a TIC passa a ser incorporada de maneira 
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discreta) e normalização (a TIC é aceita, torna-se praticamente indispensável). Exemplo 

disso são as reportagens e textos que tratam sobre o avanço das tecnologias no Brasil
1
, 

as quais mostram que, logo que surgiram, tais recursos foram recebidos com 

desconfiança por seus novos usuários que, aos poucos, os incorporaram ao seu cotidiano 

e hoje sua utilização é normal e indispensável.  

No que diz respeito ao ensino/aprendizagem, as TIC proporcionam novas 

possibilidades de ensino e ajudam na construção da autonomia do aluno. Ao utilizá-las, 

o estudante tem a possibilidade de desenvolver criticidade, raciocínio lógico, além de, 

passar a conhecer as diferentes ferramentas que tais recursos nos oferecem, uma vez que 

as propostas venham a estimular o fazer reflexivo e a autonomia. Essas afirmações já 

eram realizadas em 2006: 

Es necesario el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en la enseñanza si tenemos en cuenta, por un lado, 

que uno de los objetivos básicos de la educación es la preparación de los 

alumnos para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática y 

tecnológicamente avanzada y, por otro, que estas tecnologías ofrecen 

posibilidades didácticas y pedagógicas de gran alcance. Las TIC incluyen 

no sólo las herramientas relacionadas con la computación, sino otros 

medios como el cine, la televisión, la radio y el video, todos ellos, 

susceptibles de aprovecharse con fines educativos. (Diário Oficial de la 

Federación, 2006, p. 10). 

No estudo das línguas estrangeiras (LE), as TIC estão sendo utilizadas para que 

os alunos tenham contato com falantes nativos da língua em estudo, ou seja, a partir 

dessa utilização, os alunos se comunicam com estrangeiros e conhecem a cultura, a 

escrita e a fala em contextos reais de comunicação. Giovanni (1996) e Paiva (2005) 

defendem a importância do ensino da LE baseado em contextos reais de comunicação  

[...] la lengua extranjera puede aprenderse sin ningún apoyo explícito de 

tipo gramatical: las personas que la aprenden mediante su uso en 

situaciones de comunicación natural consiguen dominar intuitivamente 

gran parte de las reglas gramaticales de la nueva lengua y aplicarlas 

                                                           

1
 Ver reportagens: Crescimento no número de celular no Maranhão. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=VTnGp54D4VE. Ler reportagem: “Pesquisa revela aumento de usuários de 

celular e de casas com acesso à Internet no Brasil” veículada ao portal Imprensa de 30/10/08. Disponível em: 

http://h6.com.br/blog/pesquisa-revela-aumento-de-usuarios-de-celular-e-de-casas-com-acesso-a-internet-

no-brasil. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VTnGp54D4VE
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correctamente. (GIOVANINI, 1996, p. 9). 

O livro didático, na abordagem comunicativa, deixa de ser a bíblia a ser 

seguida cegamente, e torna-se um dos recursos para aprendizagem, pois 

os alunos devem ser também expostos a insumo autentico (revistas, 

jornais, filmes, vídeos, programas de TV, canções, mapas, menus, 

gráficos, etc, além dos diversos recursos da internet (PAIVA, 2005, p. 

135). 

Assim, o avanço das TIC e a possibilidade de mudar a forma de ensinar e 

aprender uma LE de maneira comunicativa me levaram a cursar a disciplina 

"Elaboração de materiais para o ensino/aprendizagem de língua materna (LM) e LE por 

computador” no ano de 2009, mais precisamente no mês de setembro, durante o 

primeiro semestre do curso de Especialização em Linguística Aplicada da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Pelotas. Nesta disciplina, apresentaram-nos o 

programa ELO
2
, que consiste em uma ferramenta de autoria, a qual permite ao professor 

criar diferentes arquivos digitais para o ensino/aprendizagem de línguas.  

Através do sistema de autoria, elaborei atividades para o projeto "Los 

campesinos también comprenden la lengua española" que tinha por objetivo, integrar as 

TIC ao ensino da língua espanhola e assim desenvolver a capacidade comunicativa dos 

alunos. Este trabalho foi desenvolvido com 16 alunos da sexta série do ensino 

fundamental de uma escola localizada na zona rural do município do Capão do 

Leão/RS. Após algumas visitas e conversas com a diretora, pedagoga e três professoras, 

a escola foi escolhida para a sede do projeto. Devo salientar que estas conversas e a 

estrutura do laboratório de informática tornaram-se fatores importantes para que a 

escola fosse eleita; uma vez que, das três educadoras mencionadas, duas “incluíam” as 

TIC nas suas aulas ao passo que a terceira nunca havia utilizado as TIC
3
. Essa situação 

encontrada na escola reflete o alerta de Leffa (2006): 

Se de um lado a potencialidade da máquina não foi ainda suficientemente 

explorada, do lado do professor, há uma necessidade muito grande do que 

poderíamos chamar de letramento digital. O professor que deseja ampliar 

sua ação para além da sala de aula precisa superar o tripé básico da 

                                                           

2
 ELO equivale à “Ensino de Línguas Online”. Mais informações em http://elo.ucpel.tche.br. 

3
 A primeira professora com quem conversei leciona Língua Portuguesa e utilizava o computador para 

leitura de textos. A segunda leciona Matemática e utilizava o computador para realização de operações 

matemáticas e a terceira leciona Língua Espanhola e nunca havia utilizado as TIC nas suas aulas. 
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alfabetização no uso dos computadores [..] Embora a capacidade em usar 

esse tipo de ferramenta seja às vezes citada como uma das competências 

que o professor deva possuir, (e.g., Escola de Educação da Universidade 

de Illinois), a verdade é que poucos professores a possuem. (LEFFA, 

2006, p. 192). 

Paiva e Braga (2009, p. 279) também ressaltam a importância do uso da 

tecnologia em sala de aula, porém alertam “essa tecnologia ainda está em busca de um 

nicho nas escolas”. 

A partir do projeto “Los campesinos también comprenden la lengua española”, 

realizei a pesquisa sobre a influência das TIC no ensino/aprendizagem da língua 

espanhola. Para isso, parti da seguinte pergunta de pesquisa: “Qual é a influência da 

tecnologia no ensino/aprendizagem de língua espanhola?” Paiva e Braga (2009, p. 274, 

278, 279), Guerrero e Kalman (2010, p. 213, 214, 226) e Paiva (2008, p. 7, 9, 10) 

ressaltam que as TIC influenciam na aprendizagem e, sabendo disso, bem como 

pensando no grupo com o qual estaria trabalhando, formulei as seguintes hipóteses:  

• as TIC poderiam influenciar positivamente no ensino/aprendizagem da língua 

espanhola como LE, além disso, seria algo diferente do que vinham trabalhando durante 

as aulas de LE. 

• as TIC poderiam influenciar negativamente no ensino/aprendizagem da língua 

espanhola como LE, pois os alunos poderiam não aceitar a mudança repentina de 

professora e de metodologia de trabalho. Além disso, poderiam enfrentar dificuldades 

ao realizar as atividades criadas com o programa ELO ou ao utilizar o computador. 

Estabelecidas as hipóteses, dei inicio à pesquisa que dividi em seis etapas:  

 • reconhecimento da escola e turma;  

• observações da turma em contexto de LM e LE;  

• aplicação do primeiro questionário;  

• atividades em sala de aula e atividades em laboratório;  

• aplicação do segundo questionário; 

• análise e conclusão dos dados.  
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Os resultados obtidos durante a pesquisa serão apresentados nas próximas 

seções.  

2. METODOLOGIA 

Com o objetivo de tornar claro o percurso da pesquisa traçarei o esquema da 

investigação. 

      

                     

                     

A primeira constituiu-se no reconhecimento da estrutura escolar e do grupo de 

alunos. Iniciei o trabalho a partir de conversas informais com a diretora; foi ela quem 

me comunicou que a escola havia sido reformada, porém ainda precisavam reformar 

algumas salas, entre elas a de informática, que contava apenas com cinco computadores 

e uma única CPU (esta mantinha todos os computadores ligados), sem conexão à 

internet. Paiva & Braga (2009, p. 279) alertam para essa situação vivenciada pelas 

escolas, quando dizem que “aqueles que aceitam o desafio de usar a tecnologia devem 

lidar com salas de aula com grande número de alunos, poucos computadores e 

Análise final 

Conclusão da pesquisa 

Etapa 5 – Aplicação do segundo 

questionário  

Aplicação do segundo 

questionário para os alunos 

Aplicação do segundo 

questionário para a professora 

Análise 
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espanhola – 12hs/aula 
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informática - atividades 

 Análise das aulas 
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conexão precária com a internet” (grifo meu). 

Falando com a coordenadora pedagógica e três professoras fui informada de que 

o grupo era agitado e desinteressado. Diante dos relatos, decidi iniciar a segunda etapa 

da pesquisa com duas observações em contextos distintos: a primeira, em contexto de 

língua materna e a segunda, em contexto de língua estrangeira. Com isso, busquei 

conhecer os alunos e perceber se as relações de motivação eram as mesmas tanto em 

LM como em LE. Além disso, procurei analisar o comportamento dos mesmos em sala 

de aula no que diz respeito à utilização do idioma (espanhol) e às questões de 

comportamento e relacionamento aluno/aluno, professor/aluno e vice-versa. O grupo 

com o qual realizei a pesquisa esteve formado por 16 alunos da sexta série que tinham 

entre 11 e 14 anos.  A seguir veremos o gráfico 1 com a faixa etária dos alunos. 

Gráfico 1: Faixa etária alunos (%)

17%

50%

17%

8%

8%

11 anos 12 anos 13 anos 14 anos Não informou

 

Uma semana após as observações, passamos para a terceira etapa da pesquisa. 

Para este momento realizei dois questionários distintos. Durante a formulação dos 

questionários, optei por abordar as perguntas utilizando três formas distintas de 

questionamentos: forma aberta (na qual o entrevistado pode discorrer sobre o assunto), 

fechada (na qual há a limitação da resposta do entrevistado) e a escala de Likert
4
 (esta 

escala serve para medir o nível de concordância do entrevistado para com a questão).  

O primeiro questionário entregue aos alunos continha quatro perguntas fechadas, 

                                                           

4
 A escala tem este nome, pois foi explicada por Rensis Likert. 
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duas semi-abertas, uma aberta e a escala de Likert. Havia perguntas sobre a utilização 

das TIC, língua espanhola e atividades trabalhadas. Já o questionário entregue à 

professora titular, possuía nove perguntas abertas. Neste constavam perguntas de cunho 

profissional, sobre utilização das TIC e metodologia de trabalho (entende-se, aqui, 

“metodologia de trabalho” como a forma e o meio pelo qual a professora titular 

ministrava suas aulas – cartazes, músicas, textos, gramática). A aplicação do primeiro 

questionário teve o objetivo de conhecer o perfil dos alunos, seus gostos, sua relação 

com a língua espanhola e as TIC. Já no questionário da professora, a principal finalidade 

era conhecer sua forma de trabalho, sua relação e posição quanto às TIC. No dia da 

aplicação do questionário faltaram 4 alunos, por este motivo, na etapa 3 – aplicação do 

primeiro questionário tive um total de 13 questionários respondidos, sendo 12 por 

alunos e 1 pela professora. 

A quarta etapa definiu-se pela prática docente, para a qual foram cedidas 

12h/aula. As aulas ocorreram às terças-feiras nos dois primeiros períodos da manhã e 

por mim ministradas duas vezes ao mês. Porém, é importante ressaltar que, por 

exigência da coordenadora pedagógica da escola, a professora titular esteve presente em 

todas as aulas ministradas. Acredito que esta exigência possa ter ocorrido por dois 

motivos: ou para controle do que ocorria em sala de aula, ou para que a professora 

titular cumprisse sua carga horária oficial. No entanto, esta presença acabou sendo 

interessante, uma vez que a professora pouco interferiu nas aulas, e passou a se 

comportar como uma aluna interessada em aprender novas possibilidades de ensino
5
. 

Durante o período, foram trabalhados conteúdos comunicativos, como, por exemplo: 

formas de saudação, apresentação, descrições física e psicológica, os quais explorei 

através de áudios e textos relacionados ao dia-a-dia dos alunos. Ao abordar os 

conteúdos comunicativos, buscava desenvolver as habilidades oral, escrita, leitora e 

auditiva dos estudantes, para isso, trabalhei com jogos, canções, leituras entre outras 

atividades. Com relação às diferentes formas de abordagem dos conteúdos, Norton 

(2001, apud PAIVA, 2011) e Vetromille-Castro (2003) afirmam que 

 [...] os aprendizes não ficam restritos à escola, e suas comunidades se 

estendem a um mundo imaginário além da sala de aula [...] diferentes 

                                                           

5
 Durante a terceira etapa a professora titular se mostrou muito interessada em aprender coisas novas. 

Neste período trocamos diversos materiais e idéias para novas atividades. 
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aprendizes têm comunidades imaginadas, e que elas são mais bem 

compreendidas no contexto do investimento individual na língua alvo e 

nas condições sob as quais ele ou ela fala ou pratica a língua” (NORTON, 

2001 apud PAIVA, p. 8-9).  

Sabemos que materiais preparados pelo próprio professor levando em 

conta o ambiente de aprendizagem e, principalmente, os alunos aos quais 

esses materiais se destinam são mais motivadores na aprendizagem de 

línguas (VETROMILLE-CASTRO, 2003, p.125). 

As aulas foram divididas por períodos. No primeiro período apresentava e 

discutia o conteúdo, enquanto no segundo os alunos eram levados ao laboratório de 

informática para desempenharem as atividades construídas a partir do sistema de autoria 

ELO, com o qual elaborei as atividades de relação de ideias, lacunamento, reconstrução 

textual entre outras atividades.  

O programa ELO desenvolveu-se dentro do projeto de Ensino Línguas Online 

coordenado pelo professor Vilson Leffa da Universidade Católica de Pelotas (LEFFA, 

2006, p. 199-200). Este programa possibilita a construção de diversas atividades, pois 

conta com seis módulos distintos de criação: Eclipse, Cloze, Sequência, Memória, 

Múltipla Escolha e Dialógica. O módulo Eclipse serve para a recuperação de textos, 

músicas etc., no qual podem ser inseridos arquivos de áudio ou vídeo. No módulo 

Cloze, também ocorre recuperação do texto, porém esta é localizada. Nesta atividade o 

aluno pode avançar ou retroceder no texto para preencher as lacunas. O módulo 

Sequência é utilizado para organizar textos. Com o módulo Memória, o professor pode 

criar jogos utilizando imagens, sons, frases, palavras etc. Há também outros dois 

módulos que nos permitem trabalhar com interpretação de textos, são eles: a Múltipla 

Escolha, que nos permite trabalhar com respostas fechadas; e a Dialógica, que realiza 

atividades com respostas abertas. Ainda nestes módulos podem ser utilizados textos 

dicionarizados em inglês ou espanhol. Especificamente para o projeto, preparei 

atividades com os módulos Eclipse, Cloze, Sequência e Memória, pois o trabalho havia 

sido elaborado em 2009, para uma turma imaginária. Além disso, ao iniciar o trabalho, 

não conhecia o “nível de língua” dos alunos e contava com apenas cinco computadores 

para a realização das aulas. Isso não quer dizer que não trabalhei com textos. Durante o 

estudo, procurei introduzir a leitura e interpretação através de textos fotocopiados e 

exercícios auditivos em espanhol. 

É importante salientar que, a partir do terceiro encontro, as aulas que aconteciam 
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no laboratório de informática tiveram que ser suspensas devido a problemas na rede de 

computadores. Frente à situação, os encontros passaram a ser realizados em sala de aula, 

porém com a utilização do rádio e outros meios tecnológicos. Problema que influenciou 

no rendimento de alguns alunos, que se mostraram desmotivados durante as atividades 

seguintes. A professora titular quando questionada sobre o comportamento da turma 

frente ao problema na rede de computadores afirmou: “quando não conseguiram 

trabalhar nos computadores ficaram tristes e o interesse ao realizar a atividade diminuiu 

consideravelmente”. Este fato será analisado mais profundamente na próxima seção 

deste artigo.  

Após o término das aulas, iniciei a quinta etapa do estudo que consistiu na 

aplicação de dois novos questionários. Esta fase serviu para verificar as mudanças 

quanto ao posicionamento dos alunos e professora frente ao ensino de LE através das 

TIC. Para isso, elaborei dois questionários distintos: o primeiro, destinado aos alunos, 

conteve quatro questões, sendo duas abertas, uma fechada e uma dentro da escala 

Likert, as quais giraram em torno das atividades realizadas em aula e sobre a percepção 

do projeto. Já o segundo, destinado à professora, esteve composto por oito perguntas 

abertas, as quais exigiam uma posição em relação às aulas assistidas e à utilização das 

TIC. Neste dia faltaram 4 alunos, por este motivo, foram respondidos 13 questionários, 

sendo 12 por alunos e 1 pela professora. Por meio do questionário final procurei 

perceber se ocorreram mudanças com relação ao primeiro. Além disso, tentei analisar a 

percepção que alunos e professora tiveram das aulas. E se os problemas enfrentados no 

laboratório de informática influenciaram na aprendizagem e motivação dos alunos. Na 

próxima seção veremos a análise dos questionários e das aulas mais profundamente.  

3. ANÁLISE 

 Ao iniciar meu estudo tinha algumas hipóteses no que diz respeito aos alunos da 

zona rural. Pensava que eram carentes em relação às TIC; que não sabiam manuseá-las 

uma vez que o acesso às tecnologias na zona rural é muito complicado
6
. Imaginava que 

ainda trabalhavam na lavoura e que iam à escola para poder “escapar” do trabalho árduo 

de virar a terra e colher seus frutos, coisas que aconteciam conforme relatos de alunos 

                                                           

6
 Ao referir que o acesso as TIC é complicado, levo em conta relatos de professores que trabalham em 

algumas localidades que, ainda hoje, não possuem energia elétrica.  
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da zona rural de 30 anos atrás
7
. No entanto, ao conhecer esta escola, posso dizer sem 

dúvidas que a situação mudou consideravelmente se comparada ao passado. Atualmente 

as crianças chegam em ônibus bem equipado e não mais no lombo de cavalos ou burros, 

as turmas são separadas por séries, há merenda para todos, há espaço para recreação. 

Porém, a escola sofre com a carência de materiais e das TIC, pois necessita de recursos 

como: livros, mesas e cadeiras para biblioteca, CDs, DVD, TV e computadores novos 

para a sala de informática. A partir da enquete: “Onde você utiliza o computador?” foi 

possível perceber que 50% dos alunos já possuem seu próprio computador (Gráfico 2), 

celular, mp3 ou mp4 e os manuseiam sem nenhuma dificuldade, gravam músicas e 

vídeos. São alunos interessados, participativos, curiosos que precisam de mais estímulo 

e oportunidades para que sua aprendizagem seja melhor 

aproveitada

Gráfico 2: Utilizam o computador (%)

8%

33%

42%

17%

Em casa Na escola Em casa e na escola Outro lugar

 

Minha pesquisa surgiu a partir do seguinte questionamento: “Qual é a influência 

da tecnologia no ensino/aprendizagem de língua espanhola?” Vinculado a esta pergunta 

formulei duas hipóteses: a primeira dava conta de que a influência seria positiva; já a 

segunda estava ligada a influência negativa que as TIC podem produzir.   

                                                           

7
 Ao me referir há situações escolares de 30 anos atrás, utilizo relatos que por inúmeras vezes escutei de 

minha mãe e tias que contavam o quanto a vida era dura naquela época. As crianças tinham duas 

jornadas, sendo uma dedicada ao estudo e a outra ao trabalho na lavoura. A maioria delas estudava apenas 

até a quinta série do ensino fundamental, o estudo naquela época, para alguns pais, servia apenas para 

assinar o nome, saber ler e aprender a realizar as operações matemáticas básicas. 
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Partindo da pergunta de pesquisa, iniciei o que neste artigo chamo de primeira 

etapa, na qual fiz a apresentação do trabalho, reconhecimento da escola e professores. 

Ao realizá-la, percebi que tanto escola como professores estavam dispostos a aceitar e 

auxiliar na implantação do projeto. Porém, estruturalmente, a entidade apresentava 

alguns problemas, uma vez que, apesar de ter sido reformada há pouco tempo, ainda 

necessitava de alguns reparos no que diz respeito ao forro de algumas salas, além das 

acomodações precárias da biblioteca e do laboratório de informática
8
 que contava com 

apenas cinco computadores e uma única CPU (que atendia aos cinco computadores) 

sem acesso à internet. Contrariando o que me havia sido informado anteriormente pelas 

professoras, a fase das observações, revelou que a relação dos alunos frente às duas 

disciplinas era a mesma, pois realizavam e participavam das atividades propostas, além 

de haver um clima harmonioso entre alunos e professoras.  Porém, ao assistir à aula de 

LE, a relação dos alunos com a língua me surpreendeu, pois além de realizarem as 

atividades, tentavam se comunicar no idioma estudado, neste caso o espanhol.  

Continuando a investigação, fui para o terceiro passo: a realização dos 

questionários. A partir destes, pretendi descobrir como eram as aulas de LE (espanhol), 

a relação dos alunos e professora com a língua, a aceitação das TIC frente ao ensino de 

LE (espanhol), as metodologias que eram trabalhadas e seus gostos. Analisando as 

respostas dos alunos, percebe-se que 92% já haviam estudado LE (Gráfico 3) e dentre 

os idiomas estudados estavam o inglês e espanhol (Gráfico 3.1, p.11).  

Gráfico 3: Estudo de LE (%)

92%

8%

Sim Não

 

                                                           

8
 Ao me referir a acomodações precárias não estou mencionando somente ao espaço físico da biblioteca 

que fica junto ao laboratório de informática; mas a falta de mesas, cadeiras, computadores e livros. 

Objetos esses que são importantes para o processo de ensino/aprendizagem. 
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Gráfico 3.1: Nº de alunos por idioma estudado (%)

17%

0%

58%

0%0%

8%

17%

Inglês Espanhol Alemão Outras Nunca estudou LE Inglês e Espanhol

 

Além disso, 50% dos alunos passaram a estudar LE a partir da 4ª série, 42% na 

5ª série e 8% na 6ª série do ensino fundamental (Gráfico 4) o que demonstra o avanço 

do ensino de LE que geralmente tinha início na  5ª série do ensino fundamental (LDB: 

lei nº 9.394,  art.26, inciso 5º, p. 24). 

Gráfico 4: Inicio do contato com a língua espanhola (%)

50%

42%

8%

4ª Série 5ª Série 6ª Série

 

Também, conclui que apesar das TIC não serem utilizadas durante as aulas de 

LE, 100% dos alunos já haviam utilizado o computador (Gráfico 2, p. 9). No primeiro 

questionário foi realizada a seguinte pergunta: “Onde você utiliza o computador?”. 

Dentre os alunos, 8% responderam em casa, 33% na escola, 42% em casa e na escola e 

17% em outros lugares como na casa de amigos, parentes ou até mesmo em lan house 

(Gráfico 2, p.9). Estes números revelam o crescimento no uso das tecnologias, que hoje 

estão presentes nos mais diversos lugares. 
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No que diz respeito à aceitação do projeto, foi perguntado: “Você gostaria de 

usar o computador nas aulas de espanhol? Por quê?” 92% dos alunos aprovaram a idéia 

e responderam que gostariam de utilizar o computador durante as aulas de LE, pois, 

segundo eles, aprenderiam mais e de modo divertido, uma vez que este recurso não era 

utilizado nas aulas de LE. Essas declarações reafirmam o Modelo Motivacional ARCS, 

que inclui quatro categorias de estratégias para a motivação dos alunos (atenção, 

relevância, confiança e satisfação), proposto por John Keller (1987 apud MOURA, 

2011).  

Para Keller (1987) a motivação diz respeito às escolhas que o indivíduo 

faz relativamente às experiências e objectivos e o nível de seu esforço 

usado. A motivação explica o que o aluno está disposto a fazer e não do 

que é capaz. Deste ponto de vista, a motivação pode ser encarada como 

um elemento chave a ter em consideração no desenho de actividades de 

aprendizagem. (KELLER, 1987 apud MOURA, p. 1004). 

Neste caso, tanto a atenção como a satisfação dos alunos esteve vinculada ao 

trabalho com as TIC.  

Abaixo veremos algumas respostas encontradas nos questionários
9
 para a 

pergunta: “Você gostaria de usar o computador nas aulas de espanhol? Por quê?” 

“Sim. Pois praticaríamos o espanhol de uma forma “divertida” e aprenderíamos pouco mais de 

informática.” 

“Já nos adaptamos a falar em espanhol, agora queremos nos adaptar a TC
10

 em espanhol” 

“Sim, porque eu adoro, e na nossa escola só mexemos no computador quando é aula de matemática, e 

também não é sempre.” 

“Sim porque aí agente aprende mais coisas novas.” 

 

Mas foi o confronto das respostas da professora titular, do cenário encontrado 

em sala de aula e das respostas encontradas no primeiro questionário respondido pelos 

                                                           

9
 As transcrições abaixo foram feitas conforme as respostas encontradas nos questionários. 

10
 TC, na linguagem da internet, é o mesmo que teclar, ou seja, conversar através do computador, usando 

o teclado para escrever as mensagens. 
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alunos que me fizeram perceber que o trabalho da docente estava voltado ao imagético, 

ou seja, ao ministrar suas classes de LE fazia uso de cartazes, pinturas, músicas, jogos e 

atividades de gramática. Abaixo, veremos a tabela de atividades que os alunos mais 

gostavam de realizar no início da pesquisa. 

Tabela 1: Atividades que os alunos mais gostavam de realizar ao início do curso (%) 

Atividades que gostavam de realizar 

antes do projeto. 

1 2 3 4 5
11

 NI
12

 Total 

Eu gosto de fazer ditados porque 

memorizo as palavras em espanhol mais 

facilmente. 

 

25% 

 

34% 

 

17% 

 

8% 

 

8% 

 

8% 

 

100% 

Gosto de realizar traduções porque assim 

consigo compreender melhor os textos e 

canções. 

 

-- 

 

8% 

 

42% 

 

-- 

 

50% 

 

-- 

 

100% 

Gosto de preencher lacunas porque 

visualizo melhor as questões. 

-- -- 50% -- 42% 8% 100% 

Gosto de ler textos em espanhol porque 

aprendo mais sobre a cultura espanhola. 

-- 17% 8% 25% 42% 8% 100% 

Gosto de escutar músicas em espanhol 

porque aprendo as canções e conheço 

cantores novos.  

 

25% 

 

-- 

8%  

17% 

 

42% 

 

8% 

 

100% 

Gosto de ouvir diálogos em espanhol 

porque aprendo melhor os sons e assim 

consigo falar melhor a língua espanhola. 

-- -- 17% 17% 58% 8% 100% 

 

No início da pesquisa, os estudantes mostraram-se interessados pelas atividades 

gramaticais como preenchimento de lacunas, traduções e leituras. Ao fazer a análise do 

segundo questionário, notei que a maior parte dos alunos aprovou os exercícios em que 

havia maior comunicação. Além disso, percebi que as temáticas preferidas foram 

aquelas relacionadas ao cotidiano (rotina diária, família e temas relacionados à 

adolescência), as quais serviram de importantes aliadas para o aprendizado, pois, ao 

trabalhar o dia-a-dia dos alunos, eles se sentiram mais confiantes e conseguiram se 

expor mais e sem medo de errar. Esse comportamento tornou-se mais evidente, nas 

últimas classes, porque ao trabalhar com as canções de Shakira e Maná pude abordar 

temas como amor, gravidez na adolescência entre outros assuntos. As músicas serviram 

de incentivo para cantar, perguntar e contar experiências. Com elas consegui motivá-los 

e assim as aulas passaram a fluir novamente até o fim da pesquisa. Abaixo veremos a 

                                                           

11
 A numeração contida na primeira coluna equivale ao nível de aprovação dos alunos frente as 

atividades, ou seja, se não aprovou colocará 1 e se aprovou colocará 5.  

12
 NI equivale a não informou. 
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tabela relativa às atividades que os alunos mais gostaram de realizar durante a pesquisa.  

Tabela 2: Atividades que mais gostaram de realizar durante a pesquisa (%) 

Atividades que os alunos mais gostaram de 

desempenhar durante a pesquisa. 

1 2 3 4 5 Total 

Eu gostei de realizar as atividades de leitura dos 

textos, pois assim pude aprender o som das 

palavras. 

 

17% 

 

8% 

 

25% 

 

17% 

 

33% 

 

100% 

Gostei de realizar a atividade em que escutamos 

a canção da Shakira, além da identificação das 

partes do corpo que apareciam na letra da 

música. 

 

-- 

 

-- 

 

25% 

 

8% 

 

67% 

 

100% 

Gostei de preencher lacunas porque tive a 

oportunidade de aprender como se escreviam as 

palavras e, além disso, pude conhecer a 

pronuncia das mesmas. 

 

-- 

 

17% 

 

33% 

 

25% 

 

25% 

 

100% 

Gostei de identificar no mapa mundial os países 

que têm como idioma oficial a língua espanhola. 

8% 25% 8% 25% 34% 100% 

Gostei de participar do jogo das partes do corpo, 

pois aprendemos novas palavras e tivemos que 

escrever frases obedecendo a critérios (nº, 

pessoa e gênero). Aprendi bastante com esta 

atividade. 

 

8% 

 

8% 

 

17% 

 

42% 

 

25% 

 

100% 

Gostei de escrever sobre meu dia-a-dia. E de 

descrever meus colegas e familiares porque 

aprendi novas palavras e novas formas de 

apresentação sem ter que estar repetindo a 

mesma palavra várias vezes.  

 

8% 

 

17% 

 

8% 

 

25% 

 

42% 

 

100% 

 

Ao analisar os dados coletados nos questionários respondidos pela professora, 

verifiquei que ela aprovou a utilização das TIC e destacou a mudança no 

comportamento dos alunos que se mostraram mais interessados pelas atividades de LE. 

[...] os alunos adoraram a idéia de trabalhar no laboratório de informática. 

Passaram a querer ter aula sempre lá. As aulas realizadas no laboratório 

foram prazerosas e divertidas. Os alunos tornaram-se mais participativos. 

Pretendo utilizar as TIC durante minhas aulas. (Depoimento da professora 

titular frente as aulas ministradas). 

 Além disso, observei que ela, desde o princípio até a conclusão do projeto, 

mostrou-se aberta para a mudança, pois ficou interessada em conhecer melhor o 

programa ELO e as diversas possibilidades de ensino que ele proporciona no contexto 

de ensino/aprendizagem.  
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Ao final do estudo, direção e coordenação pedagógica também deram seu 

parecer sobre o trabalho desenvolvido: 

Achei o projeto muito interessante, inovador, atual, trabalhou aspectos 

importantes do processo ensino aprendizagem como: visualização, 

recursos modernos como o computador, lúdico que entrou como meio 

para aprendizagem da língua. A prof. Joice [...] soube contornar as 

dificuldades encontradas como: indisciplina, falta de interesse, falta de 

equipamentos adequados, etc. Além disso, propiciou aos nossos alunos 

outro modelo de aula, que ultrapassa as quatro paredes da sala, o que hoje 

é inevitável para o interesse do aluno em qualquer disciplina. 

(Depoimento realizado pela diretora I.B. acerca das aulas de espanhol no 

laboratório de informática)   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início deste artigo promovi a seguinte interrogação que norteou minha 

pesquisa: Qual a influência das novas tecnologias no ensino/aprendizagem da língua 

espanhola? Seria positiva ou negativa? Durante a introdução, enfatizei o quanto a 

tecnologia está atrelada ao nosso dia-a-dia e o quanto ela se tornou indispensável. Na 

metodologia e análise, descrevi os caminhos que foram percorridos e as respostas 

encontradas. O desenvolvimento do projeto ocorreu adequadamente até a terceira etapa, 

ou seja, conheci a escola, observei as aulas, apliquei os questionários. Porém, no 

começo da quarta etapa, que consistia nas aulas práticas, ocorreram problemas 

relacionados a rede de computadores, que prejudicaram o andamento da disciplina e 

desmotivaram os alunos. A solução encontrada foi trabalhar em sala de aula fazendo uso 

do rádio e tentar aos poucos motivar os alunos novamente. Consegui motivá-los através 

das músicas de Shakira e Maná, jogos e brincadeiras.  

Os dados coletados e a situação vivenciada na sala de informática foram fatores 

importantes para chegar à resposta para minha pergunta de pesquisa. No meu projeto, as 

TIC influenciaram positivamente no processo de ensino/aprendizagem, pois mesmo 

tendo enfrentado o problema com a rede e a consequente desmotivação dos alunos foi a 

tecnologia que me ajudou a motivá-los novamente.  

Contudo, a investigação ajudou a evidenciar a importância da utilização das TIC 

como instrumento de trabalho no contexto escolar, além de relatar os problemas 

vivenciados pela instituição. Estes resultados reafirmam as palavras de Kelly (1969, 

apud PAIVA, 2008) de que as máquinas dominariam as comunicações do mundo 

moderno. Elas já dominam o mundo e o nosso cotidiano, pois estão presentes em todos 



   

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

os espaços. Por este motivo, torna-se indispensável, por parte dos professores, a 

frequente atualização, para a descoberta de novas maneiras e equipamentos que 

auxiliem no processo de ensino/aprendizagem. Em 2007, o Governo dos Estados 

Unidos Mexicanos enfatizou:  

El analfabetismo digital es una barrera decisiva para el acceso de 

mexicanos a las oportunidades en un mundo globalizado. No basta saber 

leer y escribir, para competir exitosamente hace falta también utilizar las 

computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones informáticas. 

(Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2007, p.188 – apud 

GUERRERO; KALMAN, 2010. p. 215). 

 A utilização da tecnologia pode ser uma forte aliada para romper com as 

barreiras do tradicionalismo, porém não será a resolução de todos os problemas 

enfrentados pelo meio escolar. A realidade das escolas brasileiras é dura, e ao 

ultrapassarmos a barreira da aceitação das TIC, poderemos encontrar a da falta de tais 

recursos. Neste momento, caberá a nós encontrar a solução para que possamos 

contribuir para uma educação de melhor qualidade. 
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