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“Na situação de globalização desconhecer o 

inglês significa ser analfabeto na 

modernidade-mundo”. 
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RESUMO 

 

 Esta pesquisa analisou as ferramentas utilizadas pelos alunos do curso de Licenciatura 

em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - Campus Ipanguaçu, no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Realizamos investigações para tentar compreender a inserção do inglês no curso em questão e 

como esta inserção é vista pelos alunos. Buscamos, ainda, relacionar a percepção dos alunos 

com os aspectos e a importância da língua inglesa para sua formação profissional como 

futuros professores. Temos, como fundamentação teórica, estudos de pesquisadores como 

Hutchinson & Waters, Polidório, Arévalo, entre outros. Realizamos um breve levantamento 

teórico sobre o ensino da língua inglesa no Brasil e o ensino do inglês para fins específicos, as 

formas de aprendizagem da língua inglesa fazendo uso de ferramentas tecnológicas, bem 

como a análise da disciplina de inglês instrumental no projeto pedagógico de cursos de 

licenciatura em informática e similares ofertados nos Institutos Federais de outras regiões do 

País, especificamente no Rio Grande do Norte, Bahia, Amapá, Espírito Santo e Mato Grosso 

do Sul. Confeccionamos e aplicamos um questionário aos alunos da licenciatura em 

informática para identificar quais ferramentas eles utilizam na aquisição do inglês e coletar 

suas concepções com relação ao uso de aplicativos móveis e outras tecnologias para 

aprendizagem da língua. Buscamos compreender, em particular, como se dá o uso dessas 

tecnologias de apoio pelos alunos no processo de aprendizagem do inglês durante o curso. 

Fizemos uma análise do processo de ensino-aprendizagem do inglês instrumental com base 

nos dados coletados e os apresentamos em quadros e gráficos sintéticos. Constatamos que o 

uso de aplicativos móveis para aprendizagem da língua inglesa já é uma realidade entre os 

alunos que participaram da pesquisa, o que nos leva a crer que as tecnologias integram, de 

forma considerável, o processo de busca e aquisição de conhecimento por parte destes alunos. 

Observamos ainda que, embora os aplicativos e outras ferramentas tecnológicas estejam 

sendo muito utilizadas, o ensino presencial, na forma de aulas convencionais, continuam 

possuindo grande protagonismo para os participantes. 

Palavras-chave: Inglês Instrumental. Ensino-aprendizagem. Inglês no Curso de Licenciatura. 

 

 

  



 
  

 
 

ABSTRACT 

 

 This research focus on analyzing the tools used by students of the Informatics 

Teaching Program from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte – Ipanguaçu campus, in the process of teaching-learning the English 

language. Initially, we conducted a research to try to understand how the English language is 

incorporated into the program curriculum and how students evaluate the course in respect to 

the whole program. We sought to understand the student’s perception of the language aspects 

and its importance for their career as future teachers. We used, as a theoretical foundation, the 

studies of Hutchinson & Waters, Polidório, Arévalo, among others. We did a literature review 

on the English teaching in Brazil, the teaching of English for specific purpose, the 

possibilities of English leaning using technological tools, as well as a brief analysis of the 

course details in different programs on Federal Institutes in five different Brazilian states. We 

developed a questionnaire and applied to the students of the mentioned Informatics Teaching 

Program, where we identified which tools they used to learn English, including smartphone 

language learning apps and other possible information technology tools. We explored, in 

particular, how the students use those technologies in their English learning process during 

the program. From the data collected, we presented our analysis using tables and summary 

graphics. Our work confirmed that the use of mobile applications for learning English is 

already a reality among the majority of our research subjects, which suggests that 

technological tools are already an integral part of the search and acquisition of knowledge by 

the students. Although we observed smartphone applications and other technological tools are 

already being widely used, the traditional lecture still plays a significant role for the students 

that participated in this research. 

Keywords: English for Specific Purpose. Teaching-Learning. English in Informatics 

Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No mundo tecnológico em que vivemos, onde a informação está cada vez mais 

acessível, faz-se recorrente a necessidade de obter sempre bons resultados, no menor espaço 

de tempo possível, para o que se deseja. Isso porque o acesso facilitado à tecnologia encontra-

se presente no cotidiano do cidadão, que está cada vez mais imerso nesse universo 

tecnológico de possibilidades. 

 Com relação ao ensino-aprendizagem de línguas não é diferente. A utilização de 

recursos tecnológicos está cada vez mais presente atuando como um facilitador no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos e, dessa forma, impulsionando o conhecimento da área 

estudada. O Duolingo, aplicativo para estudo de idiomas fundado em 2012 pelo guatemalteco 

Luis Von Ahn, por exemplo, ocupa a primeira posição mundial na categoria idiomas com 300 

milhões de usuários. 

 De acordo com publicação online de 2018 da Revista Época Negócios, o Brasil é o 

segundo País que mais utiliza o aplicativo, com 31 milhões de usuários, perdendo apenas para 

os Estados Unidos, com 55 milhões (FRAGA, 2018). Segundo reportagem de 2016 no site da 

revista Veja, de todos os usuários brasileiros na plataforma, 76% se dedicam a estudar a 

língua inglesa (VEJA, 2016). Estes números reforçam a defesa de que o uso da tecnologia no 

ensino-aprendizagem está sendo utilizado por uma parcela muito considerável da população 

mundial como meio de apoio ao estudo de idiomas, em especial o inglês.  

 Considerada como língua franca ou global, o inglês tem se mostrado cada vez mais 

importante, não só no Brasil, mas no mundo. É uma língua falada oficialmente em mais de 55 

países, além de ser a segunda língua oficial em mais de 60 países. A importância do domínio 

da língua inglesa é inquestionável, não apenas no âmbito educacional, mas em todas as áreas 

do conhecimento. 

Este trabalho tem como objeto de estudo a inserção da língua inglesa no curso de 

licenciatura em informática do IFRN – campus Ipanguaçu com o objetivo de abrir uma 

discussão acerca de um conhecimento tão importante para os alunos de curso superior, de 

modo geral e, principalmente, do curso em questão. Buscamos também, contribuir para a 

formação profissional do indivíduo, principalmente no âmbito da informática, considerando a 

necessidade do conhecimento da língua inglesa que tem sido cada vez mais exigida no 

mercado de trabalho. 
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 O interesse em abordar essa temática, surgiu após uma experiência pessoal que me 

possibilitou conhecer e praticar a língua inglesa. Durante 2 anos da minha vida, tive a 

oportunidade de morar nos Estados Unidos. Longe da família, me senti obrigada dominar a 

língua inglesa para conseguir me comunicar com outras pessoas que não falavam o português. 

Como aluna do curso de Licenciatura em Informática, percebi que, uma vez obtido o 

conhecimento, ainda que básico, da língua inglesa, algumas disciplinas do curso, 

principalmente as de cunho específico da área, poderiam ser melhores compreendidas e, 

consequentemente, desenvolvidas. 

 A escolha deste tema, portanto, ocorreu a partir dos seguintes questionamentos: 

 - Quão importante é a língua inglesa na área da informática para os alunos do curso 

de licenciatura em informática? 

 - De que forma o inglês pode contribuir no desenvolvimento do aluno do curso de 

licenciatura em informática? 

 - Quais ferramentas podem ser utilizadas para aprendizagem do inglês instrumental 

para a informática? 

 Esse trabalho possui, como objetivo geral, analisar as ferramentas de aprendizagens 

usadas pelos alunos do curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu na aquisição 

do inglês instrumental buscando evidências para nossa hipótese de que os alunos já fazem uso 

de aplicativos móveis para esta finalidade. 

  

 Como objetivos específicos foram delimitados: 

(i) Identificar quais ferramentas de aprendizagem são mais usadas pelos alunos 

na aquisição do inglês; 

(ii) Analisar a importância destas ferramentas no ensino-aprendizagem da língua 

inglesa por parte dos alunos. 

  

 Para buscar alcançar os objetivos delineados, optamos por realizar uma pesquisa de 

caráter quali-quantitativo, através da coleta de dados por meio de questionário aplicado aos 

alunos do curso de Licenciatura em Informática do IFRN, Campus Ipanguaçu. Como 

fundamentação teórica, utilizamos estudos de pesquisadores como Hutchinson & Waters, 

Polidório, Arévalo, entre outros. 
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 O primeiro objetivo específico nos remete ao uso de ferramentas de aprendizagem, 

mais especificamente tecnológicas, que podem se concretizar como ferramentas de software 

sendo executados em computadores ou smartphones / dispositivos móveis. 

 Com relação ao segundo objetivo específico, esperamos, com esta pesquisa e as 

análises aqui realizadas, dar início a uma discussão a respeito da relevância da língua inglesa 

para o profissional da área de informática e o uso de ferramentas auxiliares no processo de 

ensino-aprendizagem desta língua. 

A organização desta monografia está distribuída da seguinte forma: O primeiro 

capítulo é o presente, no qual introduzimos essa pesquisa ao leitor. O segundo capítulo realiza 

a fundamentação teórica, trazendo um breve histórico sobre o ensino da língua inglesa no 

Brasil, o ensino do inglês para fins específicos, bem como um levantamento sobre as formas 

de aprendizagem da língua inglesa e o ensino da língua inglesa no curso de Licenciatura em 

Informática. Além disso, analisamos o ensino da língua da língua inglesa em outros cursos de 

licenciatura em informática ou similares ofertados nos Institutos Federais em outras regiões 

do País, mais especificamente nos Institutos Federais da Bahia, Amapá, Espírito Santo e Mato 

Grosso do Sul. O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

trabalho e os caminhos percorridos na coleta, análise e apresentação dos dados. O quarto 

capítulo expõe os dados coletados a partir do questionário aplicado, bem como o resultado da 

análise destes dados. E, por último, as considerações finais apresentam, de forma sintetizada, 

uma análise conclusiva deste trabalho e reflete sobre a possibilidade de outras discussões a 

partir desta pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO BRASIL 

 

 De acordo com dados de 2006 fornecidos pelo site English Live, o número de falantes 

nativos da língua inglesa, ou seja, pessoas que possuem o inglês como língua materna, é de 

aproximadamente 430 milhões (ENGLISH LIVE, 2013). Em se tratando de falantes não 

nativos, esse número cresce para aproximadamente 950 milhões de pessoas. Uma a cada cinco 

pessoas falam inglês no mundo, seja como idioma nativo, segunda língua ou língua 

estrangeira. O site informa ainda que 56% dos sites do mundo são escritos em inglês. De 

acordo com Santiago (2006, apud MORAES, 2001), o Google possuía, em 2001, 

aproximadamente 9,5 milhões de páginas em inglês. Por outro lado, as páginas em português 

contabilizam pouco menos de um milhão apenas. Estes dados no levam a crer, portanto, que o 

conhecimento da língua inglesa proporciona maior facilidade de acesso às informações. 

 Arévalo (2015) afirma que o fenômeno de difusão da Língua Inglesa foi iniciado em 

1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o destaque econômico alcançado pelos Estados 

Unidos que, nesse período, ganhou autonomia, espaço e força após tornar-se líder na 

produção e exportação de produtos variados para diversos Países. Naquele momento iniciava-

se a nova era da tecnologia e do consumo e a língua inglesa tornava-se, juntamente à língua 

Francesa, uma língua diplomática ocupando espaço de destaque não só nas áreas comerciais, 

mas também nas áreas educacionais e científicas. Hutchinson e Waters (1987) explicam que o 

inglês, inicialmente aprendido por prestígio ou prazer, tornou-se uma necessidade devido ao 

comércio internacional e à tecnologia.  

 

A globalização declina-se preferencialmente em inglês. Digo, preferencialmente, 

pois a presença de outros idiomas é constitutiva de nossa contemporaneidade, 

mesmo assim, uma única língua, entre tantas, detém uma posição privilegiada 

(ORTIZ, 2006, p. 17).  

 

 No Brasil, o ensino da língua inglesa teve início no século XIX, quando em 1809 

tornou-se obrigatório o ensino das línguas inglesa e francesa no País. Nessa época, o método 

utilizado para o ensino da língua inglesa era o Método Clássico, conhecido também como 

Gramática-tradução.  Este método, originário da Alemanha, focava no estudo das regras 

gramaticais através da tradução de textos, por meio de leitura e escrita. O objetivo desse 
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método era o de treinar os alunos para a leitura de literaturas e a criação de uma disciplina 

intelectual. 

 Em 1931, com a reforma de Francisco Campos, o ensino de línguas ganhou ênfase e o 

chamado Método Direto foi introduzido no País. Nesse método, os alunos recebiam instruções 

na língua alvo e somente o vocabulário cotidiano era ensinado (POLIDÓRIO apud 

RICHARD e RODGERS, 1986). 

 A Reforma Capanema, de 1942, foi a mais significativa para o ensino de línguas 

estrangeiras. Destinando 35 horas semanais para o ensino de língua estrangeira, possuía 

objetivos educativos e culturais, determinando que as habilidades de leitura, escrita, 

compreensão oral e comunicação deveriam ser trabalhadas (POLIDÓRIO apud MACHADO; 

CAMPOS e SAUNDER, 2007). 

 Em 1996 a LDB tornou obrigatório, através da lei nº 9.394, o estudo da língua inglesa 

no ensino médio em todo o País. Em 16 de Fevereiro de 2017, esta lei sofreu alterações 

através da lei nº 13.415 tornando obrigatório a oferta da língua inglesa também no ensino 

fundamental, a partir do sexto ano. Paralelamente, a PCN de 1998 (p. 50), afirma que “A 

importância do inglês no mundo contemporâneo, pelos motivos de natureza político-

econômica, não deixa dúvida sobre a necessidade de aprendê-lo. “ 

 Para Gonçalves (2014, p. 52), “o conhecimento de uma língua estrangeira é um direito 

da população brasileira e um método de inclusão social”. No entanto, a impressão que temos, 

corroborando com Aguiar (2015, p. 3), é de que o ensino de línguas estrangeiras no Brasil é 

falho, nos ensinos fundamental e médio, pois possuem uma abordagem bastante genérica e, 

geralmente, não tem uma real preocupação com o futuro profissional do aluno. Ainda que 

exista no mercado cursos de idiomas para suprir esse déficit, devido aos altos custos e a 

situação financeira da maioria da população, eles se tornam inacessíveis para grande parte dos 

alunos. Como consequência, a maioria dos estudantes chegam à graduação sem o 

conhecimento mínimo da língua inglesa. 

 

2.2 O ENSINO DO INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS 

 

 A abordagem instrumental teve início, no Brasil, de acordo com Celani (1988), na 

década de 70 com o Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades 
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Brasileiras. Este projeto tinha como objetivo atender as necessidades do mundo acadêmico 

através de cursos de inglês ministrados nas universidades para diversos departamentos. 

 Vilaça (2003) aponta que, no Brasil, utiliza-se o termo “Inglês Instrumental” para se 

referir ao Inglês para Fins Específicos (ESP - English for Specific Purpose), visto que o 

idioma é utilizado como instrumento essencial para obtenção de um resultado. “Desse modo, 

pode-se apontar a Abordagem Instrumental como uma das formas mais práticas de alcançar 

bons resultados em curto prazo” (ARÉVOLO, 2015, p. 34). 

 Mas o que, de fato, diferencia o Inglês para Fins Específicos (ESP) do Inglês Geral 

(GE – General English)? O grande diferencial dos cursos de inglês geral para os cursos de 

inglês instrumental são os seus objetivos. O inglês geral é a forma de ensino da língua inglesa 

mais aplicada e não há nela uma motivação concreta e específica para o estudo do inglês. 

Neste tipo de curso são desenvolvidos fundamentos que compõem a capacidade comunicativa 

através de quatro habilidades linguísticas: a leitura, a escrita, a fala e a audição. O inglês 

instrumental, por outro lado, foca na necessidade do indivíduo em aprender a língua inglesa.  

 O inglês para fins específicos, ou inglês instrumental, no nosso entendimento, pode ser 

definido como o ensino baseado em necessidades específicas para a comunicação em inglês 

priorizando conhecimentos e habilidades baseados nas necessidades dos alunos. Neste caso, a 

aprendizagem está diretamente associada ao uso pretendido da língua. Ou seja, o aluno estuda 

com foco em suas necessidades particulares, preparando-se para utilizar a língua para o 

desenvolvimento de tarefas específicas. 

 Para Hutchinson e Waters (1996), o que diferencia o inglês para fins específicos do 

inglês geral não é somente a existência de necessidades, mas a consciência dela por parte do 

aluno. Em outras palavras, o aluno reconhece o propósito de sua aprendizagem e necessidade 

identificando a língua que precisa aprender para ser utilizada na situação-alvo. Além disso, os 

autores afirmam que o ESP não deve ser considerado um produto e sim uma abordagem para 

a aprendizagem da língua baseada na necessidade do aluno. A fundamentação do Inglês para 

fins específicos é “Por que esse aluno precisa aprender uma língua estrangeira? ” (Tradução 

da autora). 

 

Também conhecido nos meios acadêmicos como "Inglês para Objetivos (ou Fins) 

Específicos" é aquele que foca habilidades determinadas no aprendizado de um 

idioma, ou seja, é uma abordagem (não um método) no ensino de línguas no qual 

todas as decisões, no que tangem ao conteúdo programático e à metodologia, são 

baseadas nos interesses específicos ou nas necessidades dos alunos, contrapondo-se 

ao ensino do Inglês de uma forma geral, no qual várias habilidades linguísticas são 

desenvolvidas. No Inglês instrumental, os conteúdos e as práticas pedagógicas 

apresentam maior nível de limitação - especificidade. Assim, têm-se Inglês para 
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médicos, Inglês para engenheiros, Inglês para advogados, Inglês para a computação, 

etc. (CRUSE e PECK, 2012, p. 08). 

 

 Hutchinson e Waters (1987) apontam três fatores importantes para o desenvolvimento 

da abordagem instrumental: a demanda de um mundo em transformação; a revolução 

linguística; o foco no aprendiz.   

 A primeira delas e, na opinião dos autores, mais importante, foi a demanda de um 

mundo em transformação. Com o destaque econômico alcançado pelos Estados Unidos no 

período pós-guerra, o inglês fortaleceu-se por consequência, tornando-se a língua mais 

requisitada do mundo. 

 O segundo fator, a revolução linguística1, surgiu de uma nova realidade econômica 

vivenciada pelo mundo. Arévalo (2015) afirma que essa realidade linguística mostrou que a 

língua, seja ela escrita ou falada, varia consideravelmente de acordo com o contexto em que é 

utilizada. Além disso, Hutchinson e Waters (1987) afirmam que notou-se, no ensino de 

línguas, uma diferença entre o inglês de acordo com os meios no qual eram utilizados. A 

partir de então, foram desenvolvidos cursos para grupos específicos com ênfase nas 

necessidades linguísticas de cada grupo. 

 O terceiro fator, o foco no aprendiz, ocorreu em função das mudanças atravessadas 

pelo ensino de línguas, influenciadas pelo desenvolvimento da psicologia educacional que 

ressaltou a importância do aluno e suas necessidades em relação à aprendizagem. Desse 

modo, os diferentes interesses e necessidades dos alunos possuíam grande influência na 

motivação para aprender e na eficácia da aprendizagem. Essa tendência contribuiu bastante 

para o crescimento do inglês para fins específicos. 

 Acrescentando, Hutchinson e Waters (1987) dizem ainda que as principais 

características para o ensino do inglês instrumental são: a análise das necessidades; a 

definição dos objetivos; e o conteúdo específico. É necessário, então, que para os cursos de 

ESP seja feito um levantamento quanto às necessidades específicas dos alunos para a 

                                                      
 

 

 

1 A revolução linguística, segundo Arévalo (2015, p.35-36), trata-se da nova realidade linguística, surgida a 

partir do aumento de pesquisas relacionadas ao estudo de línguas vivenciada pelo mundo. 
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elaboração de um programa de curso que atenda a essas necessidades e permita que os 

resultados possam ser alcançados num menor espaço de tempo, em comparando-se com o 

ensino do inglês geral.  

 O processo de análise das necessidades, ainda segundo Hutchinson e Water (1987), 

apresentam três subdivisões: necessidades (needs), desejos (wants) e lacunas (lacks). As 

necessidades são caracterizadas pelo que a situação-alvo precisa. Os desejos referem-se à 

aspiração do aluno que, nem sempre, será recíproco às necessidades da situação-alvo. Por 

último, as lacunas são definidas através do intervalo entre a proficiência em que o aluno se 

encontra e a que precisa ser atingida. Esse processo de análise não pode ser configurado 

apenas no início do curso, pelo contrário, é um processo contínuo que deve ser revisto ao 

longo do curso. Esse fator é um dos principais diferenciais do inglês instrumental para o 

inglês geral pois, a partir deste processo, o ensino-aprendizagem da língua estrangeira poderá 

ocorrer de maneira mais satisfatória. 

 

2.3  FORMAS DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

 

 A forma mais comum, tradicional e importante de ensino-aprendizagem é, ainda, a 

sala de aula. Nesse contexto existem dois aspectos de ensino de línguas no Brasil: (i) o ensino 

da língua inglesa nas escolas regulares e (ii) o ensino em cursos de idiomas. No cenário 

escolar tradicional brasileiro, onde as salas de aulas possuem grande número de alunos e 

pouca carga horária dedicada à disciplina, os professores trabalham, geralmente, com o 

método de gramática tradução, focado em traduções de textos. 

 Isso acontece, principalmente, devido à dificuldade de se aplicar outros métodos do 

ensino de línguas frente ao cenário citado. As escolas de idiomas, por sua vez, possuem, além 

de mais condições estruturais e de recursos, maior liberdade para definição dos métodos a 

serem utilizados. Isso se dá por diversos motivos, um deles é a quantidade reduzida de alunos 

por sala de aula. Turmas menores, melhor estrutura e mais tempo dedicado tornam possíveis a 

introduções de diferentes métodos de ensino, além de proporcionar a oportunidade de 

dedicação à comunicação oral. No entanto, um problema considerável com relação às escolas 

de idiomas é que, devido à falta de condições financeiras por grande parte da população 

brasileira, essas escolas não são acessíveis a todos os alunos. Consideradas as dificuldades do 

ensino de línguas nas escolas regulares, torna-se necessária a busca por alternativas na 

aprendizagem de línguas.  
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 A explosão no uso da internet e das tecnologias em salas de aula nos últimos anos 

possibilitaram novas metodologias de ensino e tornaram o cotidiano dos alunos cercado de 

tecnologias que podem tornar o ensino mais dinâmico (Gonçalves, 2014). Por esse motivo, 

ainda de acordo com a autora, existe a necessidade de buscar formas de conhecimentos 

extraclasse para aperfeiçoar a formação do aluno. Uma dessas formas é o uso de novas 

ferramentas tecnológicas, podendo estas serem um diferencial quando incorporadas a 

metodologias pedagógicas. Essa forma de busca pelo conhecimento, aliás, tem transformado a 

maneira de ensinar e aprender, propiciando maior liberdade na administração do tempo de 

estudo e na busca autônoma pelo conhecimento. 

 Como exemplos de ferramentas tecnológicas estão os computadores, tablets e 

smartphones. Na área educacional essas ferramentas são conhecidas como TICs (Tecnologias 

da Informação e Comunicação) e atuam como recursos didáticos dentro e fora de sala de aula. 

Os smartphones, no entanto, estão em posição de destaque em comparação com outros meios 

por estarem em maior ascensão atualmente e por se tratarem de uma ferramenta popular, 

produtiva e acessível à população.  

 Segundo Gonçalves (2014), Smartphone é o termo em inglês para telefone inteligente 

e nada mais é que a evolução do telefone celular. Acrescenta-se que, atualmente, os 

smartphones são mais que apenas celulares, são minicomputadores acessíveis à palma da 

mão. A autora reforça esse pensamento quando diz que “Os smartphones são híbridos entre 

celulares e computadores. Não tem o hardware potente de um PC, mas também não é tão 

simples quanto aparelho celular (p. 50). ”  

 O uso de smartphones mudou a perspectiva de aprendizagem de línguas, pois 

oferecem recursos de ensino-aprendizagem com maior flexibilidade e mobilidade aos alunos. 

Essa tecnologia nos introduziu aos aplicativos móveis, ferramenta bastante citada ao longo 

deste trabalho. Também conhecimentos com Apps, os aplicativos são, de acordo com o Portal 

e Educação, programas focados nos usuários que tem como objetivo desempenhar tarefas 

práticas. Esses sistemas são desenvolvidos para um propósito específico, podendo ser 

classificados de acordo com a área de utilização ou conhecimento.  

 Os aplicativos vêm ganhando cada vez mais destaque no ensino de línguas – e da 

língua inglesa, por consequência –, pois possibilita ao aluno manter contato, a qualquer 

momento e em qualquer lugar, com o idioma objeto de estudo. Além do mais, possibilita uma 

aprendizagem personalizada, informal e espontânea, se adaptando à rotina dos alunos e dando 

a eles a sensação de liberdade de controle e escolha no processo de ensino-aprendizagem. 
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Giraffa (1999, p. 25) reforça o uso educacional de aplicativos afirmando que “todo programa 

que utiliza uma metodologia que o contextualize no processo ensino e aprendizagem, pode ser 

considerado educacional”. 

 

2.4 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA LICENCIATURA EM INFORMÁTICA   

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Computação 

abrangendo, entre eles, o curso de Licenciatura em Computação, elaborado pelo Ministério da 

Educação preveem as competências necessárias para a formação dos profissionais da área. Na 

resolução nº 5 de 16 de novembro de 2016 o documento afirma, no artigo 5º, inciso X, que 

“Os cursos de bacharelado e licenciatura da área de Computação devem formar egressos que 

revelem pelo menos as competências e habilidades comuns para ler textos técnicos na língua 

inglesa”.  

 O documento que normatiza e rege a oferta e características do curso de Licenciatura 

em Informática do IFRN é o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Na data da escrita deste 

trabalho, o curso contava com dois PPC’s vigentes, o primeiro tendo sido publicado em 2009 

e o segundo do ano de 2012.  

 A matriz do curso de Licenciatura Plena em Informática na modalidade presencial, no 

PPC de 2009, determina a carga horária de 3.070 horas, sendo 2.070 horas destinadas à 

formação docente e 1.000 horas destinadas à prática profissional. O curso organiza-se por 

disciplinas em regime seriado semestral, distribuídas em três núcleos: específico, 

complementar e didático-pedagógico. 

 O núcleo específico “Compreende as abordagens teórica e prática dos conceitos, 

princípios e aplicações da área da Informática” (Projeto Pedagógico do Curso, 2009, p. 9). O 

núcleo complementar abrange as disciplinas interdisciplinares básicas para a formação do 

docente em informática. Por fim, o núcleo didático-pedagógico contempla as disciplinas 

fundamentais para a atuação do profissional da educação. 

 Com o PPC de 2012 o curso sofreu algumas alterações, a começar pela carga horária 

do curso que passou de 3.070 para 3.404 horas. A destinação das horas se deu em 2.200 horas 

dedicadas à formação docente, 184 horas destinadas a seminários curriculares e 1.000 horas 

destinadas à prática profissional. Além disso, o curso passou a exigir que 240 horas das horas 

destinadas à formação docente seja cumprida através de disciplinas optativas. O cumprimento 
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dessas horas é obrigatório, podendo o aluno, no entanto, escolher as disciplinas a serem 

complementadas. A organização das disciplinas também sofreu alterações, saindo do regime 

seriado semestral para o regime de créditos semestral e organiza-se em quatro núcleos: 

fundamental, específico, epistemológico e didático pedagógico. 

 O núcleo fundamental trata os conhecimentos científicos indispensáveis ao 

desempenho acadêmico dos ingressantes. O núcleo epistemológico “compreende 

conhecimentos acerca de fundamentos históricos, filosóficos, metodológicos, científicos e 

linguísticos propedêuticos ao desenvolvimento e à apropriação dos conhecimentos 

específicos” (Projeto Pedagógico do Curso, 2012, p. 14). Já os núcleos específicos e 

didáticos-pedagógicos não sofreram alterações quanto às atribuições, mantendo-se, assim, as 

mesmas citadas anteriormente.  

 Nos dois PPCs, a ementa da disciplina de Inglês Instrumental possui os mesmos 

objetivos (Anexos A e B), sendo eles: compreender de que forma determinada palavra pode 

ser interpretada em função de seu uso na área da informática; utilizar estratégias verbais e 

não-verbais para compreender falhas na comunicação de enunciados; utilizar mecanismos de 

coesão e coerência na produção em língua inglesa; desenvolver e apresentar projetos com 

textos em inglês voltados para a informática; e compreender a comunicação em língua 

estrangeira como instrumento relevante para a formação profissional, acadêmica ou pessoal.  

A disciplina é, nos dois documentos, ofertada uma única vez, com carga horária de 60 

horas/aulas no PPC de 2009 e 40 horas/aulas no PPC de 2012. Vale salientar que, apesar de o 

PPC de 2012 permitir ao aluno a escolha de disciplinas de caráter optativo, o inglês não está 

inserido na lista de opções. Levando isso em consideração, é possível afirmar que, de acordo 

com as condições de carga horária disponíveis a esta disciplina, a língua inglesa é incluída na 

matriz curricular do curso de forma bastante superficial tendo em vista que uma oferta maior 

possibilitaria aos alunos maiores oportunidades de adquirirem o conhecimento necessário para 

sua formação profissional.  

 Apresentamos, abaixo, um quadro comparativo das principais características da 

disciplina de acordo com os PPCs: 

Quadro 01: Comparativo da Disciplina de Inglês Instrumental no PPC do curso. 

PPC Categoria Período de Oferta Carga Horária (h/a) Carga Horária (h) 

2009 Núcleo Complementar 1º Período 60 45 

2012 Núcleo Epistemológico 3º Período 40 30 

Fonte: Autora, 2019. 
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 Como apresentado no quadro acima, a mudança no Projeto Pedagógico do Curso de 

2009 para 2012 ocasionou alterações na disciplina, sendo elas: a categoria de grupo no qual 

está inserida; o período de oferta e, principalmente, a carga horária ofertada. 

 A mudança de categoria não trouxe nenhum impacto significativo, por outro lado, o 

período de oferta pode ter tido alguma motivação, mas que não conseguimos identificar 

através da leitura do documento. Quanto ao período de oferta, acreditamos que deveria ser 

realizada nos períodos iniciais do curso, se possível no 1º período, uma vez que o 

conhecimento da língua pode influenciar no desenvolvimento do aluno em outras disciplinas. 

 Com relação à carga horária, houve uma significante redução, que passou de 45 para 

30 horas. Também não identificamos no documento a motivação para esta redução. Se a 

oferta já corria o risco de ser insuficiente no PPC anterior, a redução da carga horária pode, 

portanto, ter um efeito negativo para a aquisição dos conhecimentos propostos pela disciplina. 

 Finalmente, com relação à ementa, não houve mudanças. Observamos que o 

documento optou por continuar com os mesmos objetivos, conteúdos e procedimentos 

metodológicos (Anexos A e B). Cabe, novamente, uma crítica com relação à carga-horária 

total da disciplina. Se a carga horária foi reduzida, por que a ementa não sofreu qualquer tipo 

de alteração? 

Optamos, então, por buscar as ofertas dos cursos de Licenciatura em Informática ou 

similares em outras regiões do Brasil delimitando nossa pesquisa aos Institutos Federais para 

analisarmos suas matrizes curriculares a fim de investigar a oferta das disciplinas de inglês e 

compará-las à disciplina ofertada no curso de Licenciatura em Informática do Campus 

Ipanguaçu. 

Conseguimos identificar, nos Institutos Federais das regiões Norte, Nordeste, Sudeste 

e Centro-Oeste, cursos com a mesma nomenclatura ou similar. Na região Sul, no entanto, não 

identificamos a oferta de cursos de Licenciatura voltados para a área de Informática. 

Apresentaremos agora as principais informações dos cursos, adquiridas após breve análise de 

seus Projetos Pedagógicos individuais, com foco nas ofertas das disciplinas de inglês. 

Na região Nordeste, o Instituto Federal da Bahia – IFBA, possui oferta do curso de 

Licenciatura em Computação. O curso possui carga horária total de 3.260 horas, em 8 

semestres e com as disciplinas organizadas em regime de sistema de créditos. O curso destina 

duas disciplinas à aprendizagem da língua inglesa: o Inglês I, ofertada no 2º período com 

carga horária de 60 horas/aula; e o Inglês II, ofertada no 3º período com carga horária de 60 

horas/aula. 



25 
  

 
 

Após a leitura da ementa das duas disciplinas, destacamos que a disciplina de Inglês I 

tem como foco: a leitura, análise e interpretação de textos; leitura intensiva para fins 

específicos; prática de compreensão e comunicação oral e escrita; e o domínio de vocabulário 

específico. Enquanto a disciplina de Inglês II busca trabalhar a leitura e técnica de tradução de 

textos; compreensão e interpretação de textos de informática; gramática e verbos; expressões 

técnicas na informática; inglês na internet; e descrição de textos técnicos. 

Na região Norte, o Instituto Federal do Amapá – IFAP, oferta o curso de Licenciatura 

em Informática. A carga horária total do curso é de 2.967 horas distribuídas em 8 semestres e 

as disciplinas são organizadas em regime semestral. Este curso possui duas disciplinas de 

língua inglesa: a disciplina de Inglês Instrumental, ofertada no 1º período com carga horária 

de 40 horas/aula; e a disciplina de Inglês Aplicada à Informática, ofertada no 2º período com 

carga horária de 40 horas/aula.  

Analisamos, então, as ementas destas disciplinas e podemos perceber que a disciplina 

de Inglês Instrumental tem como objetivos a leitura, compreensão, interpretação e análise de 

textos básicos; práticas na escrita; e estratégias do processo de leitura como, por exemplo, 

skimming e scanning2. Já a disciplina de Inglês Aplicada à Informática tem como objetivos a 

leitura, compreensão, interpretação e análise de textos da área do curso; compreensão de 

termos técnicos da área da informática; e elementos gramaticais que destaca na discriminação 

do tema “conhecer a escrita e pronúncia de termos técnicos da área de informática e 

programação” (BRASIL, 2010, p. 33). 

Na região Sudeste, o Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, possui oferta do curso 

de Licenciatura em Informática. O curso possui carga horária total de 3.005 horas e tem, 

como regime de disciplinas, o sistema de créditos. A disciplina de Inglês Instrumental é a 

única voltada para o estudo da língua inglesa e, apesar de o curso oferecer ao aluno a escolha 

de algumas disciplinas de caráter optativo, não existem nenhuma oferta voltada ao estudo do 

inglês na lista de opções. O Inglês Instrumental é ofertado no curso no 3º período e tem carga 

horária de 60 horas/aula. A ementa da disciplina é bastante simplificada e possui foco na 

                                                      
 

 

 

2 Skimming e scanning são técnicas de leitura do inglês instrumental. Skimming consiste na observação rápida 

do texto para detecção do assunto geral do mesmo. Scanning consiste em olhar rapidamente o texto para 

localizar informações específicas. 
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prática de estratégias de leituras como skimming e scanning para compreensão de textos em 

inglês, compreensão de textos relacionados à informática e o desenvolvimento da habilidade 

de leitura do aluno em língua inglesa. 

Por último, na região Centro-Oeste, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – 

IFMS, oferta o curso de Licenciatura em Computação. Com carga horária de 3.720 horas e a 

organização das disciplinas em regime semestral, o curso oferece a disciplina de Inglês 

Aplicado à Informática com carga horária de 40 horas/aula no 2º período. Em nossa opinião, a 

ementa da disciplina é extremamente simplificada, comparando-se às outras ementas 

analisadas, pois oferece poucas informações acerca da aplicação e desenvolvimento da 

disciplina no curso. Os objetivos apresentados na ementa são: a leitura e interpretação de 

textos técnicos, técnicas de leitura e a elaboração de glossário de termos técnicos. 

 O quadro abaixo apresenta uma comparação objetiva das principais informações dos 

cursos: 

Quadro 02: Oferta do Inglês nos cursos de licenciatura da área de informática: 

Região Nordeste Norte Sudeste Centro-Oeste 

Estado Bahia Amapá Espírito Santo 
Mato Grosso 

do Sul 

Curso 
Licenciatura em 

Computação 
Licenciatura em Informática 

Licenciatura 

em 

Informática 

Licenciatura 

em 

Computação 

PPC 2013 2011 2011 2017 

Disciplina Inglês I Inglês II 
Inglês 

Instrumental 

Inglês 

Aplicada à 

Informática 

Inglês 

Instrumental 

Inglês 

Aplicado à 

Informática 

Período de 

Oferta 

2º 

Período 

3º 

Período 
1º Período 2º Período 3º Período 2º Período 

Carga 

Horária 

(h/a) 

60 60 40 40 60 40 

Fonte: Autora, 2019 

 

 É possível afirmar que, à exceção da Licenciatura em Computação ofertada pelo 

IFBA, a língua inglesa é pouco inserida nos demais cursos. Além disso, acreditamos que essa 
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inserção é feita de forma bastante sutil uma vez que, em nossa opinião, a língua inglesa 

poderia ser mais trabalhada dentro dos cursos de licenciatura da área de informática. 

Além disso, observamos que a grande maioria dos cursos, com exceção da 

Licenciatura em Computação ofertada pelo IFMS, possuem maior carga horária em 

comparando-se com a disciplina de Inglês Instrumental ofertada na Licenciatura em 

Informática do IFRN - Campus Ipanguaçu. É importante destacar, ainda, que nos cursos de 

Licenciatura em Computação do IFBA e Licenciatura em Informática do IFAP, existem duas 

ofertas de disciplinas com foco na língua inglesa.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 De acordo com a problemática apresentada e retomando-se os objetivos que são: 

analisar as ferramentas de aprendizagens usadas pelos alunos na aquisição do inglês 

instrumental; identificar quais ferramentas de aprendizagem são mais usadas; analisar a 

importância destas ferramentas no ensino-aprendizagem da língua inglesa por parte dos 

alunos, será apresentado o percurso metodológico da pesquisa. 

 Uma vez definido o tema central do trabalho, realizamos pesquisas documentais 

online, através de ferramentas como Google Scholar, com foco em temas sobre inglês 

instrumental, a história do inglês instrumental no Brasil, o ensino de inglês para a informática, 

e formas de aprendizagem da língua inglesa. 

Para a pesquisa de opinião com os alunos, optamos por uma abordagem quali-

quantitativa, visto que optou-se por elaborar um questionário (apêndice A) com perguntas 

estruturadas, a respeito da aprendizagem da língua inglesa no contexto do curso de 

Licenciatura em Informática do Campus Ipanguaçu. A escolha de utilizar o questionário se 

deu a partir da definição de Gil (2008, p. 121) de que questionário é a “técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” A característica 

estruturada dar-se-á, ainda segundo o autor, por possuir uma relação fixa de perguntas que 

permanecem invariáveis para todos os participantes. 

 A elaboração e aplicação do questionário foi realizada através da ferramenta Google 

Forms. Esta ferramenta pode ser utilizada para confecção, aplicação e armazenagem dos 
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dados de formulários online de forma facilitada uma vez que, criado o questionário, é possível 

compartilhá-lo com os sujeitos da pesquisa através de um link para obtenção das respostas. 

Além disso, a ferramenta funciona também como facilitador na análise dos dados, tendo em 

vista que todas as informações fornecidas pelos participantes da pesquisa ficam salvas e 

disponíveis no sistema de nuvem do Google.  

 Com relação à forma de aplicação do questionário, decidimos aplicá-lo apenas aos 

alunos do curso de Licenciatura em Informática, disponibilizando-o durante o período de duas 

semanas, com a intenção de coletar a concepção deles a respeito do tema abordado na 

pesquisa. O roteiro elaborado possuía perguntas estruturadas, a fim de obter-se a concepção 

dos alunos acerca da importância da língua inglesa para o curso de Licenciatura em 

Informática e o uso de ferramentas na aprendizagem da língua inglesa. 

 A escolha dos sujeitos da pesquisa refere-se ao fato de a autora, como aluna do curso 

de licenciatura em informática, possuir grande preocupação com a formação dos colegas de 

área e identificar a necessidade do conhecimento da língua inglesa para formação do professor 

da área de informática. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentaremos os resultados coletados e as análises realizadas, 

organizados nas seguintes categorias: Os Sujeitos da Pesquisa; A Importância da Língua 

Inglesa para a Informática; A Influência do Domínio da Língua Inglesa nas Disciplinas 

Específicas do Curso; O Uso de Ferramentas para a Aprendizagem da Língua Inglesa. 

 Os dados obtidos no questionário serão apresentados através de quadros e gráficos. As 

identidades dos sujeitos da pesquisa serão preservadas por razões éticas e suas respostas serão 

transcritas pela autora da pesquisa e identificadas por números. 

 

4.1  OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Segundo levantamento realizado em 09 de janeiro de 2019 no Sistema Unificado de 

Administração Pública - SUAP, utilizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, o campus Ipanguaçu possui 312 alunos no curso 
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de Licenciatura Plena em Informática, do qual 107 encontram-se com matricula ativa no 

período letivo 2018.2.  

 Deste universo, obtivemos resposta por parte de 30 alunos, equivalente a 28% dos 

alunos matriculados. Este percentual possui um potencial estatístico bastante relevante dado o 

número total de alunos matriculados no curso.  

 Os alunos que responderam ao questionário integram, em sua totalidade, a matriz 

curricular correspondente ao PPC de 2012 e encontram-se, de acordo com o sistema SUAP, 

nos seguintes períodos de referência: 

Quadro 03: Quantidade de alunos e seus períodos de referência, de acordo com o SUAP. 

Período de Referência do SUAP Quantidade de Alunos 

1º Período 1 

2º Período 7 

3º Período 4 

4º Período 10 

8º Período 4 

Outros 4 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 A partir da observação da distribuição dos alunos que participaram da pesquisa com 

relação ao período de referência em que se encontram, é possível observar que a maior parte 

destes se encontram em uma etapa intermediária em relação ao percurso do curso, tendo em 

vista que apenas 1 (um) aluno está no 1º período de referência, e apenas 4 (quatro) estão se no 

8º período de referência. 

 O que se define por “período de referência” é o período onde o aluno encontra-se 

quitado com o período de referência anterior. Ou seja, o aluno cumpriu todas as exigências 

determinadas no período anterior ao que se encontra. Por exemplo, um aluno que, atualmente 

encontra-se, de acordo com o SUAP, no 4º período de referência completou todos os 

requisitos exigidos pelo 3º período.  

 

Gráfico 01: Porcentagem quantitativa dos alunos por período de referência. 
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1º Período
3%

2º Período
23%

3º Período
14%

4º Período
34%

8º Período
13%

Outros
13%

Fonte: Autora, 2019. 

 

 Curiosamente, todos os alunos participantes da pesquisa estão sob as determinações do 

PPC 2012 e este, como citado no item 2.4, possui a distribuição das disciplinas em regime de 

crédito. Tal PPC permite que o aluno curse uma disciplina uma vez cumprido os pré-

requisitos da mesma. Como a disciplina de Inglês Instrumental não possui nenhuma disciplina 

como pré-requisito, isto significa que esta pode ser cursada em qualquer semestre. 

 Diante disso, é possível compreender o porquê de, do grupo de 30 alunos que 

participaram da pesquisa, 24 já terem cursado a disciplina de Inglês Instrumental. Esse 

número correspondente a 80% do grupo, conforme apresentação do gráfico 02. 

Gráfico 02: Percentual de alunos que cursaram a disciplina de Inglês Instrumental. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

80%

17%

3%

Cursaram a Disciplina

Não Cursaram a Disciplina

Outros
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 Quanto aos demais participantes, 5 alunos, correspondente a 17% do total, ainda não 

cursaram a disciplina e 1 aluno, correspondente a 3% do total, não respondeu à questão. 

 

4.2  A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA INGLESA PARA A INFORMÁTICA 

 

 Para os profissionais da área de Informática é fundamental a inclusão da aprendizagem 

da língua inglesa, uma vez que grande parte dos termos técnicos, tutoriais, linguagens de 

programação e sistemas de banco de dados são em inglês. O inglês prova-se, constantemente, 

não somente para a área da informática, mas para o mundo, não apenas um diferencial, mas 

uma necessidade. O conhecimento da língua inglesa contribui, de forma significativa, para a 

formação de um profissional com mais qualidade, permitindo atender às demandas do 

mercado de trabalho atual. Do mesmo modo, a falta desse conhecimento pode acarretar na 

diminuição de oportunidades de trabalho causando, assim, problemas na progressão na 

carreira profissional do indivíduo. 

 Apresentamos, a seguir, as respostas dos alunos para a quarta pergunta que objetivava 

extrair suas percepções quanto à importância da língua inglesa para a área da informática. 

Quadro 04: Respostas dos alunos quanto à quarta pergunta: 

Qual a sua opinião sobre a língua inglesa para a área de informática? 

Aluno 1 Não sei ainda 

Aluno 2 De suma importância, pois nessa área tudo é inglês. Poderia ser mais de um período 

Aluno 3 
Fundamental, uma vez que a maioria dos programas são no idioma inglês e traduzido para 

o português, bem como os melhores livros. 

Aluno 4 É importante. pelo fato das informação que a informática nos oferece serem em inglês. 

Aluno 5 
Essencial, pois possibilita melhor interação entre as linguagens de programação e demais 

disciplinas que necessitam desse conhecimento. 

Aluno 6 
É fundamental, pois a área exige esse conhecimento, principalmente para solucionar 

problemas nas máquinas onde maioria das vezes o erro é exibido em língua inglesa. 

Aluno 7 
Essencial, pois muito conteúdo novo, assim como conteúdos criados décadas atrás são no 

idioma citado, além dos diversos termos da informática que tem sua origem no inglês. 

Aluno 8 De extrema valia 

Aluno 9 
Acho que essa matéria é muito boa para o curso, pra desenvolvermos melhor outro idioma 

além do português. 

Aluno 10 Assim como na vida é super importante aprender uma nova língua, principalmente a de 
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inglês, na informática não seria diferente, pois a muitos termos técnicos em inglês e ter 

uma disciplina é essencial. 

Aluno 11 

Além do inglês ser uma língua global, no curso de licenciatura em informática ela é 

imprescindível para a compreensão de textos, já que a maioria estão em inglês, mas não 

significa que precisa ser totalmente entendida, por isso existe o inglês instrumental, que 

serve para fins específicos. 

Aluno 12 E muito importante 

Aluno 13 
De muita importância, pois na informática existem diversas palavras/termos em inglês que 

precisamos pronunciar. 

Aluno 14 

A área de informática tem suas origens bem fiel a língua inglesa, é fato que já temos 

muitas adaptações para outras línguas, no entanto a maioria trata-se no inglês 

convencional, dessa forma conhece-lo minimamente é essencial para um bom 

desenvolvimento. 

Aluno 15 O conhecimento da língua inglesa é fundamental. 

Aluno 16 fundamental já que a língua é inserida no meio de todas as tecnologias. 

Aluno 17 É fundamental, principalmente para as disciplinas de programação 

Aluno 18 
Muito vaga, não traz nenhuma contribuição para o curso nem para as disciplinas 

ofertadas, em especial as de Programação. 

Aluno 19 2018.2 

Aluno 20 
É de suma importância para compreendermos a linguagem na qual trabalhamos na 

programação 

Aluno 21 
Na disciplina de POO utilizamos o inglês. Pois a leitura do desenvolvimento dos 

comandos e do sistema decorre por meio do inglês. 

Aluno 22 Muito importante para aprender a informática 

Aluno 23 
Importante, pois a maioria dos objetos que utilizamos na área da informática vem com 

nomes em inglês. 

Aluno 24 É importante pois inglês é muito utilizado na ária e é uma linguagem global. 

Aluno 25 
Super importante, pois é necessário, já que o curso tem muitas disciplinas específicas e 

necessita muito do inglês 

Aluno 26 

A língua Inglesa é se extrema importância na Área de informática principalmente no 

Curso de Licenciatura em Informática, mas tal importância deve ser dada também quando 

passada aos alunos. 

Aluno 27 
Porque além de facilitar o trabalho na prática, o curso de inglês é algo fundamental para o 

currículo nos dias atuais. 

Aluno 28 Fundamental. 
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Aluno 29 
Não só na área de Informática mas como em todo o mercado de trabalho estão exigindo o 

Inglês. É importante que o professor possa dominar bem o Inglês. 

Aluno 30 
Fundamental. A área da informática na maioria das vezes só encontramos artigos, 

documentos, etc, em inglês. E várias especificações de aparelhagem são em inglês 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 Uma primeira análise realizada foi avaliar de forma objetiva as respostas dadas para 

identificar a quantidade de alunos que percebem a língua inglesa como tendo ou não 

importância para a área de informática. A grande maioria dos alunos concordam que o inglês 

é importante para a área em questão. Destacamos a fala do aluno 13 que considera a língua 

inglesa muito importante por existir, na informática, diversas “palavras/termos” em inglês que 

precisam ser pronunciadas. Já o aluno 29 vai além ao considerar a língua inglesa importante, 

não só para a informática, mas para todo o mercado de trabalho. 

Compilamos nossa análise e a apresentamos no quadro 05. Consideramos 

inconclusivas as respostas que fogem do tema da pergunta ou a abstinência na resposta a esta 

questão. 

Quadro 05: Relevância da língua inglesa para a área de informática 

Período de Referência Sim Não Inconclusivo 

1º Período 1 0 0 

2º Período 7 0 1 

3º Período 4 0 0 

4º Período 9 0 1 

8º Período 4 0 0 

Outros 2 0 1 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 De acordo com o quadro 05, podemos afirmar que praticamente a totalidade dos 

alunos, 90% deles, consideram que a língua inglesa possui grande importância para a área de 

informática. Sem nenhuma resposta negativa e com apenas três respostas inconclusivas, fica 

evidente a percepção dos alunos quanto a este tema.  

 

4.3 A INFLUÊNCIA DO DOMÍNIO DA LÍNGUA INGLESA NAS DISCIPLINAS 

ESPECÍFICAS DO CURSO 
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 Perguntamos aos alunos sobre a influência do domínio da língua inglesa para a 

aprendizagem das disciplinas específicas do curso, uma vez que, na área da informática, o 

inglês é visto como fundamental para o desenvolvimento e sucesso do profissional. Vale 

ressaltar que, na pergunta anterior, o aluno 25 frisou a necessidade do inglês para o curso de 

licenciatura em informática quando disse ser necessário “já que o curso tem muitas disciplinas 

específicas e necessita muito do inglês” e o aluno 21 corroborou com esta opinião dando 

exemplo de uma das disciplinas específicas do curso em que se faz necessário o conhecimento 

da língua inglesa: “na disciplina de POO utilizamos o inglês. Pois a leitura do 

desenvolvimento dos comandos e do sistema decorre por meio do inglês” 

 Obtivemos 29 respostas para esta questão, apresentando-as no quadro abaixo. 

Quadro 06: Respostas dos alunos quanto à quinta pergunta: 

Você acredita que o domínio da língua inglesa ajuda na aprendizagem das disciplinas específicas 

do seu curso? Justifique. 

Aluno 1 Não respondeu a questão 

Aluno 2 Nem tanto 

Aluno 3 Não. É preciso ter a lógica da coisa. 

Aluno 4 
Sim. 

Pois a maioria das informações de informática são disponíveis em inglês. 

Aluno 5 

Sim, com certeza. Pois facilita o aprendizado de programação, banco de dados, noções 

de HTML, entre outros. A partir do momento que o usuário tem conhecimento da 

língua inglesa, esse por sua vez terá maior aproximação com qualquer linguagem, as 

sintaxes farão sentido. 

Aluno 6 
Sim. Nas disciplinas específicas existem várias especificações em inglês, ex: nome de 

algumas funções, dispositivos, entre outros. 

Aluno 7 

Sim, muitos termos usados na área da informática são originados na língua inglesa, 

portanto ter o domínio da língua inglesa ajudará bastante no aprendizado das 

disciplinas específicas. 

Aluno 8 Sim, pois as matérias de programação os códigos fontes são da língua inglesa 

Aluno 9 Acredito que em algumas partes sim. 

Aluno 10 Totalmente. Porque a muito termos em inglês na área específica. 

Aluno 11 

Sim, já que a maioria das disciplinas de programação são em inglês. Precisa-se ter 

algum conhecimento (mesmo que muito pouco) para conseguir desenvolver alguma 

coisa. 

Aluno 12 Sim? pois pra programa precisa de ter noção de inglês 

Aluno 13 Não, dá para aprender as disciplinas específicas sem ter o domínio do inglês. 
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Aluno 14 

Sim. Sem dúvidas o conhecimento acerca da língua inglesa é importante nesse 

processo de aprendizagem, os códigos, softwares, instalações, desenvolvimento, tudo 

está pautado na língua inglesa, dessa forma dominá-la facilita muito a aprendizagem no 

decorrer do curso. 

Aluno 15 Sim, pois os termos e o idioma que predomina na computação são na língua inglesa. 

Aluno 16 Sim, precisamos entender o que estamos lendo. 

Aluno 17 Sim, pelo fato de estarem relacionadas 

Aluno 18 
Sim bastante, principalmente nas matérias de programação e também na própria área 

da informática onde são usados e encontrados muitos termos em inglês. 

Aluno 19 Sim. Auxilia na parte da informática aplicada 

Aluno 20 
Super, pois as disciplinas específicas os programas são em língua inglesa assim 

teremos mais entendimento dos programas usados 

Aluno 21 
Sim. Já fui reprovada na disciplina programação orientada ao objeto. Se tivesse o 

domínio do inglês atrelada com a matemática facilitaria no ensino e aprendizagem.... 

Aluno 22 Sim. 

Aluno 23 
Sim. A língua inglesa é muito importante para o conhecimento e principalmente para 

outras matérias que as vezes envolve palavras em inglês. 

Aluno 24 

Sim, A área de tecnologia da informação é voltada para procedimentos tecnológicos 

que são globalizados, sendo este o principal motivo pelo qual todo o trabalho desse 

profissional é voltado para os termos em inglês. 

Aluno 25 
Totalmente. Porque no decorrer dessas disciplinas irão haver muitos termos técnicos 

em inglês 

Aluno 26 
Sim. Pois existem muitos termos técnicos nas disciplinas especificas que com o 

domínio do inglês deixa de ser um obstáculo. 

Aluno 27 Sim, na questão de ler, falar e ouvir. 

Aluno 28 Sim. E em todos os trabalhos científicos. 

Aluno 29 
Ajuda e muito, a língua inglesa hoje é fundamental em tudo. Nas disciplinas, 

principalmente em interpretação de texto. 

Aluno 30 
Ajuda. Assim o aluno sai com uma base boa, podendo compreender melhor no 

mercado de trabalho alguns quesitos, como peças, entre outras coisas 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Trazemos, de forma categórica, no quadro 07, a análise das respostas fornecidas pelos 

alunos quanto à relevância do inglês na aprendizagem das disciplinas específicas do curso. 

Consideramos, novamente, inconclusivas as respostas que fogem do tema da pergunta ou a 

abstinência na resposta a esta questão. 
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Quadro 07: A relevância da língua inglesa na aprendizagem das disciplinas específicas: 

Período de Referência Sim Não Inconclusivo 

1º Período 1 0 0 

2º Período 6 0 2 

3º Período 4 0 0 

4º Período 8 2 0 

8º Período 4 0 0 

Outros 3 0 0 

Fonte: Autora, 2019 

 

 O quadro 07 aponta que 87% dos alunos que participaram da pesquisa consideram que 

o domínio da língua inglesa ajuda na aprendizagem das disciplinas específicas do curso de 

Licenciatura em Informática. Dentre estes, destacamos as falas dos alunos 5 que acredita que 

o domínio da língua inglesa “facilita o aprendizado de programação, banco de dados, noções 

de HTML, entre outros” e o aluno 7 quando fala que dominar o inglês “ajudará bastante no 

aprendizado das disciplinas específicas do curso”. O aluno 21 vai além e relata a experiência 

de ser reprovada na disciplina na disciplina de programação orientada a objetos. Ele associa a 

reprovação ao fato de não dominar a língua inglesa atrelada à matemática. Alguns alunos, no 

entanto, acreditam não haver a necessidade de se dominar o inglês para a aprendizagem das 

disciplinas específicas do curso. O aluno 3, por exemplo, afirma que é preciso apenas “ter a 

lógica da coisa”. 

Não é possível estabelecer, pelos dados coletados, nenhum tipo de mudança de 

percepção quanto à relevância da língua inglesa para aprendizagem das disciplinas específicas 

do curso no percurso do aluno. Em uma possível continuação desta investigação, poderíamos 

desenvolver outro questionário com vistas a tentar identificar se efetivamente há alguma 

alteração de percepção dos alunos com relação a esta questão ao longo do curso.  

 

4.4 O USO DE FERRAMENTAS PARA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA 

 

 Sabemos que o uso do smartphone, em constante crescimento, se tornou a ferramenta 

tecnológica atualmente mais utilizada pelos cidadãos, superando o uso dos computadores. De 

acordo com informações fornecidas através do site Estadão, um survey realizado em 2016 
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pela Global Mobile Consumer apontou que 80% dos brasileiros usam smartphones no dia a 

dia. Considerando-se a estatística levantada em 2013, onde 29% da população fazia uso dessa 

tecnologia, o aumento no uso diário de smartphones pelos brasileiros aumentou em 176%. 

(MANS, 2016). 

 Segundo Gonçalves (2014, p. 51), o ensino de línguas vem se destacando entre os 

aplicativos educativos por facilitar e proporcionar a liberdade de acesso ao conhecimento, 

originando uma nova metodologia de aprendizagem que “nesse meio é autônoma, prática e 

gerenciável pelo aluno que os adaptam às suas necessidades de estudos. ” A autora acrescenta 

ainda que o tempo de aula fornecido à língua inglesa não é suficiente para obtenção do 

domínio da língua e muitos alunos não possuem condições financeiras de arcar com cursos 

particulares, o que acarreta na procura por formas autônomas de ensino/aprendizagem, como 

as tecnologias, que tornam a busca pelo conhecimento mais fácil e significativa. 

 Em face a essa realidade, buscamos averiguar o uso de aplicativos de celulares, 

também conhecidos como apps, no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa por 

parte dos alunos do curso. A seguinte pergunta buscou apurar se os alunos fazem ou já 

fizeram uso de algum aplicativo para a aprendizagem da língua inglesa.  

Quadro 08: Respostas dos alunos quanto à sexta pergunta: 

Você utiliza ou já utilizou algum aplicativo para aprendizagem da língua inglesa? Se sim, qual? 

Aluno 1 Não 

Aluno 2 Sim. Wlingua 

Aluno 3 Não 

Aluno 4 Não 

Aluno 5 
Sim, mas não usei por muito tempo. O aplicativo chamava Duolingo. Achei chato com o 

tempo e desinstalei. 

Aluno 6 

 

Sim. Duolingo 

Aluno 7 

Sim, os aplicativos foram o Cambly, Google Tradutor, TransZilla Translator, 

Duolinguo, Aprenda inglês, English Vocabulary, HelloTalk, iGetIt, Hello Pal e You 

Tube. 

Aluno 8 Sim, Duolingo 

Aluno 9 Não uso. 

Aluno 10 Sim, duolingo. 

Aluno 11 Sim, Duolingo 

Aluno 12 Não 
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Aluno 13 Sim. O duolingo 

Aluno 14 Duolingo 

Aluno 15 Busuu, duolingo, kahoot 

Aluno 16 Não 

Aluno 17 Não 

Aluno 18 Sim, o doulingo. 

Aluno 19 Sim. Duolingo 

Aluno 20 Não 

Aluno 21 Não 

Aluno 22 Sim. Duolingo 

Aluno 23 Sim. Curso completo de inglês Wlingua 

Aluno 24 Não 

Aluno 25 Sim, duolingo 

Aluno 26 Sim. Não sei o nome. 

Aluno 27 Sim, Duolingo. 

Aluno 28 MEO 

Aluno 29 Sim, o aplicado tradutor do Google. 

Aluno 30 Sim. Duolingo 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Quando perguntados sobre a utilização de aplicativos para aprendizagem da língua 

inglesa, 67% dos alunos informaram que já utilizaram a ferramenta para aquisição do inglês e 

33% nunca fizeram uso de aplicativos para este fim. Como pode ser observado, em alguns 

casos, mais de um aplicativo foi mencionado pelos alunos, além de uma percentagem 

considerável fazer uso destes. O quadro 09 apresenta o quantitativo de alunos que afirmaram 

fazerem, ou já terem feito, o uso de aplicativos no processo de aprendizagem do inglês. 

Quadro 09: Quantidade de alunos que fazem, ou não, uso de aplicativos para aquisição da 

língua inglesa: 

Utiliza aplicativos Quantidade de Alunos 

Sim 20 

Não 10 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Observando as respostas fornecidas pelos alunos, confeccionamos o quadro a seguir, 

para identificar a popularidade dos aplicativos com base no número de alunos que 
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mencionaram estas ferramentas. Cabe lembrar que cada aluno teve a liberdade de mencionar 

mais de um aplicativo, portanto a somatória ultrapassa o número de alunos que fizeram 

menção ao uso destes. 

Quadro 10: Aplicativos usados pelos alunos para aquisição da língua inglesa: 

Aplicativo Quantidade de Alunos 

Duolingo 15 

Wlingua 2 

Cambly 1 

Google Tradutor 2 

TransZilla Translator 1 

Aprenda Inglês 1 

English Vocaculary 1 

Hello Talk 1 

iGetlt 1 

Hello Pal 1 

Youtube 1 

Busuu 1 

Kahoot 1 

MEO 1 

Outros 1 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Sobre os aplicativos citados pelos alunos para aquisição do inglês, o mais utilizado foi 

o aplicativo Duolingo, utilizado por metade dos alunos que participaram da pesquisa. O 

segundo e terceiro mais populares foi o Wlingua e o Google Tradutor, ambos empatados no 

número de menções, com 2 menções cada. 

 O grande número de menções a aplicativos, bem como a grande diversidade, reforça a 

nossa hipótese de que o uso de aplicativos como ferramenta de apoio à aprendizagem da 

língua inglesa já é uma realidade entre os alunos do curso. Percebido isso, buscamos, com a 

pergunta seguinte, entender se eles acreditam que a utilização de apps como ferramenta de 

aprendizagem de línguas torna-se mais produtivo que outras alternativas para a aprendizagem 

do inglês. 
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Quadro 11: Respostas dos alunos quanto à sétima pergunta: 

Você acredita que aplicativos podem ser mais produtivos do que outras alternativas para 

aprendizagem da língua inglesa? Justifique. 

Aluno 1 Não respondeu a questão. 

Aluno 2 É uma boa alternativa 

Aluno 3 
Pode sim. Deixar o ensino mais interativo é uma das funções da área pedagógica da 

informática. 

Aluno 4 Não é que podem ser mais produtivas, mas ajuda muito no nosso aprendizado. 

Aluno 5 

Acredito que não. Pois o que vivenciei em sala, não foi um modelo de aprendizagem por 

repetição e técnica e sim um modelo mais teórico e apenas professor "passando" para 

aluno, essa na qual não acredito em muitos benefícios para realmente quem quer 

aprender a usar a linguagem. Uma boa metodologia muitas vezes falta e isso faz a gente 

pensar que o aplicativo seria melhor que o profissional da área. Claro que se o aluno for 

bom, e tiver em interesse em aprender, ele irá aprender, mas é necessário ter o 

“empurrão” do professor. O professor está alí exatamente para medias a aprendizagem. 

Aluno 6 
Sim, pois aprendizagem acontece de forma lúdica, tornando assim o aprendizado mais 

dinâmico e saindo um pouco da monotonia. 

Aluno 7 

Não, eu acredito que a aprendizagem da língua vai de acordo com o seu empenho para 

conseguir atingir o objetivo de aprender a língua, aprender um novo idioma 

independente de qual seja, exige investir tempo nos estudos desse novo idioma, 

considero os aplicativos um forte aliado de quem pretende aprender uma nova língua, 

porém não o considero mais produtivos do que outras formas de aprendizagem. 

Aluno 8 
Não é bem assim, a junção de ambos é suma importância, e por isso diversas Escolas de 

Idiomas também aderiu aos aplicativos, vendo que também é necessário o docente. 

Aluno 9 
Mais ou menos. Acredito que pode ser um bom meio para aprendizagem da língua, mais 

podemos procurar também outras alternativas além de aplicativos. 

Aluno 10 Sim, é sempre interessante haver várias formas de aprendizagem. 

Aluno 11 
Acho que depende do tipo de pessoa, algumas conseguem entender só com o professor 

explicando, já outras precisam de uma ferramenta para auxiliar essa aprendizagem. 

Aluno 12 
Depois das aulas Acho que sim , porque a tecnologia tem ajudado tanto hoje em dia 

então esse não seria diferente 

Aluno 13 
Sim. O duolingo por exemplo é um aplicativo muito interativo onde se aprende ouvindo, 

falando e escrevendo. 

Aluno 14 
Depende. Acredito que para um conhecimento básico sobre a língua inglesa envolvendo 

pronúncias e escrita um aplicativo oferece um excelente suporte para desenvolver o 
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mesmo de forma dinâmica, mas tratando-se de um aprendizado mais profundo da língua 

acho importante abordar outras formas de ensino, o que não necessariamente precisa 

deixar de lado a ideia inicial do uso de aplicativos. 

Aluno 15 
Sim. A utilização de softwares possibilita ao aluno e ao professor novas possibilidades 

de ensino-aprendizado. 

Aluno 16 Acho que é uma boa opção pra quem não tem muito tempo. 

Aluno 17 acredito que não 

Aluno 18 Não, eu acredito que ele pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da língua. 

Aluno 19 
Não. Os aplicativos são bons, mas não superam um intercâmbio em um país de língua 

inglesa 

Aluno 20 Pode até ser, depende do desempenho de quem deseja aprender 

Aluno 21 Acredito que sim. Pois desenvolveria a oralidade e a escrita. 

Aluno 22 Sim 

Aluno 23 Eu acho que os aplicativos e só um auxílio no aprendizado. 

Aluno 24 

Talvez, acredito que dependerá da cognição de cada aluno. Alguns tem mais facilidade 

com determinada coisa, mas sempre haverá alguns que precise de outros métodos de 

ensino. Isso requer um estudo para avaliar qual se enquadra melhor em cada perfil. 

Aluno 25 Acredito que sim, porque facilita bastante por ser dinâmica a aprendizagem 

Aluno 26 
Sim. Mesmo as atividades propostas nos aplicativos sendo simples, a prática deles todos 

os dias aumenta o desempenho na língua. 

Aluno 27 
Nem sempre, mas são aplicativos que podem ser utilizados de forma diferenciada para o 

nosso aprendizado. 

Aluno 28 Depende do aluno. 

Aluno 29 
O Aplicativo hoje por ser mais fácil, prático e gratuito. Mas eu prefiro o dicionário de 

bolso. 

Aluno 30 Acredito que o aplicativo ele complementa outras alternativas de aprendizagem 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Para esta questão, obtivemos 29 respostas com resultados bastante variados. A 

maiorias dos alunos acreditam que o uso do aplicativo sozinho não é mais produtivo que 

outras formas de aprendizagem de línguas, mas que serve, sim, como complemento a outras 

alternativas. Vale destacar a fala do aluno 7 quando afirma que “considero os aplicativos um 

forte aliado de quem pretende aprender uma nova língua, porém não o considero mais 

produtivos do que outras formas de aprendizagem. ” O aluno 20 corrobora com o mesmo 

pensamento dizendo que “o aplicativo ele complementa outras alternativas de aprendizagem”. 
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 Outro ponto importante a ser frisado é que, quatro alunos citaram a importância do 

papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. O aluno 5 destaca que, muitas vezes, 

a falta de uma boa metodologia por parte do professor pode influenciar na crença de que os 

aplicativos podem ser uma melhor forma de aprendizagem, mas que “é necessário ter o 

“empurrão” do professor. O professor está ali exatamente para mediar a aprendizagem.  

 Procuramos fazer uma análise objetiva das respostas dos alunos para simplifica-las em 

sins, nãos e inconclusivo a respeito desta questão. Apresentamos o resultado desta análise no 

gráfico 03. Consideramos inconclusivas as abstinências e as respostas que não deixaram claro, 

à autora, a convicção positiva ou negativa do aluno quanto à pergunta. A grande subjetividade 

do tema, além das respostas estarem bastante divididas entre as categorias propostas, não nos 

permite inferir qualquer tipo de conclusão a respeito da pergunta. 

Gráfico 03: Levantamento objetivo das respostas dos alunos quanto à sétima pergunta: 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Seguimos com a análise da última questão levantada no questionário. Nesse momento, 

nosso objetivo foi identificar as ferramentas de aprendizagem utilizadas além do uso de 

aplicativos pelos alunos de LICINFO na aquisição do inglês. 

Quadro 12: Respostas dos alunos quanto à oitava pergunta: 

Caso não faça uso de nenhum aplicativo, qual meio você utiliza para aprendizagem da língua 

inglesa? 

Aluno 1 Não respondeu a questão. 

Aluno 2 Não respondeu a questão. 

Aluno 3 Cursos presenciais. 

Aluno 4 Não uso nenhum meio não. 

Sim

30%

Não

43%

Inconclusivo

27%
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Aluno 5 
Por enquanto nenhum, acho que meu aprendizado na língua inglesa está sendo aos 

poucos. De acordo com textos e músicas que vejo e escuto. 

Aluno 6 
Eu uso aplicativos, porém outra maneira de aprender a língua inglesa séria por meio de 

vídeo aulas. 

Aluno 7 
Utilizo aplicativos e todas as formas possíveis ou que eu tenho acesso para conseguir 

atingir o meu objetivo de aprender a língua inglesa. 

Aluno 8 Jogos de RPG 

Aluno 9 Sites na internet, vídeo aulas, etc ... 

Aluno 10 Não respondeu a questão. 

Aluno 11 Utilizo o Duolingo 

Aluno 12 As aulas  e mas nada por enquanto 

Aluno 13 Não respondeu a questão. 

Aluno 14 You tube 

Aluno 15 Não respondeu a questão. 

Aluno 16 ... 

Aluno 17 não   

Aluno 18 Não respondeu a questão. 

Aluno 19 Eu uso apenas aplicativo para aprender 

Aluno 20 No momento nenhuma 

Aluno 21 Dicionários e pesquisa por meio de vídeos aulas 

Aluno 22 Internet 

Aluno 23 Vídeo aulas no YouTube. 

Aluno 24 No momento o Google. 

Aluno 25 Músicas de artistas internacionais e séries 

Aluno 26 Não respondeu a questão. 

Aluno 27 Eu uso 

Aluno 28 Não respondeu a questão. 

Aluno 29 Dicionário de Inglês para Português, vídeo aulas e pesquisas através do Google. 

Aluno 30 Não respondeu a questão. 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Obtivemos 21 respostas e 9 abstinências para esta questão. Consideradas as respostas 

obtidas, detalhamos, no quadro abaixo, as formas utilizadas pelos alunos para aprendizagem 

da língua inglesa. É importante lembrar que os alunos tiveram a liberdade de mencionar, ou 
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não, mais de um meio de aprendizagem, logo a somatória pode diferenciar-se do número de 

alunos que responderam à questão.  

Quadro 13: Outros meios utilizados pelos alunos na aquisição da língua inglesa: 

Aplicativo Quantidade de Alunos 

Vídeo Aulas 5 

Sites na Internet 4 

Aplicativos 4 

Dicionários 2 

Aulas Presenciais 2 

Jogos 1 

Séries de TV 1 

Músicas Internacionais 1 

Outros 1 

Nenhum 5 

Fonte: Autora, 2019 

 

 Analisando o quadro acima é possível observar que, entre os três mais populares, há 

uma forte relação com a tecnologia: Vídeo Aulas, Sites na Internet e Aplicativos. A nossa 

concepção de que a tecnologia já é parte da realidade dos alunos se fortalece com tal 

observação destes dados. Com relação à menção de “aplicativos”, não fica evidente se os 

alunos que mencionaram tal ferramenta se referiam a outros tipos de aplicativos diferentes dos 

já mencionados nas perguntas anteriores. 

 Também é interessante observar que há uma diversidade considerável nas ferramentas 

de auxílio ao aprendizado usados pelos alunos. Esta observação nos leva a considerar que os 

alunos, por estarem inseridos em um curso de licenciatura com vistas a se tornarem futuros 

professores, já possuem uma visão bastante pluralizada das possibilidades de ferramentas de 

apoio ao ensino-aprendizagem. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Buscamos, com este trabalho, realizar uma contribuição na esfera acadêmica, trazendo 

uma discussão acerca de um conhecimento muito importante para os alunos de nível superior, 

de um modo geral e, principalmente, do curso de licenciatura em informática. Realizamos, 

para o desenvolvimento deste trabalho, uma pesquisa para identificar as formas de ensino-

aprendizagem com foco na busca e aquisição do conhecimento da língua inglesa. Buscamos 

compreender, especialmente, como se dá o uso de tecnologias de apoio a este processo, em 

especial com o uso de aplicações móveis, ou seja, aplicativos de smartphones. Para a 

realização desta pesquisa, com foco nos alunos do curso de Licenciatura em Informática do 

IFRN - Campus Ipanguaçu, confeccionamos e aplicamos um questionário com perguntas 

estruturadas. Tentamos identificar o uso de ferramentas tecnológicas no processo do ensino-

aprendizagem a partir dos dados coletados. A compilação e análise dos dados coletados foi 

feita com o objetivo de identificar características das formas de aquisição da língua inglesa 

utilizadas pelos alunos envoltos na pesquisa. 

 Os dados coletados nos mostraram que o uso de aplicativos móveis já é uma realidade 

entre os alunos que participaram da pesquisa. Mais que isso, a receptividade dos alunos no 

uso de tecnologias é evidente, o que nos leva a crer que as tecnologias já integram, de forma 

bastante considerável, o percurso de aprendizagem e aquisição de conhecimentos por parte 

dos alunos do curso em questão. Por outro lado, aparentemente há, ainda, um grande campo a 

ser explorado pelos alunos e professores nas formas como os aplicativos e outras tecnologias 

são utilizadas dentro das disciplinas. Também é interessante lembrar que, embora os 

aplicativos e outras tecnologias sejam bastante utilizadas, o ensino presencial, na forma das 

aulas convencionais, continua tendo um protagonismo importante, de acordo com as respostas 

fornecidas por parte de alguns participantes da pesquisa. 

 Vislumbramos diversos caminhos para a contribuição deste trabalho em outras 

pesquisas. O foco do nosso trabalho foi em uma comunidade de alunos no campus do IFRN 

de Ipanguaçu. Por se tratar de curso relativamente novo, tendo sua oferta sido iniciada em 

2011, a Licenciatura em Informática possui um número de alunos ainda reduzido, conforme 

citado anteriormente, tendendo, porém, ao crescimento. No entanto, esta mesma linha de 

pesquisa pode ser utilizada em várias outras comunidades de alunos em outros campi do 
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Brasil, como já vem sendo feito, ou até mesmo em outros cursos da área de Informática e até 

mesmo em outras áreas. 

 Outra perspectiva a se considerar para trabalhos futuros é a aplicação do questionário 

aqui utilizado aos alunos dos cursos analisados nesta pesquisa dos Institutos Federais das 

outras regiões do País, possibilitando ampliar a abrangência da pesquisa e permitir uma 

comparação quanto a percepção dos alunos quando expostos a ofertas diferentes das 

disciplinas de língua inglesa.  

 Mais uma possibilidade a ser considerada é a realização de trabalhos de pesquisa que 

tentem identificar e entender como os aplicativos móveis e outras tecnologias integram e 

contribuem no ensino-aprendizagem da língua inglesa e na aquisição de conhecimento. Nessa 

linha, há uma grande área a ser explorada e as pesquisas acadêmicas certamente terão um 

papel importante na investigação e no avanço do entendimento desta área.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA 

LICENCIATURA EM INFORMÁTICA 

 

Esse questionário foi desenvolvido para levantamento das opiniões dos alunos do curso de 

Licenciatura em Informática, Campus Ipanguaçu, a respeito do uso de aplicativos para 

aprendizagem da língua Inglesa .  

 

1. Nome 

 

2. Período de Referência no SUAP 

 

3. Você já cursou a disciplina de inglês instrumental do Curso de Licenciatura em 

Informática? 

 

4. Qual a sua opinião sobre a importância da língua inglesa para a área de informática? 

 

5. Você acredita que o domínio da língua inglesa ajuda na aprendizagem das disciplinas 

específicas do seu curso? Justifique. 

 

6. Você utiliza ou já utilizou algum aplicativo para aprendizagem da língua inglesa? Se 

sim, qual? 

 

7. Você acredita que aplicativos podem ser mais produtivos do que outras alternativas 

para aprendizagem da língua inglesa? Justifique. 

 

8. Caso não faça uso de nenhum aplicativo, qual meio você utiliza para aprendizagem da 

língua inglesa? 
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ANEXO A – EMENTA DE INGLÊS INSTRUMENTAL DO IFRN - 2009 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática (2009, p.57). 



52 
  

 
 

 

ANEXO B - EMENTA DE INGLÊS INSTRUMENTAL DO IFRN - 2012 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática (2012, p. 70). 
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ANEXO C - EMENTA DE INGLÊS I DO IFBA  

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação (2013, p.75) 
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ANEXO D - EMENTA DE INGLÊS II DO IFBA  

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação (2013, p.78-79) 
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ANEXO E - EMENTA DE INGLÊS INSTRUMENTAL DO IFAP  

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática (2011, p.23) 
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ANEXO F - EMENTA DE INGLÊS APLICADO À INFORMÁTICA DO 

IFAP  

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática (2011, p.33-34) 
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ANEXO G - EMENTA DE INGLÊS INSTRUMENTAL DO IFES 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática (2011, p.48) 
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ANEXO H - EMENTA DE INGLÊS APLICADO À INFORMÁTICA DO 

IFMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação (2017, p.45-46) 

 


