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RREESSUUMMOO  

 

 

 

Este trabalho trata de um estudo sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa baseado em 

uma Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal (NEZDP) que tem seu viés 

voltado para a conscientização dos processos metacognitivos como forma de alcançar a 

autonomia na aprendizagem. Faz parte desse conjunto teórico, também, uma nova perspectiva 

pedagógica baseada na simbiose entre os estudos de Bruner (2002) e Freire (2009), e na teoria 

da metacognição. Com base no contexto sociocultural atual, permeado pelas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, a integração professor-aluno no processo de ensino-

aprendizagem com o suporte da internet, foram utilizadas como meio de operacionalizar a 

proposta emergente dessa perspectiva teórica. A análise foi desenvolvida por meio da 

Pesquisa-ação Integral e Sistêmica (PAIS). Os resultados obtidos ao final deste trabalho 

corroboraram a nossa hipótese de que a ampliação do conjunto de conhecimentos espontâneos 

dos aprendizes, juntamente com a integração professor-aluno, pode facilitar a aprendizagem 

de conceitos científicos, estimulando a metacognição e, consequentemente, a promoção da 

autonomia. 

 

Palavras-chave: Autonomia; Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal; 

Metacognição; Integração professor-aluno. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

 

 

This study focuses on the teaching and learning of English based on a new theoretical 

perspective concerning the Zone of Proximal Development (ZPD), which points to the 

apprehension of metacognitive processes as the way to reach learning autonomy. The 

theoretical set underline this study is those of a new pedagogy based on the symbiosis of 

Bruner‟s (2002) and Freire‟s (2009) concepts and in the metacognitive theory. In a social 

context dominated by the Communication and Information Technologies (CIT), the 

integration between teacher and learners with the support of the internet has been used as the 

way to operationalize this new emergent proposal of the theoretical perspectives. The analyses 

have been conducted through Systemic and Integral Action Research.  The results at the end 

of this study corroborate our hypothesis that the enlargement of spontaneous knowledge of 

the learners can facilitate the understanding of scientific concepts, stimulating their 

metacognition and thus promoting their autonomy. 

 

Key-word: Autonomy; Zone of Proximal Development; Metacognition; Teacher-learner 

Integration. 

    



VI 

 

SSUUMMÁÁRRIIOO  

AGRADECIMENTOS ........................................................................................ II 

RESUMO ............................................................................................................ IV 

ABSTRACT ........................................................................................................ V 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................... VIII 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................ IX 

LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................... X 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................... 

 

1 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................... 

 

4 

 

        1.1 Uma pedagogia da integração e da autonomia ........................................ 

 

5 

        1.2 Uso das TICs .......................................................................................... 7 

        1.3 A Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal ................. 9 

        1.3.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa ............................................. 13 

        1.3.2 A teoria da aprendizagem significativa e a Noção Expandida da ZDP  16 

        1.4 Abordagem por tarefas ........................................................................... 20  

        1.5 Teoria da metacognição .......................................................................... 22 

        1.6 Autonomia do aprendiz .......................................................................... 25 

 

2 UMA PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

INGLESA INTEGRADA AO USO DAS  TICs PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS APRENDIZES .................... 

 

 

 

27 

 

3 CAPÍTULO METODOLÓGICO ...................................................................... 

 

30 

         

        3.1 Tipo de Pesquisa ...................................................................................... 

 

30 

        3.2 Descrição do campo de estudo e dos sujeitos ........................................ 31 

        3.3 Modalidades de expressão e de coleta de dados ................................... 32 

        3.4 As Plenárias ............................................................................................. 35 

        3.5 Princípios éticos ...................................................................................... 39 

  



VII 

 

 

4 ANALISE DOS DADOS ................................................................................... 

 

41 

 

        4.1 Coleta dos dados ...................................................................................... 

41 

        4.2 Apresentação dos dados .......................................................................... 42 

 

5 DISCUSSÃO....................................................................................................... 

 

55 

 

        5.1 O percurso a ser perseguido .................................................................... 

75 

        5.2 Considerações finais ................................................................................ 76 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 

 

78 

REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS......................................................................... 80 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES.............................................................. 85 

  



VIII 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

Figura 01 - Gráfico representando a formação hierárquica dos conceitos ............................ 18 

Figura 02 - Ilustração da proposta integrada de ensino ......................................................... 28 

Figura 03 - Representação da dinâmica da pesquisa ............................................................. 31 

Figura04: Modelo das operações textuais-discursivas na passagem de texto oral para o texto 

escrito ...................................................................................................................................... 34 

  



IX 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 01 - Programação das plenárias ...................................................................... 35 

Tabela 02 – Relação entre as questões de pesquisa e as categorias de análise ........... 54 

Tabela 03 – Relação de sites selecionados por aprendiz .......................................... 138 

 

  



X 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CIT – Communication and Information Technologies 

DC - Desenvolvimento dos Conceitos Espontâneos 

IA - Integração do Aprendiz 

LA – Linguistica Aplicada 

NDR – Nível de Desenvolvimento Real 

NEZDP – Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal 

NM – Notas Metodológicas 

NO – Notas de Observação 

NP – Notas Práticas 

NT – Notas Teóricas 

NTP – Notas Teóricas e Práticas 

PAIS – Pesquisa-ação Integral e Sistêmica 

PE - Sobre a Proposta de Ensino 

PP - Sobre a Prática Pedagógica  

RA - Resolução da Atividade 

RF - Resposta Afetiva 

RM - Resposta Motivacional 

RT - Resposta Metacognitiva 

SZ - Suporte à ZDP 

TICs – Tecnologias da Informação e da Comunicação 

UT - Uso de Tecnologias 

ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal 

 



1 

 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 

 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho investigativo originou-se a partir 

de reflexões sobre a minha trajetória como aprendiz. Uma trajetória marcada pelo uso da 

abordagem tradicional de ensino, entendida neste trabalho como uma abordagem centrada no 

ensino, na qual todo o processo ocorria verticalmente centralizando-se no professor. 

Outro fator que também influenciou o objetivo desta pesquisa foi o processo da minha 

formação como professor. Apesar de termos trabalhado com diversos métodos de ensino, de 

forma teórica, tais métodos não foram aplicados em sala de aula real de forma a proporcionar 

uma análise dos reais resultados de tal aplicação. Prevalecendo, dessa forma, a abordagem 

tradicional. 

Percebemos que o papel desempenhado pelo aprendiz nessa abordagem de ensino 

prejudica o desenvolvimento da sua habilidade para a autonomia, pois, não favorece o 

controle sobre a metacognição, aspecto que consideramos fundamental para a promoção da 

autonomia.  

O objetivo deste trabalho é preencher esta lacuna, buscando desenvolver uma proposta 

de ensino alternativa capaz de promover o desenvolvimento metacognitivo dos aprendizes e, 

por meio deste, a habilidade para a autonomia.  

Como alternativa às propostas de ensino-aprendizagem tradicionais, que têm como 

base principal a transmissão de conhecimentos por meio de uma única via, desenvolvemos 

uma proposta metodológica baseada na integração professor-aluno. Uma metodologia de 

ensino que tem como principal característica a junção de diversos componentes pedagógicos e 

tecnológicos com o objetivo da promoção da aprendizagem. 

Além de ter sua base firmada sobre os estudos de Vygotsky (2008) sobre o papel da 

interação na aprendizagem e no desenvolvimento, e na teoria da metacognição, que diz 

respeito à regulação e ao controle sobre os processos cognitivos. Essa proposta é reforçada 

por uma perspectiva pedagógica que evolui a partir da simbiose entre a pedagogia popular de 

Bruner (2001) que prega a introdução do aprendiz no processo pedagógico; e a pedagogia da 

autonomia de Freire (2009) que sugere a mudança de papel do professor para o de co-
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construtor do conhecimento do aprendiz. Uma pedagogia focada na integração do aprendiz no 

projeto de aprendizagem, objetivando o desenvolvimento da sua habilidade para o controle da 

metacognição, como forma de promover a sua autonomia. 

Acreditamos que este controle pode ser alcançado por meio da ampliação do conjunto 

de conhecimentos espontâneos dos aprendizes. Essa ampliação pode facilitar a apreensão de 

conceitos científicos e, consequentemente, estimular o controle metacognitivo.   

Essa hipótese se baseia em uma Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento 

Proximal proposta pelo autor. De acordo com Vygotsky (2007-2008), sua principal 

característica é a interdependência existente entre os conhecimentos espontâneos e os 

conceitos científicos que, a partir de uma relação de biunivocidade promove a tomada de 

consciência de um dado conceito. 

Para confirmar ou refutar a nossa hipótese, buscaremos responder aos seguintes 

questionamentos: 

Como se dá a participação dos aprendizes no processo pedagógico no qual estão 

inseridos?  

A resposta a este questionamento tem como objetivo explorar a prática pedagógica na 

qual todos os participantes da pesquisa estão inseridos, visando verificar se as dinâmicas 

aplicadas pela professora colaboradora são desenvolvidas por meio da integração professor-

aluno, principal característica da proposta integrada, justificando o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

A integração do aprendiz no processo pedagógico pode influenciar na sua 

aprendizagem e na sua autonomia?  

Buscamos com esta indagação verificar a influência da integração professor-aluno no 

processo pedagógico em relação ao desenvolvimento da aprendizagem e da autonomia dos 

aprendizes.  

A proposta de ensino integrada pode, com base na NEZDP, desenvolver nos 

aprendizes habilidade para a aprendizagem autônoma? 
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Buscamos, ao responder a esta pergunta, verificar a efetividade da proposta integrada 

em relação ao desenvolvimento da autonomia do aprendiz, tendo como base a Noção 

Expandida da ZDP. 

Para o desenvolvimento deste trabalho investigativo fizemos uso da Pesquisa-ação 

Integral e Sistêmica (MORIN, 2004), um tipo de pesquisa que leva em consideração a 

historicidade que envolve o contexto, seus participantes e suas respectivas perspectivas sobre 

ele, buscando um resultado voltado para uma mudança mais eficaz tanto para uma situação 

em um contexto específico, quanto para situações em contextos educativos diferentes daquele 

investigado. 
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11  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  TTEEÓÓRRIICCAA  

 

 

Construímos a base teórica que fundamenta este trabalho a partir da convergência 

entre diversas teorias. O amálgama formado por este conjunto teórico provê o suporte 

necessário para o desenvolvimento de uma nova proposta de ensino que almeja o 

desenvolvimento da aprendizagem autônoma. 

Um conjunto teórico composto pela fusão entre as teorias de Bruner (2001) e Freire 

(2009). Uma teoria que se funda na promoção do encontro entre as mentes da professora e dos 

aprendizes, que resulta na construção do conhecimento por meio da reflexão e da 

compreensão em um entendimento interpessoal (BRUNER, 2001), nivelando os papéis do 

professor e do aprendiz, transformando-os em co-construtores do conhecimento (FREIRE, 

2009). 

Essa relação de colaboração promove, também, relações de interação e de 

intersubjetividade que contribuem para a formação da individualidade (LITTLE, 1999). 

Individualidade que por sua vez é responsável pela formação do conjunto de conhecimentos 

espontâneos que, de acordo com a Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal, 

é responsável pela promoção da aprendizagem. 

Acreditamos que a partir do uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

seremos capazes de aumentar tal conjunto de conhecimentos dos aprendizes, por meio da 

reflexão individual, facilitando o processo de aprendizagem. 

Além disso, a integração do aprendiz em todas as etapas do processo de ensino-

aprendizagem, como sugerem Bruner (2001) e Freire (2009), promove o desenvolvimento de 

processos como a monitoração e a regulação metacognitiva. E é a partir do controle da 

metacognição que o aprendiz toma consciência do processo de ensinar e aprender e, 

consequentemente, desenvolve a habilidade para a aprendizagem autônoma. 

A seguir discorreremos sobre cada teoria constituinte do amálgama, estabelecendo as 

relações existentes entre elas. 
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1.1 Uma pedagogia da integração e da autonomia 

 

 

A forma como a sociedade vem desenvolvendo a prática pedagógica, centralizando 

todo o processo no professor, sem levar em consideração os conhecimentos prévios dos 

aprendizes e as estratégias utilizadas por eles em prol do desenvolvimento da própria 

aprendizagem, não tem gerado resultados efetivos na aprendizagem dos conteúdos 

apresentados em sala de aula.  

Acreditamos ser necessária uma pedagogia que valorize o conjunto de conhecimentos 

produzidos pelo aprendiz fora do contexto escolar levando em conta suas percepções sobre a 

própria aprendizagem e, principalmente, que seja eticamente embasada e focada na promoção 

da sua autonomia (FREIRE, 2009; BRUNER, 2001). 

Uma pedagogia que se funde, de um lado, na chamada pedagogia popular de Bruner 

(2001), e do outro na pedagogia da autonomia de Freire (2009) que, juntas, constroem uma 

pedagogia preocupada com a abertura das mentes e a libertação dos aprendizes de forma ética, 

visando uma mudança mais efetiva na sua aprendizagem. 

Dentro dessa concepção, a pedagogia popular de Bruner (2001) tem como foco 

principal a concepção dos aprendizes sobre a sua própria aprendizagem, ou seja, leva em 

conta as crenças ou teorias populares que os aprendizes trazem da sua experiência de vida 

sobre o que é ensinar e aprender. Bruner sugere, dessa forma, a integração dessas crenças ou 

teorias populares ao processo de ensino-aprendizagem. 

Em busca do desenvolvimento de modelos pedagógicos mais eficientes, Bruner (2001) 

propôs quatro modelos de mentes de aprendizes que corresponderiam diretamente a um 

modelo pedagógico apropriado. O autor os denominou da seguinte forma: a aquisição do 

know-how, a aquisição do conhecimento proposicional, o desenvolvimento do intercâmbio 

intersubjetivo, também conhecido como pedagogia da reciprocidade, e o manejo do 

conhecimento objetivo. 

Dos quatro modelos desenvolvidos pelo autor, abordaremos o que ele denomina de 

“pedagogia da reciprocidade”. Nesse modelo, o processo ocorre bilateralmente, com 

professores e aprendizes discutindo e colaborando para que se construa, através da reflexão e 
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da compreensão, um entendimento interpessoal, o que Bruner (2001) denomina de “encontro 

de mentes” entre professores e alunos. 

Portanto, a pedagogia popular está preocupada com o engajamento do aprendiz no seu 

próprio processo de aprendizagem de forma a introduzi-lo dentro do processo pedagógico. 

Este engajamento pode promover a abertura, no ambiente escolar, para a introdução dos 

conhecimentos extraescolares adquiridos pelos aprendizes nas suas experiências 

socioculturais. 

Essa reciprocidade pedagógica, promovida pela integração do aprendiz, abordada por 

Bruner (2001), também é reforçada por Freire (2009) na sua concepção de pedagogia da 

autonomia. Para ele, ensinar e aprender são partes de uma mesma moeda, ou seja, ambos, 

professores e aprendizes têm responsabilidade sobre a aprendizagem. 

Para Freire (2009), o papel do professor é o de coparticipante no processo de 

construção do conhecimento, criando possibilidades para que os aprendizes tenham a 

oportunidade de produzir ou construir seu próprio conhecimento, ao invés de recebê-lo 

passivamente do professor. 

Essa coparticipação sugerida por Freire (2009) se ajusta perfeitamente com a 

concepção de Bruner (2001), pois, enquanto a pedagogia popular abre espaço para a 

introdução do conjunto dos conhecimentos espontâneos dos aprendizes, a pedagogia da 

autonomia sugere que esses mesmos conhecimentos sejam trabalhados pelo professor de 

forma colaborativa, facilitando a promoção da aprendizagem e da autonomia. 

De acordo com Benson (2005), muitos pesquisadores sobre autonomia na 

aprendizagem de línguas tem se afastado da ideia de que autonomia implica individualismo 

ou aprendizagem isolada. Paradoxalmente, para ele, a abordagem sociocultural tem dado uma 

grande contribuição a respeito da ênfase sobre a importância da dimensão social na 

aprendizagem autônoma de línguas. 

Segundo Little (1999), são as relações de interação e de intersubjetividade, 

promovidas por um ambiente particular constituído por fatores físicos e socioculturais 

diversos, que contribuem para a formação da individualidade. 

Isto significa dizer que nossa autonomia é sempre construída nas relações de 

interdependência com os outros. Significa também que a nossa capacidade para um 
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comportamento independente em algum domínio, está sempre ligada pela inescapável 

dependência. 

Little (1999) indica que se focarmos na distribuição da cognição em atividades 

colaborativas para transcender as limitações individuais do aprendiz, ou na capacidade de 

trabalhar colaborativamente para capacitar os aprendizes para dar suporte uns aos outros em 

suas respectivas Zonas de Desenvolvimento Proximais, é possível, por meio de uma 

pedagogia focada na integração do aprendiz no projeto de aprendizagem, promover o aumento 

da sua autonomia. 

Portanto, propomos uma proposta de ensino que por meio da integração dos 

aprendizes no processo pedagógico, busca promover a interação e o trabalho colaborativo 

entre aprendizes e professores, de forma que essa relação de interdependência sirva de base 

para o desenvolvimento da autonomia dos aprendizes. 

 

 

1.2 Uso das TICs 

 

 

Não é de hoje que o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) na 

educação é tema de estudos acadêmicos. Apesar de serem muitos os conhecimentos sobre tal 

uso, ainda temos muito que produzir para continuarmos evoluindo e alcançando novos níveis 

de aplicação das novas tecnologias com o objetivo de ensino-aprendizagem.  

São muitas as implicações do uso das TICs na educação. Envolvendo desde questões 

sócio-econômico-culturais, cognitivas, e até questões curriculares. Segundo Demo (1998) há 

uma grande diferença entre transmitir informação e formar um aprendiz. Ou seja, não é o 

simples uso de um computador ou de outra ferramenta tecnológica que vai revolucionar a 

educação. Ele sugere que se faz necessário ir além da transmissão de informações, é preciso 

uma mudança nos papéis do professor e do aluno, de forma a promover o trabalho 

colaborativo para a reconstrução do conhecimento de ambos. 
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Outros autores como Marco Silva (2000) e Maria Cândida Morais (1997) enfatizam o 

caráter interativo das TICs e sugerem o seu uso no contexto de ensino-aprendizagem. 

Segundo os autores é necessária uma revisão do processo educacional, pois, o modelo atual 

não contempla as necessidades emergentes da sociedade contemporânea. Uma sociedade 

dinamizada pelo uso das tecnologias nos mais variados setores, sobretudo, nas relações 

sociais. 

Se estes autores enfatizam as trocas interativas como forma de potencializar a 

aprendizagem com o uso das TICs, outros autores como Ana Cecília Ramal (2002) 

vislumbram a necessidade da formação de um novo perfil para os professores. Um professor 

que possibilite a construção do conhecimento coletivo. 

Há ainda os que sugerem que sejam feitas adaptações na escola para que se adaptem à 

nova sociedade contemporânea. Nesse grupo Moran (1999) reforça a necessidade da 

promoção de novas experiências de ensino-aprendizagem, do desenvolvimento de novas 

metodologias que façam uso das TICs, da promoção de mudanças no papel desempenhado 

por professores e alunos, e sugere até mesmo a concepção de um novo currículo escolar. 

Observando o posicionamento dos autores supracitados, percebemos que o foco é o 

uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação como forma de potencializar o 

processo educativo. Uns focando na interatividade, outros na prática pedagógica, e outros no 

modelo educacional. Porém, todos compartilham um ponto comum, as relações sociais, 

sobretudo, entre professores e alunos. Chamamos a atenção para este ponto, pois, é o ponto 

central da nossa base teórica. 

Como pudemos perceber, a maioria dos trabalhos desenvolvidos sobre o uso das TICs 

nos projetos de ensino-aprendizagem sugerem intensas mudanças no contexto pedagógico. 

Porém, o que sugerimos é uma mudança na relação professor-aluno potencializada pelo 

suporte das TICs. 

Neste sentido, dentre as várias ferramentas das TICs, a internet surge como a mais 

adequada ao uso baseado na Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Potencial 

(NEZDP). Essa noção baseia-se, como veremos em detalhes mais adiante, na relação entre 

dois conjuntos de conhecimentos necessários para a promoção da aprendizagem consciente. 

Ou seja, para cada informação científica ensinada em sala de aula o aprendiz precisa, para que 



9 

 

a aprendizagem sobre tal informação se dê de forma consciente, ter desenvolvido de forma 

espontânea um conjunto de conhecimentos análogos ao conhecimento científico ensinado. 

A internet surge como ferramenta fundamental, pois, se usada de forma sistemática e 

pedagogicamente orientada, pode potencializar o aumento do conjunto de conhecimentos 

espontâneos dos aprendizes de forma a facilitar a aprendizagem sobre qualquer tipo de 

informação científica em sala de aula, desde que tal sistematização o guie para tal 

aprendizagem. 

Portanto, sugerimos o uso da internet como uma ferramenta capaz de proporcionar a 

potencialização do conjunto de conhecimentos espontâneos dos aprendizes que, segundo a 

NEZDP, facilitará, levando-se em consideração a orientação pedagógica, a aprendizagem de 

qualquer conhecimento científico. 

 

 

1.3 A Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal (NEZDP) 

 

 

A teoria de Vygotsky, embora de base psicológica, tem sido muito utilizada como base 

teórica em pesquisas na área da educação por diversos pesquisadores. Apesar de sua grande 

aceitação, alguns autores observaram que o seu trabalho originou diversas interpretações. Essa 

diversidade tem relação direta com a complexidade e a mudança de foco constante na sua 

curta, porém brilhante, produção científica (LUCCI, 2006). 

Em sua teoria Vygotsky afirma ter descoberto “muitos vínculos internos complexos 

entre os conceitos espontâneos e científicos” que mantém entre si uma relação de 

interdependência (VYGOTSKY, 2008, p. 145). É a partir dessa relação, estabelecida por 

Vygotsky, que expandimos a noção de Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Para Vygotsky um processo externo é internalizado por meio da combinação entre 

dois processos cognitivos distintos. Primeiro na ação, por meio do uso de instrumentos em 

uma atividade mediada entre o sujeito e um objeto ou mecanismo e, em seguida, no plano da 

linguagem, por meio da representação sígnica desta ação. 

É claramente perceptível a diferença entre os dois processos que ocorrem durante a 

internalização de um conceito. O primeiro diz respeito à produção de conhecimento por meio 
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de procedimentos e processos provenientes da prática ou da ação; enquanto o segundo diz 

respeito à representação sígnica dessa ação ou procedimento por meio da linguagem, de forma 

a torná-lo um objeto de pensamento compreensível e intercomunicável. 

Tendo como base os processos expostos acima, se considerarmos que a maioria dos 

conhecimentos espontâneos que adquirimos ao longo de nossas vidas são decorrentes do uso 

de instrumentos, ou seja, decorrem a partir da experiência em atividades práticas, podemos 

afirmar que o uso de instrumentos e a aquisição de conhecimentos cotidianos ou espontâneos 

mantêm entre si uma relação estreita. 

Da mesma maneira, se considerarmos que o conceito científico é a representação 

sígnica de um procedimento prático, possibilitado pela linguagem por meio de um sistema de 

signos, o qual permite a transferência de um objeto de pensamento de um plano mental A para 

um plano mental B, podemos então afirmar que a linguagem e os conceitos científicos 

mantêm uma relação direta, pois, o segundo só existe por meio da primeira. 

Diante disso, poderíamos dizer, usando um pouco de jargão matemático, que o uso de 

instrumentos está para os conhecimentos espontâneos, assim como o uso de signos está para 

os conceitos científicos. 

A partir desta observação desenvolvemos a seguinte proposição: Se para Vygotsky 

(2008, p.55) o processo de internalização consiste na combinação entre o uso de instrumentos 

e a representação sígnica por meio de atividades mediadas onde, o primeiro produz a ação e, o 

segundo a representação sígnica desta ação no plano mental, podemos afirmar que tal ação e a 

sua representação sígnica são estruturas análogas. Divergindo apenas no plano externo. 

Logo, a linguagem, por meio do seu sistema de signos, age sobre o conhecimento 

espontâneo estabelecendo uma relação de biunivocidade com ele, de forma a torná-lo um 

conhecimento intercomunicável entre os sujeitos. 

Esta relação tem implicação direta na aprendizagem dos conceitos científicos 

apresentados na escola. Dentro dessa perspectiva, um conceito científico evolui a partir da 

sistematização de um conhecimento espontâneo por meio do uso de signos linguísticos. Uma 

vez um conceito, ele servirá de base para a formação de conceitos mais complexos. Ou seja, 

todo conceito científico, inevitavelmente, fará parte de um sistema hierárquico de conceitos 

subjacente a outros conceitos mais complexos (VYGOTSKY, 2008, p. 115). 
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Para Vygotsky (2008, p. 115) este sistema hierárquico é constituído de interconexões 

que dão origem ao meio no qual a consciência e o domínio sobre os processos mentais se 

desenvolvem. Segundo o autor, o conhecimento científico produz a consciência reflexiva. 

Esta percepção amplia a noção de Zona de Desenvolvimento Proximal que na sua 

concepção original é o espaço existente entre o que uma criança pode realizar sozinha, que é o 

que Vygotsky denomina como nível de desenvolvimento real (NDR.), e o que ela pode 

realizar com a ajuda de um parceiro mais capaz (VYGOTSKY, 2008, p. 128). 

Em outras palavras, a ZDP consiste em processos mentais incompletos, mas que estão 

em estado embrionário a ponto de se desenvolver. E com a ajuda de um parceiro mais capaz, a 

criança conseguiria completá-los. 

A aprendizagem que, para Vygotsky, é um aspecto exclusivamente humano, é 

caracterizada pela natureza sociocultural onde o indivíduo, por meio da interação com os 

pares, mergulha na intelectualidade do outro para alcançar novos níveis. 

Da mesma forma que o aprendizado e o desenvolvimento estabelecem uma relação de 

interdependência, no que concerne ao desenvolvimento mental, na perspectiva de Vygotsky. 

Para a aprendizagem os conceitos científicos e os conhecimentos espontâneos, também, 

estabelecem uma relação de interdependência de mesmo nível. 

Portanto, na Noção Expandida da ZDP para a aprendizagem, para que um conceito 

científico seja aprendido de forma consciente, é necessário que o aprendiz tenha assimilado 

previamente, um conjunto de conhecimentos espontâneos análogo ao sistema hierárquico de 

conceitos que subjaz ao conceito científico ensinado. 

O que Vygotsky (2007, p. 98) chama de processo mental em estágio embrionário na 

concepção original da ZDP, na noção expandida ou NEZDP, poderia ser descrito como a 

diferença entre o sistema hierárquico de conceitos que compõem um dado conceito científico 

e o conjunto de conhecimentos espontâneos de um determinado aprendiz relativos a ele. 

Em outras palavras, quando o conjunto de conhecimentos espontâneos não estabelece 

uma relação biunívoca com o sistema hierárquico de conceitos que compõe um dado conceito 

científico, a relação de interdependência existente entre eles é quebrada. Ocasionando uma 

deficiência na aprendizagem. 
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Para uma melhor compreensão da NEZDP, trouxemos para a arena a Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS). Uma teoria bastante difundida no meio acadêmico que 

desempenhará a função de parâmetro de comparação com a NEZDP.  

Inicialmente discorreremos, resumidamente, sobre a Teoria da Aprendizagem 

Significativa para, em seguida, estabelecermos as devidas relações ou divergências existentes 

entre ela e a NEZDP. 
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1.3.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

 

A aprendizagem significativa iniciou-se em 1963, quando o americano David Ausubel, 

um psicólogo educacional, publicou a obra The psycholoby of meaningful verbal learning, 

obra esta que foi responsável pela revolução cognitivista na Psicologia Educacional. 

A Aprendizagem Significativa tem seu enfoque na aprendizagem cognitiva, da qual 

emerge a ideia de que as informações são armazenadas organizadamente na mente do 

aprendiz, sendo esse conjunto de informações denominado de estrutura cognitiva. Ela é 

também denominada de verbal devido ao papel desempenhado pela linguagem que possibilita 

a manipulação de conceitos e proposições por meio da representação sígnica (PRAIA, 2000).  

De acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), as novas informações 

interagem com o conhecimento prévio do aprendiz, denominado por Ausubel como 

subsumers. Um subsumer pode ser entendido como um conceito mais amplo, que tem a 

função de subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva, agindo como ancoradouro 

no processo de assimilação. Por meio da interação entre o conhecimento novo e o 

conhecimento prévio, o conceito âncora é modificado e diferenciado do conceito inicial 

(PRAIA, 2000). 

De acordo com Praia (2000), existem três tipos de aprendizagem significativa: 

Aprendizagem representacional – é a aprendizagem dos símbolos individuais, isto é, 

geralmente das palavras, ou do que elas representam. 

Aprendizagem de conceitos – é a aprendizagem das abstrações dos atributos dos 

referentes ou das regularidades em eventos ou objetos. 

Aprendizagem proposicional – é a aprendizagem que está além da soma dos 

significados das palavras ou conceitos que compõem a proposição. 

De acordo com Praia (2000), ao se comparar os três tipos de Aprendizagem 

Significativa, constata-se que tanto a aprendizagem de proposições, quanto a aprendizagem de 

conceitos, tem ambas a mesma base e são dependentes da aprendizagem representacional.  

Como aponta Praia (2000), para que a aprendizagem significativa ocorra de fato, são 

necessários alguns fatores: 
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a) Que o aprendiz apresente uma predisposição para a aprendizagem de 

forma a relacionar o material com a sua estrutura cognitiva; 

b) Que o material educativo seja potencialmente significativo, relacionável 

com a estrutura cognitiva de modo intencional e não arbitrário. 

Fechando essa lista, Ausubel (1978) acrescenta que: “para que ocorra realmente 

aprendizagem significativa não é suficiente que o novo material seja intencional e que se 

relacione substancialmente com as ideias correspondentes abstratamente (...). É também 

necessário que esse conteúdo, idealmente pertinente, exista na estrutura cognitiva do aluno em 

particular”. 

De acordo com Praia (2000),  

 

 

“Ausubel defende que a aprendizagem significativa se desenvolve dedutivamente 

dos conceitos mais gerais para os conceitos mais específicos. Refere que se deve ter 

em conta que existem conceitos relevantes, gerais, com elevado grau de 

inclusividade e outros menos gerais que lhe estão subordinados. Nas aprendizagens 

deve-se, então, começar por compreender os conceitos mais abrangentes, uma vez 

que serão a base para a “ancoragem” de outros conceitos mais concretos, que depois 

são progressivamente diferenciados, em termos de detalhe e especificidade. Assim 

sendo, as estruturas cognitivas, ao incorporarem novos conteúdos, evoluem”. 

 

 

Segundo Praia (2000), Ausubel definiu duas formas de manipulação deliberada dos 

atributos cognitivos para fins pedagógicos: 

Substantivamente: o primeiro meio de manipulação tem objetivos organizacionais e 

integrativos, fazendo uso de proposições e conceitos generalizáveis, inclusivos e relacionáveis 

ao conteúdo da disciplina em questão. Dessa forma, é importante selecionar o conteúdo, 

coordená-lo e integrá-lo em diferentes níveis, proporcionando a construção de uma estrutura 

cognitiva adequada. 

Programaticamente: utilizando-se de princípios programáticos busca sequenciar o 

conteúdo a ser estudado, considerando a sua organização e lógica internas, planejando a 

realização de atividades práticas, em outras palavras para Ausubel deve-se estabelecer uma 

relação adequada entre o conteúdo básico a ser ensinado e a estrutura cognitiva dos indivíduos 

que irão aprender tal conteúdo. 
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Com isso, Ausubel tinha como objetivo munir os professores com uma ferramenta 

lógica de forma que eles pudessem descobrir estratégias de ensino mais eficazes e, a partir 

daquelas as quais tomaram conhecimento durante a sua formação, ou na sua prática, fizessem 

as melhores escolhas. 

Para este autor, a TAS é embasada em princípios. Um dos mais importantes deles, e 

que ainda hoje é considerado o norte da TAS é: o fator mais importante de que depende a 

aprendizagem de um aluno é aquilo que ele já sabe, aquilo que já está incorporado na sua 

estrutura cognitiva. 
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1.3.2 A teoria da aprendizagem significativa e a noção expandida da ZDP 

 

 

Trouxemos para a discussão a Teoria da Aprendizagem Significativa, pela sua ampla 

utilização na pesquisa acadêmica e, também, pelo compartilhamento que tanto ela, quanto a 

Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal tem com a aprendizagem cognitiva. 

A Aprendizagem Cognitiva pode ser definida como aquela na qual certo conteúdo é 

inserido na Estrutura Cognitiva (conjunto global de ideias sobre determinado assunto, 

disciplina ou mesmo conjunto total de pensamentos de um indivíduo, e a forma com que são 

organizadas) de forma organizada, criando um complexo organizado de informações. 

A Teoria da aprendizagem Significativa, afirma que é a partir de conteúdos que os 

indivíduos já possuem na sua estrutura cognitiva que a aprendizagem pode ocorrer. Nas 

palavras do próprio autor da teoria “o fator mais importante que influi na aprendizagem é 

aquilo que o aluno já sabe. Isto deve ser averiguado e o ensino deve depender desses dados” 

(AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1983). 

De forma semelhante na NEZDP a aprendizagem de um conceito científico ocorre a 

partir de uma relação de biunivocidade estabelecida entre o conhecimento espontâneo e o 

sistema hierárquico de conceitos científicos subjacentes ao conceito ensinado. Ou seja, a 

aprendizagem ocorre por meio da sistematização do conhecimento prévio, adquirido de forma 

espontânea pelo aprendiz, por meio da linguagem. 

Porém, diferentemente da NEZDP, a Aprendizagem Significativa é um processo por 

meio do qual uma nova informação é acoplada a uma estrutura cognitiva prévia, particular, e 

específica, conhecida como subsumer. 

Diferentemente da TAS a NEZDP não estabelece um conceito âncora, ao invés disso, 

estabelece uma relação de interdependência entre o sistema hierárquico de conceitos 

específicos subjacentes ao conceito científico ensinado, e os conhecimentos espontâneos do 

aprendiz. Em outras palavras, o sistema hierárquico de conceitos subjacentes ao novo 

conhecimento e o conjunto de conhecimentos espontâneos do aprendiz devem estabelecer 

entre si uma relação biunívoca, ou seja, de um para um. 

Para a TAS, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação ancora-

se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo 

modificando-a. 

Na NEZDP, a aprendizagem ocorre quando um conceito é apresentado integralmente 

ao aprendiz e ele, de forma espontânea, já apreendeu cada elemento do sistema hierárquico de 
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conceitos específicos que o compõem, promovendo a combinação entre os dois conjuntos, 

originando uma nova estrutura cognitiva, ou seja, a aprendizagem do novo conceito científico. 

É a partir da ação do conhecimento sistematizado sobre o conhecimento não sistematizado, 

que o conhecimento espontâneo é transferido para o plano da consciência, e convertido em 

conhecimento científico.  

Aprender conceitos básicos ou específicos, teoricamente, é mais fácil do que aprender 

um conceito complexo, formado por um sistema de conceitos. E a aprendizagem de um 

conceito novo, segundo a NEZDP, só ocorre quando o conjunto de conhecimentos 

espontâneos do aprendiz estabelece uma relação de biunivocidade com o sistema hierárquico 

de conceitos subjacentes ao novo conceito ensinado. Enquanto esta relação não for 

estabelecida, ou seja, enquanto o aprendiz não apreender cada parte do sistema hierárquico de 

conceitos de forma a estabelecer as conexões necessárias para tal compreensão, a 

aprendizagem não ocorrerá. 

Na NEZDP o que ocorre é a sistematização, por meio da linguagem, de um 

conhecimento adquirido de forma espontânea, ou não científica, por meio da ação de um 

conceito científico, de forma que ele possa ser transferido de um plano de pensamento A para 

um plano de pensamento B. Em outras palavras, é a representação sígnica de um 

conhecimento espontâneo, individual, que possibilita a sua compreensão coletiva. 

A TAS afirma que existem conceitos âncoras, ou subsumers, que são entendidos como 

conceitos mais amplos, que tem a função de subordinar outros conceitos na estrutura 

cognitiva agindo como ancoradouro no processo de assimilação. 

Na NEZDP, para que um conhecimento científico seja apreendido de forma 

consciente, é necessário que o conjunto de conhecimentos espontâneos do aprendiz seja igual 

ou maior do que o sistema hierárquico de conceitos subjacentes ao novo conceito ensinado, 

sem a necessidade de um conceito estar ancorado a outro. A relação entre os conceitos é 

estabelecida pelo conceito científico. 

Neste sentido, as duas compartilham da ideia de que existe um sistema hierárquico de 

conceitos específicos que formam conceitos mais amplos, porém, divergem na forma como 

esses conceitos são aprendidos.  

Enquanto na TAS a assimilação ocorre a partir dos conceitos mais amplos, os 

subsumers , na NEZDP a aprendizagem ocorre a partir dos conceitos mais específicos. Ou 

seja, para a NEZDP um conceito mais amplo só poderá ser aprendido se cada parte do seu 
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sistema hierárquico de conceitos for aprendida espontaneamente pelo aprendiz, formando o 

todo que o representa, sem a necessidade de um conceito âncora.  

Por exemplo, não paramos para pensar no conceito de “letra” quando pensamos na 

definição, ou conceito de “palavra”. Porém, para compreendermos como se formam as 

palavras precisamos, primeiramente, entender a definição de “letra”. Apesar de o conceito 

“letra” estar na base, ou no sistema hierárquico de conceitos do conceito “palavra”, “letra” e 

“palavra” são dois conceitos diferentes que ficam armazenados separadamente no sistema 

cognitivo do aprendiz, de acordo com a NEZDP. Dessa forma, quando pensamos no conceito 

“palavra”, pensamos nele como um todo, e não em cada parte que o constitui. De acordo com 

a NEZDP, tanto um conceito amplo e complexo, quanto um conceito básico e específico, 

continuam a existir separadamente na estrutura cognitiva do aprendiz. Porém, a sua 

aprendizagem ocorre do simples para o complexo a partir da relação estabelecida entre o 

conceito científico ensinado e os conhecimentos espontâneos pré-existentes. 

 

Figura 01 - Gráfico representando a formação hierárquica dos conceitos (desenvolvido pelo 

autor) 

 

Observando o gráfico, podemos perceber melhor o funcionamento da NEZDP. No 

exemplo acima, para que o aprendiz possa aprender o conceito X, é necessário que ele 

aprenda, primeiro, os conceitos 1, 2 e 3, pois, estes formam o seu sistema hierárquico, não 

sendo considerado possível, nesta perspectiva, o inverso.  
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Da mesma maneira, para a apreensão do conceito Y, é necessário que o aprendiz 

aprenda antes os conceitos A, B e X. Porém, qualquer dificuldade na aprendizagem dos 

conceitos 1, 2 e 3 do sistema hierárquico do conceito X, provocará uma deficiência na 

aprendizagem do conceito Y. Portanto, a NEZDP parte dos conceitos mais específicos para os 

conceitos mais amplos, pois, eles são a base de todos os conceitos mais complexos. 

Na perspectiva da NEZDP, a aprendizagem de um conceito científico parte do 

conceito mais específico para o mais complexo. Dessa forma, aprender um conceito que tem 

no seu sistema hierárquico uma gama muito grande de conceitos a partir do todo complexo, 

seria o caminho mais difícil para a aprendizagem. 

Além do que, todos os conceitos complexos, em algum momento, compartilham 

conceitos específicos entre si, o que torna a aprendizagem de conceitos espontâneos 

indispensável para o desenvolvimento da aprendizagem em qualquer disciplina.  

Dentro da perspectiva da NEZDP o que diferencia o nível de aprendizagem de um 

aprendiz em ralação aos outros é justamente o seu conjunto de conhecimentos espontâneos. A 

ampliação desse conjunto pode facilitar, de sobremaneira, o desenvolvimento da sua 

aprendizagem. 

Para o desenvolvimento de uma proposta de ensino baseada na NEZDP, é necessário 

dar atenção às estratégias individuais de aprendizagem, pois, é o aumento do conjunto 

individual de conhecimentos espontâneos que promove a aprendizagem. Para isso, a 

abordagem é um ponto fundamental. A seguir trataremos da abordagem elencada para este 

trabalho. 
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1.4 Abordagem por tarefas  

 

 

 O uso de abordagens baseadas em tarefas surgiu como uma alternativa para o ensino 

tradicional baseado na estrutura linguística da língua-alvo e em exercícios de 

condicionamento. 

 A busca por abordagens de ensino-aprendizagem alternativas se deve, em parte, pela 

ineficácia de programas de ensino baseados no conteúdo pré-determinado pelo professor que 

busca, por meio da repetição exaustiva de etapas, o acúmulo de conhecimentos de forma a 

impulsionar a aprendizagem sobre o sistema lingüístico da língua-alvo (XAVIER, 1999, p. 21 

apud HAUPT, 2010). 

Na abordagem tradicional, todo o processo é centrado no professor. Na abordagem por 

tarefas, tanto o papel do professor quanto o do aluno foram redimensionados. De acordo com 

Larsen-Freeman (1986), o professor não exerce mais o grande papel de transmissor de 

conhecimentos. Fora do centro da atenção, ele exerce o papel de facilitador da aprendizagem 

dos alunos (ALMEIDA FILHO, 1997). 

E os alunos, ao trabalharem com tarefas, desenvolvem atividades em um ambiente de 

ensino-aprendizagem permeado pela língua-alvo promovendo mais oportunidades para a 

aquisição do novo idioma (BITAR, 2008). 

A base elementar da Abordagem Tarefas é a interação. O envolvimento do aprendiz 

como co-construtor de atividades conjuntas faz com que a competência linguística, junto com 

as demais competências, se ajuste constantemente em relação a outros agentes sociais em um 

contexto de aprendizagem que vai se reconfigurando (MONADA E DOEHLER, 2004, p. 

502). 

O foco do ensino por meio de tarefas é o processo, e não o conteúdo. Portanto, uma 

sequencia de ensino pré-determinada pelo professor não é a prioridade. O objetivo principal é 

o engajamento dos alunos na troca e na construção do conhecimento (HAUPT, 2010). 

Dentre as diversas definições de tarefas, a que mais se adéqua a nossa proposta é a 

desenvolvida por Candlin (1987, p. 10). Para ele, tarefa é uma interação entre conhecimento e 

procedimento. É uma, em um conjunto de atividades diferenciadas, sequenciadas e 

problematizadoras, envolvendo alunos e professores na seleção conjunta de uma série de 
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variados procedimentos cognitivos e comunicativos a serem aplicados a um novo 

conhecimento, na exploração e na busca coletiva de objetivos previstos ou emergentes em um 

contexto social. 

As abordagens tradicionais de ensino de língua estrangeira que tem como base as 

estruturas gramaticais como meio de produzir mecanismos de aprendizagem, geralmente 

fazem uso de textos artificiais e muito simples, além de ignorar a opinião dos aprendizes na 

construção das atividades. Dessa forma, esse tipo de abordagem não identifica as 

necessidades individuais dos aprendizes, diminuindo a sua motivação. 

Em relação a metodologia, a prioridade na abordagem tradicional é dada ao conteúdo, 

o que deixa de lado a ideia de que existem vários trajetos para se alcançar a aprendizagem 

com a utilização do mesmo material. Limitando, dessa forma, as estratégias de ensino-

aprendizagem utilizadas em sala de aula (XAVIER, 1999; LONG, 2007). 

A Abordagem por Tarefas busca romper os limites impostos às estratégias de 

aprendizagem individuais, de forma a atender a diversidade metodológica exigida no processo 

de ensino-aprendizagem em sala de aula, devido às características de aprendizagem de cada 

aprendiz.  

Portanto, o termo „tarefa‟, numa visão geral, é uma atividade, ação ou exercício que 

têm como propósito fundamental facilitar a aprendizagem de língua (BREEN, 1984) por meio 

de mecanismos que promovam a interação e a colaboração entre os participantes (LEE, 2000; 

CANDLIN, 1987), de forma a potencializar a compreensão dos aprendizes sobre o 

funcionamento dos processos metacognitivos da linguagem (PRABHU, 1987; CANDLIN, 

1987, ELLIS, 2003a), com o objetivo de fazer uso comunicativo da língua, semelhante ao 

feito no mundo real, de forma crítica e consciente (LEE, 2000; RICHARDS, PLATT & 

WEBER, 1985; ELLIS, 2003a). 

O foco no processo e a abertura para as estratégias individuais de aprendizagem, além 

de promover a interação e a colaboração entre os sujeitos, também proporciona o aumento da 

reflexão individual e, consequentemente, o aumento do conjunto de conhecimentos 

espontâneos dos aprendizes. 

Junto com a pedagogia da integração e da autonomia, a Abordagem por Tarefas 

promove, também, a compreensão sobre os processos metacognitivos. Teoria que 

abordaremos a seguir. 
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1.5 Teoria da metacognição 

 

 

O termo metacognição não é muito antigo. Ele surgiu na literatura com John Flavell 

em 1976 com a publicação de um artigo no qual ele apresentou o seu modelo formal da teoria 

metacognitiva. Flavell é considerado por muitos autores como o pai da metacognição. 

Porém os estudos de Vygotsky parecem ter fornecido as primeiras pistas sobre a 

metacognição. De acordo com Brown (1987 apud PAPALENTIOU-LOUCA, 2008), a 

influência de Vygotsky sobre a teoria metacognitiva emerge da noção de que a regulação 

metacognitiva de um indivíduo pode ser transferida para outro.  

Em outras palavras, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como 

aponta Vygotsky (2007, p.58), surge primeiro no plano interpsicológico (social) e só depois 

no plano intrapsicológico (individual). 

Além da influência da relação entre o coletivo e o social sobre a metacognição, outra 

relação se mostra muito importante para o desenvolvimento metacognitivo. De acordo com a 

Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal, a percepção da relação de 

interdependência existente entre os conhecimentos espontâneos e os conceitos científicos, 

pelo indivíduo, pode potencializar o seu controle metacognitivo.  

Dessa forma, a relação existente entre os dois tipos de conhecimento é de 

reciprocidade. Tanto o conhecimento prático ou espontâneo, facilita a compreensão do 

conhecimento teórico ou científico, quanto o conhecimento teórico facilita o desenvolvimento 

da prática. Porém, sem uma boa base de conhecimento científico, a aprendizagem, de modo 

geral, pode ser prejudicada.  

Flavell (1976) está na base dos estudos metacognitivos. Em uma de suas primeiras 

definições sobre metacognição o autor refere-se ao monitoramento e consequente regulação 

dos processos cognitivos.  

Mais recentemente, Flavell (2000 apud PAPALENTIOU-LOUCA, 2008) sugeriu uma 

nova divisão da teoria da metacognição em duas grandes áreas: conhecimento e processo. O 

conhecimento metacognitivo inclui a compreensão de como as mentes trabalham de modo 

geral e como nossa mente trabalha em particular. E o processo metacognitivo envolve a 

interação entre dois níveis: o primeiro é o criativo, associativo, que segue a mente, e o 

segundo, o executivo, que tenta permanecer na atividade. 
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Observamos nessa definição de Flavell, certa analogia com a Noção Expandida da 

ZDP. Ou seja, a distinção entre os dois níveis de cognição, sendo um no plano mental e o 

outro no plano da ação.  

Muitos autores desenvolveram trabalhos sobre a metacognição. Apresentaremos a 

seguir algumas definições que consideramos pertinentes ao nosso trabalho para, em seguida, 

estabelecer uma definição a qual seguiremos ao longo desta pesquisa. 

Ann Brown (1987) faz uma distinção entre conhecimento sobre cognição e regulação 

da cognição. Para a autora, o conhecimento sobre a cognição está diretamente relacionado a 

consciência que o indivíduo tem sobre o que ele sabe e o que ele não sabe. 

A regulação, por outro lado, está diretamente relacionada ao controle deliberado do 

indivíduo sobre os processos cognitivos. Esta pode ser relativamente instável, raramente 

estável e independente de idade. Ela refere-se a atividades usadas para regular e supervisionar 

a aprendizagem. Um indivíduo pode mostrar auto-regulação em uma situação, mas não em 

outra e, uma criança pode mostrar auto-regulação em dada situação quando um adulto não o 

faz. 

Em outro momento Koriat (2000) faz uma distinção entre dois níveis de experiência 

cognitiva, um mais alto e o outro mais baixo: o mais alto nível envolve um modo explícito de 

operação caracterizado pelo relativo grau de consciência e controle, enquanto o nível mais 

baixo envolve um modo implícito de operação, caracterizado pelo relativo baixo grau de 

consciência e pela influência de processos automáticos. 

Essa distinção feita por Koriat, também ilustra bem a relação existente entre a Noção 

Expandida da ZDP e a metacognição. Neste caso, o nível mais baixo seria representado, na 

NEZDP, pela aprendizagem de um dado conhecimento por meio de apenas um dos planos 

cognitivos, ou seja, ou na prática ou na teoria. E o nível mais alto seria o correspondente a 

aprendizagem de um dado conhecimento por meio dos dois planos cognitivos dando ao 

aprendiz consciência sobre ele. 

Portanto, uma noção de metacognição coerente com o nosso trabalho, consistiria em 

um processo mental que envolve o conhecimento prático e o conhecimento teórico em uma 

relação recíproca onde, o controle metacognitivo sobre dada atividade emergiria da ação do 

conhecimento sistematizado ou científico, sobre o conhecimento não sistematizado ou 

espontâneo, em uma relação análoga entre si, dando ao aprendiz consciência e controle sobre 

ele. 

O mosaico conceptual, emergente da simbiose entre as teorias supracitadas, fornece 

um conjunto de princípios sobre os quais repousa nossa proposta de ensino-aprendizagem que 
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tem como propósito principal desenvolver, nos aprendizes, a habilidade para aprendizagem 

autônoma. 

Conforme a NEZDP, todo o conhecimento teórico é oriundo de um conhecimento 

prático que foi observado primeiramente no plano da ação em um determinado contexto 

sociocultural e, em seguida, representado no plano mental por meio da linguagem. Essa 

capacidade para a representação por meio da linguagem possibilitou o compartilhamento de 

ideias entre os indivíduos. 

Foi essa capacidade do homem de representar mentalmente as ações práticas sobre a 

natureza, que possibilitou a construção do conhecimento científico como o conhecemos hoje. 

O aspecto principal desse processo de representação é o uso da linguagem como forma de 

tomada de consciência. 

A metacognição ocorre, justamente, a partir dessa tomada de consciência, por meio da 

linguagem, de um processo que antes existia apenas no plano da ação. É nesse sentido que a 

metacognição se relaciona com a NEZDP. Enquanto esta fornece pistas sobre como os 

processos cognitivos de aprendizagem ocorrem, a metacognição pode promover a consciência 

e o controle sobre eles. 

E é o controle da metacognição que torna o aprendiz autônomo em relação a própria 

aprendizagem. Ou seja, a partir do momento em que o aprendiz percebe como o processo de 

aprender ocorre, ele dá o primeiro passo em direção a sua autonomia. 

Para a aprendizagem autônoma, o conhecimento do conteúdo aparece como 

coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem. O que importa, de fato, é o controle sobre 

os processos cognitivos que ocorrem na mente do aprendiz enquanto ele está executando uma 

tarefa ou solucionando um problema. E é o controle sobre esse processo que o tornará um 

aprendiz mais autônomo.  
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1.6 Autonomia do aprendiz 

 

 

Os primeiros estudos sobre a autonomia tiveram início com o surgimento da 

abordagem comunicativa. A pouca interação professor-aluno, o controle total do professor 

sobre as atividades, e a influência da instituição sobre todo o processo, imperavam antes de 

seu advento (PAIVA, 2006).  

O termo autonomia, por ter origem em culturas diversas, tem nomes e interpretações 

diferentes. Conforme aponta Macaro (1997, p. 167), a autonomia tem sido descrita de três 

formas distintas: aprendizagem independente, aprendizagem flexível e aprendizagem centrada 

no aprendiz. Apesar de terem características em comum, elas guardam diferentes significados 

entre si. 

A aprendizagem independente baseia-se na necessidade de desenvolverem-se 

estratégias de aprendizagem, em longo prazo, que serão utilizadas pelo aprendiz no presente 

ou no futuro em situações em que não haja um professor.  

A aprendizagem flexível relaciona-se com a necessidade de o aluno alcançar uma 

ampla variedade de resultados tais como habilidades de tomada de iniciativa na 

aprendizagem, no estudo e no trato com as informações. 

A aprendizagem centrada no aprendiz tem seus princípios baseados na teoria das 

diferenças individuais dos aprendizes e propõe um ambiente de aprendizagem que satisfaça o 

máximo o possível tais diferenças (MOURA FILHO, 2009 apud MACARO, 1997). 

Muitos são os aspectos que envolvem o conceito de autonomia. Aspectos divergentes 

que podem ser de caráter afetivo, cognitivo, metacognitivo ou social (MOURA FILHO, 

2009).  

Dentre eles podemos incluir o envolvimento do aprendiz na tomada de decisão, no que 

concerne ao seu próprio processo de aprendizagem; a sua capacidade para planejar, monitorar 

e avaliar as próprias atividades de aprendizagem, e a possibilidade de transformação da sua 

condição social que pode ser potencializada pela colaboração; e pela interação com os pares 

na construção e reconstrução do próprio conhecimento (BENSON, 1995:2006; LITTLE, 

1991; DICKSON, 1987; FREIRE, 2009). 
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Além desses aspectos, existem fatores externos que afetam diretamente a autonomia 

dos aprendizes como: condições políticas desfavoráveis, a organização do ambiente 

educacional, e o acesso limitado a recursos de aprendizagem como, por exemplo, a internet, 

apenas para citar um (KERKA, 1999; BROOKFIELD 1993; GRAY, 1999; MERRIAM E 

CAFFARELLA, 1999). 

Uma definição de autonomia, na nossa perspectiva, deve incluir um variado conjunto 

de aspectos que reflitam bem a complexidade inerente a este assunto. Portanto, a noção de 

autonomia adotada para este trabalho é formada por um agrupamento conceptual advindo dos 

estudos de diversos autores. 

Dessa forma, propomos a seguinte noção de autonomia: um sistema sociocognitivo 

complexo que busca desenvolver no aprendiz, por meio do seu engajamento no projeto de 

aprendizagem, o controle sobre o próprio processo de aprendizagem (PAIVA, 2006), tendo o 

professor como um agente de apoio para a construção do conhecimento (FREIRE, 1997), 

visando desenvolver a capacidade de planejar, monitorar e avaliar as atividades de 

aprendizagem (LITTLE, 1991) de forma a torná-lo um indivíduo crítico e consciente da 

situação social em que vive (BENSON, 1995). 

Portanto, buscamos desenvolver uma proposta de ensino que estimule nos aprendizes 

o engajamento e a integração no processo de ensino-aprendizagem de forma a capacitá-los 

para a monitoração e a regulação dos processos cognitivos. Esta integração pode dar-lhes 

consciência sobre o controle da própria aprendizagem, tornando-os aprendizes autônomos. 

A seguir, delinearemos o percurso teórico a ser percorrido de forma a promover o 

engajamento e o consequente desenvolvimento da aprendizagem autônoma nos aprendizes. 
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2 UMA PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

INGLESA INTEGRADA AO USO DAS TICs PARA O 

DESNENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS APRENDIZES 

 

 

Construímos esta base teórica a fim de apresentar nesta etapa, uma proposta de ensino 

que tem como ferramenta principal o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

em especial a internet. 

Uma proposta que visa o desenvolvimento da aprendizagem autônoma por meio de 

uma mudança nos papéis dos professores e dos alunos, promovendo a integração entre ambos, 

com vistas ao desenvolvimento da colaboração e, consequentemente, do controle 

metacognitivo. Baseado na NEZDP busca, por meio do uso da internet, a ampliação dos 

conhecimentos espontâneos dos aprendizes como forma de promover uma aprendizagem mais 

efetiva. 

Neste sentido, a integração do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem, além de 

estimular uma mudança nos papéis dos sujeitos, promove uma abertura para a participação do 

aprendiz em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. Essa participação dá a ele a 

possibilidade de trabalhar e, principalmente, tomar consciência dos processos de monitoração 

e regulação metacognitivas, que são essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem e, 

consequentemente, da autonomia. Tais processos são potencializados pela troca de 

significados entre professores e aprendizes, por meio da construção colaborativa do 

conhecimento, promovendo a conscientização sobre a metacognição. 

A integração surge como uma etapa que modifica o modo como os aprendizes são 

percebidos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Essa percepção abre espaço para os 

conhecimentos e estratégias individuais de aprendizagem alterando o contexto de ensino-

aprendizagem. Tais estratégias são, juntamente com o uso da internet, responsáveis tanto pela 

promoção da reflexão individual, quanto pela ampliação dos conhecimentos espontâneos. 

De acordo com a Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal, é a partir 

da ampliação do conjunto de conhecimentos espontâneos dos aprendizes que a aprendizagem 

de conceitos científicos ocorre. Neste sentido, a proposta de ensino integrada além de ampliar 

os conhecimentos espontâneos dos sujeitos por meio da reflexão individual com o uso da 

internet, possibilita, por meio da abordagem por tarefas e da integração professor-aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, a reflexão coletiva, que por sua vez promove trocas 
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significativas e, consequentemente, a percepção dos aprendizes sobre os processos 

metacognitivos. É a partir dessa conscientização que o aprendiz tem a possibilidade de 

desenvolver o controle metacognitivo, o que o torna mais autônomo em relação a própria 

aprendizagem, conforme o gráfico a seguir. 

 

 

Figura 02 - Ilustração da proposta integrada de ensino (ilustração do autor). 

 

 O gráfico mostra a convergência entre as teorias, estabelecendo as relações que 

confluem para a aprendizagem autônoma. Dessa forma, enquanto a integração professor-

aluno promove a tomada de consciência dos processos de monitoração e regulação 

metacognitivas ao passo que possibilita, ao aprendiz, a participação em todas as etapas do 

processo pedagógico. A reflexão individual, promovida pelo uso da internet, promove o 

aumento dos conhecimentos espontâneos, preparando o aprendiz para as trocas significativas 

promovidas pela abordagem por tarefas no desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

 A tomada de consciência dos aprendizes sobre os processos metacognitivos decorre da 

pedagogia da integração e da autonomia, que busca dar mais espaço para os aprendizes. A 

partir do cruzamento dos conhecimentos espontâneos, ampliados com o uso da internet, com 
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as trocas significativas promovidas pela construção colaborativa do conhecimento, os 

aprendizes têm a oportunidade de tomar consciência sobre os próprios processos 

metacognitivos, ou seja, têm a possibilidade de compreender e, consequentemente, de 

controlar o próprio processo de aprendizagem. A aplicação constante desta proposta vai 

aprimorando este controle que, por sua vez, aumenta a autonomia dos aprendizes tornando-os 

capazes de se responsabilizarem pela própria aprendizagem. 
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33  CCAAPPÍÍTTUULLOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Optamos, para este trabalho, pela escolha da Pesquisa-ação Integral e Sistêmica 

(PAIS). Uma pesquisa qualitativa que nos permite trabalhar com os atores participantes da 

pesquisa buscando, através das reflexões/ações interventivas, soluções à problemática 

investigada. A democracia é uma característica marcante deste tipo de pesquisa, pois, leva em 

consideração todos os pontos de vista dos sujeitos envolvidos na investigação. 

De forma semelhante aos outros tipos de pesquisa-ação, a Pesquisa-ação Integral e 

Sistêmica foca em uma mudança projetada em sucessivas espirais ou ciclos. Ela busca 

explicar e compreender a prática por meio da implicação dos próprios sujeitos participantes da 

pesquisa, objetivando a sua progressão. Ao final tem como meta a transformação 

emancipatória do discurso, das ações e das relações sociais. A implicação dos investigadores 

como atores imersos na experiência é obrigatória. O termo “atores” deve ser compreendido 

como àqueles sujeitos que fazem parte do contexto investigado e, portanto, tem implicação 

direta na prática investigada. 

A PAIS está sempre associada à ação que a antecede, e se fixa a uma história ou a um 

contexto (MORIN, 2004, p. 91). Em suma, o objetivo da Pesquisa-ação Integral e Sistêmica é 

a clarificação do discurso e da ação emancipada do indivíduo, com base em uma ação e 

reflexão coletiva oriunda da implicação dos atores no processo, como forma de alcançar um 

percurso progressivo a ser perseguido. Como mostraremos a seguir. 

Com base no gráfico desenvolvido por Morin (2004, p. 103) para ilustrar a dinâmica 

de uma Pesquisa-ação Integral e Sistêmica, desenvolvemos o seguinte gráfico para ilustrar a 

dinâmica desta pesquisa: 
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Figura 03 - Representação da dinâmica da pesquisa (Ilustração do autor). 

 

Na Pesquisa-ação Integral e Sistêmica o ponto principal é o discurso coletivo, ou seja, 

a equipe. Ela encontra-se descrita no gráfico da seguinte forma: (Pq) pesquisador, (PC) 

professora colaboradora, (A1 a A4) aprendizes participantes da pesquisa. A partir da reflexão 

individual e do diálogo coletivo sobre a experiência pedagógica na qual estão imersos, cada 

sujeito traz à tona suas próprias concepções (SPq, SPC, SA1, SA2, SA3 e SA4), das quais 

emergirão estratégias individuais a serem aplicadas no campo de ação (TPq, TPC, TA1, TA2, 

TA3 e TA4). Todas essas estratégias são fundidas, coletivamente por meio do diálogo e da 

troca de ideias entre os sujeitos participantes da pesquisa desde a primeira até a última espiral, 

representadas pelos círculos, forjando um percurso a ser progressivamente refinado e 

perseguido pelo pesquisador.  

 

 

3.2 Descrição do campo de estudo e dos sujeitos 

 

 

A realização desta pesquisa teve como cenário uma escola do ensino médio da rede de 

ensino do Estado do Rio Grande do Norte, localizada na cidade de Angicos – RN, situada a 

171 km da capital Natal. A escolha se deu pelo fato de a mesma ser o local de trabalho da 

professora colaboradora o que facilitou a sua participação nas plenárias, etapas fundamentais 

para a realização desta pesquisa.  

A princípio tínhamos como meta trabalhar com um grupo-classe completo a fim de 

ampliar a base de dados de forma a valorizar quantitativamente as generalizações sobre os 

o s 

a 
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resultados obtidos. Porém, devido à incompatibilidade de horários entre a agenda dos alunos, 

a do pesquisador e a da professora colaboradora, no que concerne as datas de realização das 

plenárias, tornou-se inviável o trabalho com o grupo-classe completo. Dessa forma, optamos 

por trabalhar com alunos de diversas turmas que se apresentaram voluntariamente. Portanto o 

número de participantes do grupo limitou-se a seis indivíduos, sendo: a professora-

colaboradora, quatro alunos (dois do segundo e dois do terceiro ano do ensino médio) 

voluntários e o pesquisador efetivo, como descrito anteriormente no gráfico sobre a dinâmica 

da pesquisa. 

 

 

3.3 Modalidades de expressão e de coleta de dados 

 

 

As modalidades utilizadas para a coleta de dados advêm dos referenciais teórico-

metodológicos preconizados por Morin (2004). Segundo o autor, para cada tipo de pesquisa-

ação há modalidades de expressão mais pertinentes que outras.  

As próprias características da Pesquisa-ação Integral e Sistêmica exigem modalidades 

que se adaptem ao seu caráter iterativo. Além disso, é preciso um tipo de modalidade que 

ajude a descrever a experiência individual dos sujeitos participantes da pesquisa de forma a 

facilitar a construção de um consenso coletivo.  

Dessa forma, são necessárias modalidades de expressão que possibilitem tanto a 

descrição da experiência individual dos participantes, quanto da experiência coletiva do 

grupo. Para atingir estas metas, elencamos as seguintes modalidades: o diário de bordo, a 

gravação em vídeo (ata de reunião) e uma entrevista com a professora, as quais serão 

minuciadas a seguir. 

O diário de bordo é uma modalidade de expressão utilizada para facilitar o registro da 

experiência individual dos sujeitos participantes da pesquisa. Ele funciona como uma espécie 

de memória dos sujeitos. É nele que os alunos, a professora colaboradora e o pesquisador irão 

registrar as informações relacionadas ao processo investigativo conforme seus pontos de vista. 

Para Morin (2004, p. 135-137) existem três tipos de anotações que devem ser registradas e 

descritas no diário de bordo:  

As notas de observação (NO), que se referem aos fatos que dizem respeito ao 

problema e tudo aquilo que pode ser acrescentado ou descartado. 
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 As notas metodológicas (NM), que servem para “registrar todas as démarches 

metodológicas de ação e de reflexão empreendidas pelo pesquisador, ou com o grupo, para 

abordar ou solucionar um problema”.  

E finalmente, as notas teóricas (NT) e notas práticas (NP) ou notas teóricas e práticas 

(NTP), que são desenvolvidas a partir das duas primeiras. Essas NTP serão em geral, de duas 

categorias: as que enriquecem a compreensão do problema, sua explicação (NT), e as que 

dizem respeito à maneira de equacionar o problema ou de resolvê-lo (NP). 

Neste trabalho, especificamente, foram desenvolvidas questões norteadoras com o 

intuito de ajudar os aprendizes participantes da pesquisa a realizarem cada tipo de anotação 

em seus respectivos diários de bordo, facilitando a posterior análise dos dados (ANEXO 02). 

A gravação em vídeo foi elencada com a finalidade de registrar a experiência coletiva 

dos sujeitos participantes da pesquisa. Ela foi utilizada como uma forma mais prática e 

eficiente de registrar as plenárias, servindo como uma espécie de ata de reunião eletrônica. 

Como o objetivo da ata de reunião é registrar, em manuscrito, as ações e reflexões do grupo 

durante as assembleias, servindo como um histórico para retomadas posteriores, optamos por 

gravar as aulas em vídeo com o intuito de promover retomadas mais precisas ao contexto 

investigado, onde teríamos a possibilidade de rever, não só pequenas observações 

manuscritas, mas sim o contexto vivo de cada plenária. 

Como o objetivo da Pesquisa-ação Integral e Sistêmica é a clarificação do discurso e 

da ação emancipada do indivíduo, com base em uma ação e reflexão coletiva oriunda da 

implicação de todos os sujeitos participantes do processo investigativo. A entrevista (ANEXO 

09) com a professora colaboradora, após a decorrência de um ano da realização desta 

pesquisa, teve, além da contribuição do seu ponto de vista como participante da pesquisa, a 

finalidade de avaliarmos o reflexo da proposta apresentada, tanto na sua prática pedagógica, 

quanto na prática de aprendizagem dos alunos. 

A entrevista, gravada em áudio, foi transcrita seguindo o modelo proposto por 

Marcuschi (2010, p. 75), conforme figura abaixo. Apesar de ter desenvolvido este modelo, o 

autor destaca que “não se trata de uma receita, tal como se permite a confecção de um gostoso 

bolo. O modelo não é a representação de operações hierárquicas e sequenciadas, mas de 

operações que em certo sentido se dão preferencialmente nessa ordem, embora 

mescladamente”. 
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Figura 04: Modelo das operações textuais-discursivas na passagem do texto oral para o texto 

escrito (Marcuschi, 2010). 

 

  

 

  



35 

 

3.4 As Plenárias 

 

 

O caráter iterativo da Pesquisa-ação Integral e Sistêmica, possibilitado por meio de 

projeções em ciclos ou espirais sucessivas na busca da compreensão da prática por meio da 

implicação dos sujeitos participantes no processo investigativo tem sua base na construção de 

um sujeito coletivo que emerge tanto da reflexão sobre a experiência individual, quanto da 

reflexão sobre a experiência coletiva. Portanto, para a realização de uma pesquisa que 

possibilitasse tais experiências, fez-se necessário o desenvolvimento de plenárias sucessivas 

onde, por meio do diálogo e da troca de ideias, cada ponto de vista individual pudesse ser 

agregado aos outros, possibilitando a formação de um ponto de vista coletivo. 

Para a realização das plenárias desenvolvemos uma programação levando em conta 

dois aspectos relevantes para o bom andamento da pesquisa: primeiro, a organização dos 

objetivos de cada plenária de forma a projetá-las em ciclos que pudessem ser repetidos com o 

objetivo de sempre evoluir um passo além do resultado alcançado, respeitando o caráter 

iterativo da PAIS;  e segundo, o calendário das plenárias foi desenvolvido respeitando as 

agendas individuais dos sujeitos participantes da pesquisa de forma a possibilitar a 

participação de todos. Dessa forma, foi apresentado ao grupo o agendamento das plenárias a 

serem realizadas conforme a tabela abaixo: 

Atividade Data 

Primeira Plenária – apresentação do projeto de pesquisa 22 de abril de 2010 

Segunda Plenária – os diários de bordo 05 de maio de 2010 

Terceira Plenária – organização da proposta de aula 23 de junho de 2010 

Quarta Plenária – operacionalização da proposta de aula 01 de julho de 2010 

Quinta Plenária – análise dos resultados 21 de julho de 2010 

Entrevista com a professora 02 de junho de 2011 
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A realização da primeira plenária com os sujeitos participantes da pesquisa teve a 

finalidade de apresentar e esclarecer possíveis dúvidas sobre o projeto de pesquisa, ilustrar as 

etapas indispensáveis à sua realização, determinar a duração do tempo total do projeto e 

negociar os papéis de cada ator pesquisador. 

A segunda plenária foi o momento de entregar a cada aluno participante um caderno, 

ou diário de bordo, no qual continham as questões norteadoras que tinham o objetivo de 

orientar as anotações dos aprendizes em relação às próprias experiências pedagógicas, 

conforme a perspectiva de cada um deles. Ou seja, eram questões que ajudavam os sujeitos 

participantes da pesquisa a registrarem as notas de observação (NO), que se referem aos fatos 

que dizem respeito ao que pode ser acrescentado ou descartado no projeto de aprendizagem. 

As notas metodológicas (NM), que servem para registrar as reflexões sobre a prática 

pedagógica de ambos, professora e alunos. E as notas teóricas (NT), que enriquecem a 

compreensão do problema, sua explicação e consequentemente, ajudam na sua solução. 

De posse das informações registradas nos diários de bordo dos aprendizes na plenária 

precedente, a terceira plenária proporcionou um debate entre todos os sujeitos participantes da 

pesquisa que, após as trocas de ideias oriundas da reflexão sobre a experiência individual dos 

participantes, trouxe à tona a primeira proposta coletiva a ser perseguida. O que não significa, 

na concepção de Morin (2004), uma proposta definitiva, pois, em um novo ciclo esta proposta 

pode evoluir tanto com a redução, como com o aprimoramento de pontos negativos 

identificados no decorrer das simulações. A seguir descreveremos a proposta emergente da 

terceira plenária. 

 

 

Organização da primeira proposta de aula 

 

 

Tema da aula 

 

 

Em discussão prévia entre o pesquisador e a professora colaboradora, ficou definido 

que a aula deveria ser planejada com o objetivo de promover a habilidade de leitura, produção 

escrita e produção oral dos aprendizes. 

Ao darmos início à plenária, expusemos para os aprendizes participantes da pesquisa 

qual seria o objetivo da aula e os mesmos não apresentaram objeções. Então o próximo passo 
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foi abrir espaço para que eles sugerissem temas do seu interesse. Após o debate sobre os 

temas, obtivemos o seguinte resultado: 

1. Paulo – As tribos urbanas 

2. Henrique – Tecnologias 

3. Elisson – Redes sociais 

4. Larissa – Meio ambiente 

A partir dessas sugestões, iniciamos uma negociação que findou na escolha do tema 

sobre o meio-ambiente, sugerido pela aluna Larissa. 

Definido o tema, os alunos começaram a sugerir subtópicos para a realização da 

pesquisa com o uso da internet e posterior apresentação individual para o grupo. Ficando 

distribuídos da seguinte forma: 

1. Animais em extinção - Henrique 

2. Biodiversidade marinha - Elison 

3. Causas de poluição - Larissa 

4. Aquecimento global – Paulo 

Dessa forma concluímos a etapa que teve como meta a integração do aprendiz no 

planejamento da aula. Definida esta etapa, o próximo passo foi definir como seria feito o uso 

da internet, na primeira etapa, e em seguida, na segunda etapa, o trabalho com o grupo. 

 

 

1ª Etapa – uso da internet 

 

 

Com base na NEZDP, esta etapa tinha como objetivo principal promover o aumento 

do conjunto de conhecimentos espontâneos dos aprendizes, além de promover, conforme a 

abordagem por tarefas, as reflexões e o aprimoramento das estratégias individuais de 

aprendizagem sobre o tema estudado. 

Dessa forma, os aprendizes foram orientados a realizarem pesquisas em sites prévia e 

intencionalmente indicados (ANEXO 03) pela professora colaboradora e pelo pesquisador. A 
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partir dessas pesquisas os alunos deveriam desenvolver cinco cartazes relacionados ao seu 

subtópico os quais seriam levados para a sala de aula para apresentação oral aos outros. 

Porém, houve uma mudança nesta etapa, pois, os aprendizes preferiram desenvolver 

slides utilizando o programa Power Point, ao invés de desenvolverem os cartazes em 

cartolina, como havia sido sugerido no planejamento da aula. Isso gerou uma inconsistência 

na proposta inicial, o que acabou tornando-se um ponto negativo da pesquisa. 

 

 

2ª Etapa – Presencial 

 

 

Os cartazes elaborados pelos alunos na primeira etapa seriam apresentados aos colegas 

em sala de aula onde, por meio da leitura os aprendizes explicariam cada cartaz produzido. 

Porém, com a mudança sugerida, eles produziram slides que foram apresentados à professora 

colaboradora e ao pesquisador, oral e individualmente, como resultado final da atividade. 

Com base na NEZDP, esta etapa tinha como objetivo promover a sistematização do 

conhecimento adquirido espontaneamente na primeira etapa por meio das reflexões coletivas 

em sala de aula, da construção colaborativa do conhecimento, da interação e da troca de 

significados entre os aprendizes aumentando, de sobremaneira, a sua percepção sobre as 

estratégias metacognitivas acionadas por eles para a solução do problema proposto pela 

atividade.  

A quarta plenária cumpriu com o objetivo de desenvolver uma aula prática no 

laboratório de informática seguindo a proposta coletiva desenvolvida na plenária anterior. 

O pesquisador encarregou-se de registrar os eventos mais relevantes em seu diário de 

bordo como forma de produzir uma base de dados sobre tal prática. Além disso, os aprendizes 

responderam a um questionário (ANEXO 04) que indagava sobre a perspectiva deles sobre a 

proposta de ensino apresentada. Estas questões foram respondidas e enviadas ao pesquisador 

via e-mail. 

Em um primeiro momento, a quinta plenária consistiria na apresentação dos projetos 

individuais desenvolvidos pelos participantes da pesquisa. Cada projeto (com base no diário 

de bordo) seria fruto do percurso percorrido por cada ator participante desde a primeira 
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plenária até a última. Cada plenária do processo proporcionaria uma aprendizagem reflexiva, 

dando a cada participante mais experiência a cada novo ciclo de plenárias.  

Cada projeto seria interconectado aos demais, selecionando-se as estratégias e 

métodos mais pertinentes à problemática, dando origem ao percurso a ser perseguido e 

refinado progressivamente pelo pesquisador, como sugere a Pesquisa-ação Integral e 

Sistêmica.  

Porém, percebemos que a falta de experiência dos aprendizes participantes da pesquisa 

no tocante ao trabalho investigativo acadêmico, conhecimento necessário para o 

desenvolvimento do projeto individual e, sobretudo, à falta de tempo para o devido 

treinamento dos participantes da pesquisa para o bom andamento desta etapa, fez com que o 

objetivo desta plenária fosse alterado, tendo como nova meta trazer à tona as perspectivas 

deles sobre a proposta emergente da pesquisa (ANEXO 04). 

 

 

3.5 Princípios éticos 

 

 

Consideramos este tópico de extrema importância, pois, ele permite ao pesquisador 

parar para refletir sobre o impacto que sua investigação pode trazer ao grupo social em 

questão e, principalmente à individualidade de cada ator pesquisador. Como a Pesquisa-ação 

Integral e Sistêmica exige a participação de todos do grupo na empreitada investigativa, é 

preciso tomar alguns cuidados quanto à exposição dos participantes. 

Diante disso, optamos por trabalhar baseado em dois princípios éticos abordados por 

Paiva (2005), quais sejam: o princípio de segurança e de integridade da pesquisa.  

O primeiro diz respeito às questões políticas como a privacidade dos dados levantados 

sobre os participantes da pesquisa, evitando exposições ou constrangimentos desnecessários. 

Como o resultado final de um processo nos moldes Pesquisa-ação Integral e Sistêmica é uma 

síntese da reflexão de um ator coletivo. As questões de exposição pessoal dos atores 

pesquisadores foram negociadas e os participantes foram de acordo em ceder suas imagens 

para a gravação em vídeo e seus nomes para inclusão no desenvolvimento do texto final desta 

pesquisa. 
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O segundo, que tem características muito pertinentes à Pesquisa-ação Integral e 

Sistêmica, pois, trata do nivelamento, ou seja, do tratamento igualitário a todos os 

participantes da pesquisa, beneficiando a todos no contexto investigativo. 

Portanto, buscamos desenvolver esta pesquisa tomando os cuidados necessários para, 

além de evitar qualquer tipo de constrangimento com os sujeitos participantes da pesquisa, 

contribuir para a construção democrática de uma proposta de ensino mais efetiva de forma a 

proporcionar uma melhora no contexto investigado. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados seguiu três fases distintas e sequenciais: a primeira foi a fase da 

coleta dos dados; a segunda foi a fase da categorização e apresentação dos dados; e a terceira 

e última foi a fase das conclusões, onde objetivamos responder as seguintes questões de 

pesquisa: 

- Como se dá a participação dos aprendizes no processo pedagógico no qual estão 

inseridos? 

- A integração do aprendiz no processo pedagógico pode influenciar na sua 

aprendizagem e na sua autonomia? 

- A proposta de ensino integrada pode, com base na NEZDP, desenvolver nos 

aprendizes habilidade para a aprendizagem autônoma? 

A resposta para estas questões serviram de base para o desenvolvimento do percurso 

ou proposta de ensino a ser perseguida. 

Além dessas três fases, que são essenciais para a realização de uma investigação nos 

moldes da Pesquisa-ação Integral e Sistêmica, elaboramos uma entrevista que foi realizada 

com a professora colaboradora (EM ANEXO), com o objetivo de avaliar o reflexo exercido 

pela proposta de ensino emergente do ciclo de plenárias sobre a sua própria prática 

pedagógica e sobre o comportamento dos alunos participantes da pesquisa após a decorrência 

de um ano de realização dessa investigação como forma de reforçar a nossa análise. 

 

4.1 Coleta dos dados 

 

Esta fase consistiu na reunião dos dados registrados pelos atores pesquisadores em 

seus respectivos diários de bordo (EM ANEXO), nas gravações em vídeo (ata de reunião) e 

na entrevista com a professora colaboradora.  
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4.2 Apresentação dos dados 

 

 

Para a apresentação dos dados reduzimos a base criada na fase anterior a um número 

menor de dados, porém, mais significativos em relação à ação e ao pensamento individual e 

coletivo sobre o contexto investigado. Objetivamos com essa redução, possibilitar o 

agrupamento dos dados em categorias, de forma a facilitar a análise dos fatos descritos 

buscando, principalmente, a compreensão do problema ao invés da concordância entre os 

pontos de vista individuais.  

Construímos as categorias de análise a partir dos grandes eixos teóricos que 

fundamentaram este trabalho de pesquisa, conforme sugere o procedimento em uma Pesquisa-

ação Integral e Sistêmica. Dessa forma, apresentaremos os dados coletados agrupados em 

categorias. Para a identificação de cada categoria desenvolvemos um sistema de siglas que 

ficou assim determinado: sobre a prática pedagógica atual (PP), integração do aprendiz (IA), 

resposta afetiva (RF), resposta motivacional (RM), resolução da atividade (RA), sobre a 

proposta de ensino (PE), uso de tecnologias (UT), suporte à ZDP (SZ), desenvolvimento dos 

conceitos espontâneos (DC) e resposta metacognitiva (RT). Os dados referentes a cada 

categoria foram identificados utilizando a sigla da categoria a qual estão subordinados, 

seguido de uma numeração sequencial de caráter meramente organizacional. 
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Sobre prática pedagógica atual (PP) 

 

As observações inseridas nesta categoria buscam revelar aspectos inerentes a 

participação dos aprendizes na prática pedagógica na qual estão inseridos. Os dados foram 

obtidos a partir dos diários de bordo dos participantes da pesquisa. 

PP01 - Em conversa informal com a professora, o pesquisador foi informado que os 

professores que faltavam durante o expediente, eram substituídos por aqueles que estavam 

trabalhando, fazendo com que apenas um professor assumisse duas turmas simultaneamente. 

Isso prejudicava muito sua aula, declarou, pois enquanto ministrava uma aula planejada para 

uma turma, apenas transmitia conteúdo no quadro negro para a outra. 

PP02 – Observamos que a maioria dos aprendizes considera a prática da professora em 

questão diversificada em relação aos lugares, (sala de aula e laboratório de informática) e em 

relação aos materiais utilizados (som, vídeo, computadores e material impresso).  

Já um dos aprendizes, Élisson, considera a prática da professora chata devido ao uso 

excessivo de texto escrito no quadro negro, provavelmente, proveniente do problema 

mencionado pela professora na observação PP01. A reposta do aprendiz em relação ao uso do 

quadro negro corrobora a reclamação da professora: Élisson: “Até demais, nos últimos dias é 

apenas escrever, escrever, uma chatisse”. Paulo: “Razoavelmente, pois na maioria das vezes 

ela que se desloca para duas salas ao mesmo tempo”. Larissa: “Algumas vezes, devido está 

com duas turmas ao mesmo tempo”. Henrique: “Razoavelmente, pois na maioria das vezes 

ela que se desloca para duas salas”. 

PP03 – Observamos que os alunos não tinham a percepção de que eram meros 

consumidores de informações transmitidas diretamente pela professora, e que não eram 

consultados em relação ao planejamento das aulas. Ao serem questionados sobre isso, não 

souberam o que responder. 

PP04 – Em relação ao tipo de material didático, os aprendizes relataram que são 

utilizados, além do tradicional material impresso, o aparelho de som e o computador. 

Vejamos as anotações deles em relação ao uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula: 

Élisson: “É usado computador, às vezes assistimos DVD‟s”. Paulo: “O som e o computador”. 
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Larissa: “Sim, aparelho de som e computador. Datashow”. Henrique: “O som e o 

computador”. 

PP05 – Observamos que a professora desenvolve atividades em grupo e que, apesar de 

os aprendizes reclamarem da forma como se dá o desenvolvimento do trabalho entre eles, a 

maioria considera essa forma de organização mais produtiva. Em relação à produção de 

trabalhos em grupo, obtivemos os seguintes registros: Élisson: “Tanto faz, mas em grupo é 

mais fácil pois discutimos o que o professor passou”. Paulo: “Individualmente, pois sempre 

há uma pessoa que não participa e o grupo coloca seu nome como se ele tivesse feito alguma 

coisa, e no final essa pessoa acaba-se prejudicando futuramente. Sendo individualmente o 

aluno prova que aprendeu o assunto”. Larissa: “Em equipe, pelo fato dos debates que 

fazemos, cada um mostrando o que entendeu e assim facilita”. Henrique: “Individualmente. 

Pois sempre há uma pessoa que não participa e o grupo coloca seu nome, como se ele tivesse 

feito alguma coisa, e no final essa pessoa acaba se prejudicando futuramente. Sendo 

individualmente o aluno prova que aprendeu o assunto”. 

PP06 – Observamos que a professora realiza aulas de reforço ou revisão antes da 

aplicação dos testes avaliativos. Esse tipo de prática pode ajudar na aprendizagem, porém, 

também pode atrapalhar na promoção do engajamento do aprendiz na assunção da 

responsabilidade pela própria aprendizagem, o que influencia negativamente na construção 

dos conhecimentos espontâneos que, de acordo com a NEZDP, pode prejudicar no progresso 

dos aprendizes. Sobre o desenvolvimento de aulas de revisão obtivemos as seguintes 

anotações: Élisson: “Ela tira uma aula para fazer uma revisão, antes de algum teste”. Paulo: 

“Sim, ela faz revisão da aula anterior, para que o aluno possa fixar o assunto melhor”. 

Larissa: “Sim”. Henrique: “Sim, ela faz revisão da aula anterior, para que o aluno possa 

fixar o assunto melhor”. 

PP07 – Observamos que a metade dos alunos participantes da pesquisa não têm o 

hábito de estudar em casa. De acordo com a NEZDP, isso diminui bastante o sucesso na 

aprendizagem devido a pouca produção de conhecimentos espontâneos. Observe as anotações 

feitas pelos aprendizes sobre esta prática: Élisson: “Sim, em livros pois não confio em 

internet”. Paulo: “Não”. Larissa: “Sim, através do conteúdo que é escrito no caderno, com 

livros e usando também a internet para pesquisar mais”. Henrique: “Não”. 

PP08 – Observamos que a maior fonte de pesquisa utilizada por todos os aprendizes é 

a internet. Apesar de um dos aprendizes não confiar muito nas informações publicadas nos 

sites, como mostra a observação anterior. Veja o que eles responderam sobre onde costumam 

desenvolver suas pesquisas: Élisson: “Na internet”. Paulo: “Na internet e em livros”. 
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Larissa: “Sem dúvidas na internet, mas também consulto alguns livros”. Henrique: “Na 

internet e em livros”. 

PP09 – Em relação ao tipo de material que os aprendizes gostam de utilizar em sala de 

aula, o computador é o mais citado e já é utilizado pela professora. Eles acrescentam que 

poderiam ser utilizados outros equipamentos eletrônicos.  Vejamos os registros: Élisson: 

“Poderia ser utilizado mais o computador”. Paulo: “O datashow, mais livros e jogos 

educativos”. Larissa: “Bom, já é utilizado o aparelho de som, o computador, e para mim é o 

suficiente”. Henrique: “O datashow mais livros e jogos educativos”. 

PP10 – Observamos que os aprendizes têm a percepção sobre a aprendizagem de uma 

língua com o fim de comunicação oral, ou seja, para conversação, e a maioria acredita que a 

aula deveria ser desenvolvida com essa finalidade. Vejamos as anotações: Élisson: “Eu 

gostaria que fosse mais prática e não escrevesse tanto”. Paulo: “Totalmente em inglês”. 

Larissa: “Não tenho um assunto específico, mas gostaria que fosse mais a comunicação”. 

Henrique: “Totalmente em inglês”. 
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Integração do aprendiz (IA) 

 

Agrupamos aqui os registros feitos pelos sujeitos participantes da pesquisa sobre os 

efeitos da integração dos aprendizes no processo pedagógico. Os dados aqui apresentados 

advêm dos diários de bordo e, principalmente, das observações do pesquisador. 

IA01 – A primeira grande observação a ser feita a respeito da integração do aprendiz 

foi que, no momento de discutirmos o planejamento da aula eles não tinham a menor noção de 

como ocorria esse processo. A anotação feita pelo aprendiz Élisson sobre suas dificuldades 

em relação ao desenvolvimento de uma proposta de aula corrobora essa afirmação: Elisson: 

“Acho que foi planejar a aula”. 

IA02 – Foi solicitado aos aprendizes que desenvolvessem, na perspectiva deles, um 

projeto de uma aula a qual considerassem como a aula ideal. A grande surpresa é que eles não 

conseguiram desenvolver o projeto. Apesar de Larissa ter apresentado um rascunho, ela 

declarou também que não tinha ideia de como e por onde começar. Porém, deixaram algumas 

pistas de como gostariam que fossem as aulas. Observe: Élisson: “Que poudessem ser mais 

divertida”. Paulo: “Individualmente na sala, mas antes a professora daria o assunto para 

estudar em casa”. Larissa: “Espero que continuem sendo trabalhadas através de pesquisas, 

atividades e que envolva a turma toda”. Henrique: “Individualmente na sala, mas antes a 

professora daria o assunto para estudar em casa”. 

IA03 – Observamos que a professora, devido à falta de experiência dos aprendizes no 

planejamento de uma aula, não ficava à vontade com as sugestões dadas por eles e sempre 

tentava direcionar a aula para caminhos mais próximos do seu ideal. 

IA04 – Observamos o desenrolar de duas impressões diferentes: de um lado, os 

aprendizes demonstrando total satisfação por tornarem-se parte importante do projeto de 

aprendizagem e, do outro, a professora demonstrando uma sensação de que seu trabalho só 

aumentaria. 

IA05 - Um dos pontos positivos no projeto foi a participação da mãe da aluna Larissa. 

A presença dos pais no projeto de aprendizagem dá a eles a dimensão do trabalho 

desenvolvido pelos professores e da participação dos seus filhos nas atividades curriculares. 
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IA06 - Outro fato que me chamou bastante a atenção foi a pressão sofrida pelos 

aprendizes no momento de responderem às perguntas referentes à prática pedagógica da 

professora. Apenas um aluno, porém de forma um pouco tímida, era totalmente sincero em 

suas respostas não se deixando levar pela pressão da pessoa a qual avaliaria o seu desempenho 

escolar posteriormente. 

IA07 – Observamos que a participação dos aprendizes no planejamento da aula pode 

ter lhes dado a percepção do modo como se pode sistematizar uma atividade. O que pode ter 

facilitado o desempenho deles durante o desenvolvimento da mesma. 

 

 

Resposta afetiva (RF) 

 

 

Esta categoria engloba as observações registradas sobre a resposta afetiva dos 

aprendizes em relação aos pares e, principalmente, em relação à professora colaboradora após 

a integração deles na prática pedagógica. Os dados aqui apresentados foram obtidos a partir 

das observações do pesquisador. 

RF01 – Observamos que os laços afetivos entre a professora colaboradora e os 

aprendizes se estreitaram. Uma relação baseada na colaboração e na integração quebrou o 

gelo e ambos, aprendizes e professora, começaram a tratar, também, de assuntos do cotidiano. 

RF02 – Observamos que a abertura para a participação dos aprendizes com as suas 

opiniões aumentaram a admiração deles pela professora colaboradora. Uma relação informal, 

pautada na admiração e na afetividade pode abrir espaço para atitudes da professora que 

podem influenciar diretamente na vida escolar e social do aprendiz. 

RF03 – Na medida em que mantínhamos uma proximidade maior com os aprendizes, 

nivelando a relação que, antes era de subordinação, percebemos o desenvolvimento da 

promoção do engajamento e, consequentemente, da assunção da responsabilidade sobre a 

própria aprendizagem pelos aprendizes.  

 

 



48 

 

Resposta motivacional (RM) 

 

 

Agrupamos sob esta categoria os dados registrados pelos sujeitos participantes da 

pesquisa sobre o grau de motivação alcançado durante a realização da investigação. 

RM01 – Ao contrário do que imaginamos, tivemos poucas faltas nas plenárias, das 

quais todas foram justificáveis. Os aprendizes demonstraram-se motivados ao fazerem parte 

do projeto de aprendizagem proposto. Uma anotação do aprendiz Élisson sobre a 

possibilidade de escolher entre a metodologia proposta e a prática pedagógica na qual estava 

inserido, corrobora esta informação: Elisson: “Acho que o da pesquisa, porque ele é 

instinulante”.  

 

 

Resolução da atividade (RA) 

 

 

Compõem esta categoria os dados relacionados ao desempenho dos aprendizes durante 

a aula experimental. Fazem parte desta categoria, dados oriundos, principalmente, das 

observações do pesquisador. 

RA01 – A primeira grande observação a ser feita é que a atividade foi planejada pela 

professora colaboradora, juntamente com os aprendizes e o pesquisador, com grande 

participação e influência dos últimos. Porém, a atividade foi solucionada autonomamente 

pelos aprendizes, ou seja, eles desenvolveram os slides sem suporte dos professores. 

RA02 – Apesar de todos os aprendizes terem desenvolvido a atividade com sucesso, 

pudemos observar desempenhos diferentes, uma demonstração das características individuais 

de cada um. 

RA03 – O tradutor online foi utilizado por todos os aprendizes, alguns com menos 

outros com bastante intensidade. Isso demonstra a falta de vocabulário dos aprendizes sobre a 

língua alvo. Este déficit é, provavelmente, proveniente da falta de atividades que promovam o 

seu engajamento no processo de aprendizagem, o que pode ocasionar uma deficiência na 

aquisição de conhecimentos espontâneos, prejudicando o seu progresso. 
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RA04 – Observamos nas atividades de alguns aprendizes que eles ainda fazem uso da 

língua-mãe em conjunto com a língua alvo. Isso é mais um reflexo da falta de atividades que 

promovam a aquisição de conhecimentos espontâneos sobre a língua-alvo. Isso pode ser 

observado nos slides desenvolvidos por eles (ANEXO 05). 

RA05 – Observamos na produção dos slides que a maioria dos aprendizes tentou 

utilizar a língua alvo de forma autônoma, ou seja, sem a ajuda do tradutor. Essa atitudo 

demonstrou uma mudança de atitude passiva para ativa. Uma mudança, provavelmente, 

estimulada a partir das suas reflexões individuais com o uso da internet, o que pode ter 

contribuído para o aumento dos seus conhecimentos espontâneos. 

RA06 – Observamos que os aprendizes compreenderam o objetivo da proposta de 

ensino e, demonstraram compreensão sobre o assunto. Isso abre portas para o aprendiz sobre 

novos conhecimentos, que não apenas sobre o uso da língua em si, o que torna o estudo sobre 

a língua alvo mais interessante. Veja os relatos dos aprendizes sobre as mudanças provocadas 

pela experiência no ensino híbrido: Elisson: “Completamente mudada a minha visão aprendi 

muitas coisas boas sobre o ensino de línguas”. Paulo: “mudei no sentido de dar maior atenção a 

língua inglesa”. Henrique: “mudou algo, hoje eu posso escrever palavras sem precisar do google 

tradutor antes eu não tinha essa capacidade”. 

RA07 – Em relação às características de aprendizagem individuais, observamos que 

cada um dos aprendizes demonstrou uma forma própria de aprender. Um utilizou 

paralelamente as duas línguas, enquanto os outros dois utilizaram pouco a língua mãe e 

tentaram utilizar espontaneamente a língua alvo. Isso pôde ser observado nos slides 

produzidos por eles. 

 

 

Sobre a proposta de ensino (PE)  

 

 

Reunimos neste grupo, as perspectivas dos aprendizes sobre a nova proposta de 

ensino-aprendizagem apresentada. 

PE01 - Em relação aos pontos fortes da proposta integrada, os aprendizes apontaram 

pontos diferentes: a pesquisa espontânea, a forma diferente como foi planejada a aula e o bom 

resultado na aprendizagem. Como revela algumas anotações: Elisson: “A pesquisa em casa, 
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porque eu pesquisava como quizesse”. Paulo: “o modo diferente de como é passada as aulas”. 

Henrique: “aprendisagem foi boa, consegui apredender coisas que nem imaginava descobrir”. 

PE02 - Em relação aos pontos fracos, os aprendizes apontaram pontos diversos: a não 

necessidade de música, a grande quantidade de conteúdo indicado para as reflexões 

individuais, e a falta de experiência com a língua estrangeira. Isso também demonstra a 

individualidade estratégica para a aprendizagem. Como pode ser observado nos registros 

deles: Elisson: “A música poderia ter sido outra ou até então não ter tido”. Paulo: “poucas 

pessoas para muito conteúdo”. Henrique: “tem palavras que eu não conseguia destinguir, pois 

era um pouco complicado, as vezes eu não conseguia entender o assunto, por falta de 

experiência”. 

PE03 – Em relação às dificuldades, os aprendizes também apresentaram informações 

diferentes: planejamento da aula, o uso do software e a produção escrita em língua inglesa 

sem o uso do tradutor. Em minha opinião, a maior dificuldade observada foi, sem sombra de 

dúvidas, o planejamento da aula. Vejamos os registros: Elisson: “Acho que foi planejar a aula”. 

Paulo: “foi fazer um slide”. Henrique: “escrever ingles sem o google tradutor”. 

PE04 – Em relação à comparação feita pelos aprendizes entre o processo de ensino-

aprendizagem tradicional e a proposta integrada eles pontuaram o seguinte: a proposta 

integrada é mais estimulante, mais produtiva e mais fácil de aprender. Observe as anotações: 

Elisson: “Acho que o da pesquisa, porque ele é instinulante”. Paulo: “sim”. Henrique: 

“concerteza nesse modelo, pois além de voce diferenciar uma aula, voce consegue aprender 

mais com videos, fotos, sem precisar de muito contexto”. 

PE05 – Em relação aos benefícios da proposta integrada para a aprendizagem, uma 

pontuação em particular chama a atenção: o aprendiz Élisson declarou que depois de ter 

participado do projeto de pesquisa já consegue aprender sozinho. Apesar de não termos 

condições de generalizar essa afirmação, este é um forte indício de mudança de atitude do 

aprendiz. Além dessa pontuação tivemos as seguintes: aproveitamento do estudo sobre a 

língua para outros conhecimentos e o uso da informática. Sobre este assunto, obtivemos os 

seguintes registros: Elisson: “Sim, hoje já consigo aprender sozinho, opinar nas aulas e me 

estimulou a aprender inglês”. Paulo: “Benefícios como o maior aproveitamento do uso da 

língua como também o uso da informática”. Henrique: “sim”. 

PE06 - Em relação às mudanças na percepção sobre o ensino de língua inglesa, os 

aprendizes pontuaram que aprenderam a valorizar mais a aprendizagem sobre esta disciplina. 

A este respeito, os aprendizes registraram o seguinte: Elisson: “Completamente mudada a 

minha visão aprendi muitas coisas boas sobre o ensino de línguas”. Paulo: “mudei no sentido 
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de dar maior atenção a língua inglesa”. Henrique: “mudou algo, hoje eu posso escrever palavras 

sem precisar do google tradutor antes eu não tinha essa capacidade”. 

 

Uso de tecnologias (UT) 

  

Este grupo é constituído pelo conjunto de dados inerentes a habilidade, a frequência e 

o objetivo do uso das ferramentas tecnológicas feito pelos aprendizes em relação à 

aprendizagem. São os dados obtidos a partir dos diários de bordos dos participantes da 

pesquisa. 

UT01 - Percebi que os aprendizes já concebem a internet como uma ferramenta de 

pesquisa. Porém, um deles (Elisson) não confia em todos os conteúdos publicados na internet. 

Isso pode ser um indicativo de experiência em navegação na web. Observemos alguns 

registros sobre as fontes de pesquisa mais utilizadas por eles: Élisson: “Sim, em livros pois 

não confio em internet”. Apesar disso, todos os aprendizes, inclusive Élisson, afirmaram 

utilizar a internet ao serem questionados sobre as suas fontes mais comuns de pesquisa: 

Élisson: “Na internet”. Paulo: “Na internet e em livros”. Larissa: “Sem dúvidas na internet, 

mas também consulto alguns livros”. Henrique: “Na internet e em livros”. 

UT02 - Experimentamos momentos de interação on-line com sucesso. Em um 

momento com a aluna Larissa através de um chat. E em outro momento com os outros alunos 

através de email, sendo esses bem menos proveitosos. Nesse momento, percebemos a 

habilidade dos aprendizes com as tecnologias da informação e da comunicação. 

UT03 - Observamos que, apesar de apenas dois dos quatro alunos terem acesso à 

internet em casa, eles tinham bastante intimidade com as ferramentas da informática. 

Demonstraram também, muita intimidade com o uso de emails e das redes sociais. 
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Suporte à ZDP (SZ) 

 

 

Esta categoria reúne as observações relacionadas à capacidade de o ensino híbrido 

promover o suporte à ZDP entre os aprendizes. 

SZ01 – Durante a aula experimental, a professora colaboradora não foi solicitada. O 

pesquisador foi acionado para tirar algumas dúvidas em relação ao uso de ferramentas do 

programa Power Point, o qual foi utilizado para desenvolver os slides ao invés dos cartazes 

previstos no planejamento por escolha própria dos próprios aprendizes. 

SZ02 – Foi observado durante a simulação da proposta de aula que o aprendiz Élisson 

se destacou por dar suporte às dúvidas apresentadas pelo aprendiz Henrique. Dúvidas em 

relação tanto ao software, quanto à atividade. 

SZ03 – O aprendiz Paulo foi o que mais solicitou o apoio do pesquisador, solicitando 

ajuda duas vezes. Uma em relação a uma dúvida sobre o uso do software, e a outra em relação 

a construção de uma frase em inglês. O restante da atividade foi desenvolvida de forma 

autônoma por todos os aprendizes. Portanto, não consideramos que as intervenções tenham 

influenciado diretamente no objetivo final da atividade. 

 

 

Desenvolvimento dos conceitos espontâneos (DC) 

 

 

Categoria composta pelas observações inerentes ao desenvolvimento do conhecimento 

espontâneo dos aprendizes.  

DC01 – Observamos a tentativa da maioria dos aprendizes de utilizarem a língua alvo 

sem a ajuda do tradutor online. Essa tentativa é um indicativo do desenvolvimento de novos 

conhecimentos sobre a língua estudada. Em outras palavras, isto seria um indicativo do 

aumento dos conhecimentos espontâneos dos aprendizes, pois, as reflexões individuais com o 

uso da internet teriam aumentado o vocabulário deles sobre a língua alvo. Isso pode ser 

observado na anotação de um dos aprendizes: Elisson: “Sim, hoje já consigo aprender sozinho, 

opinar nas aulas e me estimulou a aprender inglês”.  
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Resposta metacognitiva (RT) 

 

Sob esta categoria estão agrupadas as observações registradas sobre o 

desenvolvimento das habilidades metacognitivas dos aprendizes. 

RT01 – Uma observação importante foi que os aprendizes além de solicitarem pouca 

ajuda da professora e do pesquisador, em alguns momentos rejeitavam minhas tentativas 

intencionais de dar suporte. Isto é um indicativo de mudança metacognitiva. Em outras 

palavras, os aprendizes tinham segurança no tocante a compreensão e a resolução da atividade 

proposta. Demonstrando controle sobre os processos necessários para isso. 
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Relação entre as categorias e as questões de pesquisa 

 

 

A tabela a seguir faz uma relação entre as categorias construídas anteriormente e as 

suas respectivas questões de pesquisa tendo como objetivo facilitar a compreensão da fase de 

conclusões: 

QUESTÕES 
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Como se dá a participação dos 

aprendizes no processo pedagógico no qual estão 

inseridos? 

 

SOBRE PRÁTICA PEDAGÓGICA 

ATUAL. 

 

A integração do aprendiz no processo 

pedagógico pode influenciar na sua aprendizagem e 

na sua autonomia? 

 

INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ ;  

RESPOSTA AFETIVA ; 

RESPOSTA MOTIVACIONAL. 

A proposta de ensino integrada pode, 

com base na NEZDP, desenvolver nos aprendizes 

habilidade para a aprendizagem autônoma? 

 

RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE; 

SOBRE A PROPOSTA DE ENSINO; 

USO DE TECNOLOGIAS ; 

SUPORTE À ZDP; 

DESENVOLVIMENTO DOS 

CONHECIMENTOS ESPONTÂNEOS; 

RESPOSTA METACOGNITIVA. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Esta fase da análise dos dados buscou, primeiramente, responder a cada uma das 

perguntas de pesquisa de acordo com os dados previamente categorizados e devidamente 

apresentados para, em seguida, delinear o percurso a ser perseguido. Prosseguiremos então, 

buscando responder a tais perguntas. 

 

 

Como se dá a participação dos aprendizes no processo pedagógico no qual estão 

inseridos? 

 

 

A resposta a este questionamento tem como objetivo explorar a prática pedagógica na 

qual os participantes da pesquisa estão inseridos, como forma de verificar se as dinâmicas 

aplicadas pela professora colaboradora são desenvolvidas por meio da integração professor-

aluno justificando, dessa forma, o desenvolvimento desta pesquisa. 

A partir da análise dos dados PP01, PP02 e PP04, percebemos a forte influência da 

instituição sobre a prática pedagógica da professora colaboradora. Esta pressão para o 

cumprimento do calendário letivo tem como objetivo, segundo a professora, evitar que os 

aprendizes fiquem sem aula, aplicando, dessa forma, conteúdo sem qualquer preparação 

prévia. Esta prática não justifica o comprometimento do processo de ensino-aprendizagem em 

benefício da instituição. 

A valorização do conteúdo pela instituição vai contra os princípios da abordagem por 

tarefas que prega que o foco do ensino por meio de tarefas é o processo, e não o conteúdo. 

Portanto, o objetivo principal da proposta é o engajamento dos alunos na troca e na 

construção do conhecimento, e não no acúmulo de conteúdos (HAUPT, 2010), como vem 

ocorrendo na prática pedagógica da professora colaboradora. 

O comprometimento da aprendizagem, provocado pela interferência negativa da 

instituição com a imposição da aplicação de conteúdo sem um planejamento prévio, terá 

consequências futuras para os aprendizes. Isso nos remete diretamente ao preceito 
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institucional descrito por Bruner (2001, p. 36-40), que trata da influência direta das 

instituições sobre o processo pedagógico por meio da formação de padrões de práticas de 

educação. A forma como esta instituição tem desenvolvido sua prática, preenchendo as aulas 

vagas com a mera aplicação de conteúdo, não tem levado em conta as consequências do seu 

resultado na vida dos aprendizes fora dela, desenvolvendo um padrão de ensino baseado na 

transmissão de conteúdo.  

O foco do processo pedagógico na transmissão de conteúdo, não torna o aprendiz 

capaz de relacionar o aprendizado escolar com a sua utilidade na vida prática, pois, não cria 

uma conexão com o mundo real. De forma contrária, o foco na promoção da aprendizagem 

por meio da colaboração, criaria uma ligação direta com os acontecimentos do cotidiano do 

aprendiz, pois, promove as trocas de significados fazendo com que o aprendiz utilize as 

estratégias metacognitivas desenvolvidas dentro da escola no seu cotidiano.  Dessa forma, se 

faz necessária a abertura de espaço nas instituições de ensino para práticas pedagógicas 

alternativas que favoreçam o desenvolvimento de trabalhos de professores mais engajados no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos do que na produção de dados estatísticos. 

 Analisando o registro PP03, percebemos que a prática pedagógica de transmissão 

direta de conhecimento ainda é imperativa no contexto investigado. Os aprendizes já estão há 

tanto tempo inseridos em uma prática de aprendizagem passiva, que não tem a percepção de 

que seu intelecto está sendo moldado de acordo com os padrões que a instituição lhes impõe. 

A falta de consciência tanto por parte dos professores, quanto por parte dos aprendizes das 

consequências que uma prática pautada na transmissão de conteúdo pode trazer para a vida 

deles, faz com que ela venha sendo perpetuada ao longo dos anos. 

Essa prática é criticada por Bruner (2001, p. 29-30) em seu preceito interacional. Ao 

invés de fazer uso da intersubjetividade, habilidade de entender as mentes dos outros, como 

forma de promover o suporte à aprendizagem por meio da interação, as instituições têm 

optado por um modelo centralizado no professor como transmissor da sua ideologia. Esse 

modelo unilateral, além de limitar o desenvolvimento intelectual do aprendiz, limita, também, 

àqueles professores que buscam práticas alternativas de ensino-aprendizagem diferentes 

daquelas impostas pelas instituições. 

Em relação à questão da prática dos professores, Freire (2009, p. 38-39) faz uma 

crítica à forma como nossos professores vêm sendo formados. Uma formação pautada na 
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teoria, onde a prática é deixada em segundo plano. Para o autor, o caminho contrário é o que 

deveria ser feito. A análise dos resultados das práticas passadas e presentes é que deveriam 

formar a base teórica para as práticas futuras. Portanto, a aproximação da prática deveria ser o 

objetivo.  

Neste sentido, isto significaria dizer que o nosso maior problema está na perpetuação 

do “erro”. Em outras palavras, se formamos professores com as mesmas bases teóricas ao 

longo de tantos anos e, se esquecemos de analisar os resultados práticos dessa formação e, se 

os resultados práticos não têm demonstrado nenhum progresso em relação ao 

desenvolvimento da aprendizagem, temos que tomar alguma atitude em relação a essa 

formação, buscando atualizar a teoria visitando a prática e vice-versa. Portanto, uma das 

pontas do iceberg do problema do ensino encontra-se, também, cristalizada na formação dos 

nossos professores. 

Em relação aos dados PP08 e PP09, fica claro o interesse dos aprendizes pelo uso do 

computador, mais especificamente pela internet, como ferramenta de pesquisa e de 

aprendizagem. A falta de orientação pedagógica no tocante ao seu uso como instrumento 

didático faz com que tal uso se dê de forma assistemática e, em sua grande maioria, para o 

entretenimento. 

Isso demonstra que na contemporaneidade é necessária a inclusão, na grade curricular 

das instituições de ensino superior que formam professores, de uma disciplina que trate do 

uso das tecnologias da informação e da comunicação no processo de ensino-aprendizagem.  

Não podemos continuar perpetuando uma prática padrão, como sugere Bruner (2001), 

que mantém uma tradição que não acompanha a constante transformação da sociedade. A 

mudança, neste sentido, teria que vir de cima para baixo. Mudando o padrão na formação do 

professor, adequando-a ao atual mundo permeado pelas novas tecnologias, mudaríamos, 

também, o padrão na base de ensino estabelecendo novos rumos para o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Em relação aos dados PP06 e PP07, percebemos que a professora realiza aulas de 

reforço antes da aplicação dos testes avaliativos. Observamos também que ao serem 

consultados, os aprendizes afirmaram não estudar o assunto em casa. Temos então um 

indicativo de que esta prática desfavorece a promoção do engajamento e, consequentemente, a 
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promoção do aumento do conjunto de conhecimentos espontâneos dos aprendizes, pois, 

diminui a responsabilidade deles pela manutenção da própria aprendizagem. 

 Dois fatores podem ser citados como responsáveis pela promoção desse desestímulo e 

prejuízo na aprendizagem: a) ao realizar aulas de revisão antes dos testes avaliativos, a 

professora assume a responsabilidade pela aprendizagem dos aprendizes, tirando deles a 

preocupação em relação à própria preparação fora do contexto de sala de aula, o que pode 

causar a diminuição no engajamento; b) como consequência dessa diminuição do empenho 

dos aprendizes no tocante a própria aprendizagem, ocorre também uma considerável perda de 

aquisição no conjunto de conhecimentos espontâneos o que, de acordo com a NEZDP, pode 

prejudicar a aprendizagem de novos conhecimentos científicos.  

Centralizar toda a responsabilidade da aprendizagem no professor não estimula o 

engajamento dos aprendizes no processo de construção do conhecimento espontâneo fora do 

contexto escolar.  De modo contrário, isso dificulta, de sobremaneira, a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos dentro da sala de aula, pois, os aprendizes veem o professor como o 

único responsável pela sua aprendizagem, deixando de construir a base de conhecimentos 

espontâneos responsáveis pelo desenvolvimento do aprendizado sobre o conhecimento 

ensinado em sala de aula. 

A pedagogia da integração e da autonomia por outro lado busca, como sugere Bruner 

(2001), o engajamento do aprendiz a partir da sua integração no processo pedagógico, abrindo 

espaço para que ele utilize as suas próprias estratégias de aprendizagem e, a partir de então, 

comece a construir e a dar manutenção na sua base de conhecimentos espontâneos, o que 

pode facilitar na apreensão de novos conhecimentos científicos. 

Em complemento a esse engajamento, o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação surge, além de uma ferramenta capaz de promover a aquisição de novos 

conhecimentos espontâneos, como uma forma de promover a atualização das habilidades dos 

professores sobre o uso da tecnologia em sala de aula. Buscando, dessa forma, o 

estabelecimento da reflexão sobre a prática pedagógica do presente e do futuro, conforme 

mostra o resultado do estudo de Motteram (2006). Essa reflexão e atualização sobre o uso das 

tecnologias resultam em um melhor aproveitamento do uso das ferramentas tecnológicas na 

educação. 
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Outro ponto muito importante nos chama a atenção. A prática pedagógica da forma 

como vem sendo desenvolvida pela instituição investigada, não tem promovido nos 

aprendizes aspectos relacionados às suas habilidades metacognitivas. A exclusão do aprendiz 

do processo pedagógico, e a falta de consciência de ambos, professores e aprendizes sobre a 

importância da conscientização sobre o processo de ensino-aprendizagem na sua formação 

como cidadão, são fatores que podem ser citados como responsáveis pela não promoção do 

controle sobre a sua metacognição.  

Ao passo que não participam do projeto pedagógico, os aprendizes deixam de 

compartilhar estratégias cognitivas para a solução de determinados problemas tanto com o 

professor, quanto com os colegas, deixando, consequentemente, de enriquecer o seu próprio 

leque de estratégias de aprendizagem.  Consequentemente, a falta de consciência sobre a 

importância desse processo na sua vida civil, faz com que eles percam o interesse na 

educação, pois, a própria grade curricular não estabelece uma relação do conteúdo 

apresentado na escola com o contexto de vida real dos aprendizes. 

A proposta de ensino integrada busca, justamente, despertar a atenção dos aprendizes 

para esses processos, pois, são eles que o ajudarão a desenvolver a sua habilidade para 

autonomia. Dessa forma, eles estarão abrindo espaço para uma aprendizagem mais efetiva, de 

conscientização e de libertação. O que resultará em uma consciência sobre a sua condição 

social no mundo e sobre a necessidade da autonomia para sua evolução como cidadão. 

Em relação ao registro PP10, encontramos um grande paradoxo que, provavelmente, 

vem dificultando o ensino-aprendizagem de língua estrangeira para esses aprendizes ao longo 

dos anos.  

Enquanto de um lado, a professora trabalha com textos e estudos gramaticais, 

seguindo a grade curricular imposta pela instituição, que é baseada no conteúdo. Do outro, os 

aprendizes acreditam que uma língua estrangeira deveria ser ensinada com o propósito de 

comunicação oral. Daí emerge o paradoxo.  

A falta de integração professor-aluno abre uma lacuna enorme entre os interesses de 

ambos. Porém, esse problema poderia ser minimizado se, de um lado, os aprendizes pudessem 

opinar sobre os seus interesses em relação à disciplina e, de outro, os professores revelassem 

as suas limitações no tocante a grade curricular, a duração das aulas, ao calendário 

educacional, ou seja, se fosse aberto espaço para a negociação e, consequentemente, para as 
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trocas significativas entre ambos. O que não acontece na prática investigada. Uma prática 

centrada no professor.  

O que buscamos com a introdução da pedagogia da integração e da autonomia é, 

justamente, a quebra desse paradoxo que só será possível por meio da negociação entre 

aprendizes e professores a partir da exposição do ponto de vista individual e, 

consequentemente, da reflexão coletiva da equipe sobre a prática na qual estão inseridos. 

Dessa forma, ao passo em que a escola abre espaço para o diálogo com os aprendizes, dá à 

eles a oportunidade de imergir no processo pedagógico, aumentando as trocas cognitivas tanto 

com o professor, quanto com os pares, promovendo uma aprendizagem mais efetiva. 

Ao mesmo tempo, a proposta integrada busca promover, por meio da colaboração, 

uma maior aproximação entre professor e aprendiz, possibilitando o processo de co-

construção do conhecimento, como sugere Freire (2009), e o consequente compartilhamento 

da responsabilidade pela aprendizagem entre professores e aprendizes. Esta proposta busca 

promover, também, o engajamento do aprendiz por meio do uso de ferramentas tecnológicas, 

por ser uma ferramenta que atrai pela novidade, o que ajuda no aumento do seu conjunto de 

conhecimentos espontâneos que, com base na NEZDP, faz toda a diferença para o 

desenvolvimento da metacognição.  

Após analisarmos os dados selecionados sobre a prática pedagógica na qual os 

participantes da pesquisa encontram-se inseridos, acreditamos termos condições de responder 

ao primeiro questionamento. 

Durante a investigação, percebemos diversos fatores que refletem a forma como esta 

prática vem sendo desenvolvida. Podemos inferir a partir das observações que há uma cadeia 

de fatores que se relacionam entre si que interferem diretamente na prática pedagógica atual 

da professora colaboradora, refletindo também no papel desempenhado pelos aprendizes em 

sala de aula. 

Inicialmente, temos uma prática pedagógica que foi forjada por meio de uma base 

teórica que não estabelece conexões com a sociedade contemporânea e que ainda vem sendo 

muito utilizada pelas instituições na contemporaneidade na formação de novos professores. 

Uma prática que tem o professor como o centro transmissor do conhecimento, e os aprendizes 

como seus receptores. Conhecimento que, na maioria das vezes, vem em forma de conteúdo e 

que, no máximo, forma aprendizes bitolados em relação ao próprio desenvolvimento 
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autônomo, pois, esta prática deixa de lado o processo de aprendizagem em prol do acúmulo de 

conteúdos.  

Uma prática focada no conteúdo teórico que não cria conexões com a realidade dos 

aprendizes. Fazendo com que o conhecimento adquirido em sala de aula morra nos livros, 

antes mesmo de cruzar os portões da escola. Uma prática padrão, que não leva em conta o 

conhecimento prévio dos aprendizes como forma de promover uma aprendizagem mais 

efetiva. 

Dentro desse mesmo padrão, o aprendiz não tem escolha, a não ser acatar as escolhas 

do professor, ou da instituição. Fator que gera a abertura de um vão enorme entre eles. Uma 

lacuna aberta pelo choque de interesses de ambos. Onde prevalecem os interesses 

institucionais, o que provoca um grande prejuízo para a aprendizagem, pois, o interesse 

docente foca na facilitação do ensino em detrimento da promoção da aprendizagem. Em 

outras palavras, não existe negociação, pois, não existe integração professor-aluno. Dessa 

forma, cria-se um paradoxo constante entre a facilitação do ensino e a promoção da 

aprendizagem. 

Outro aspecto relevante a ser destacado na prática da professora foi a tomada de 

responsabilidade por parte dela, pela aprendizagem dos alunos. Esse fator não é mais do que 

mais uma forma de facilitação do ensino. Ao passo que ela ministra aulas de revisão antes dos 

testes avaliativos, melhoram-se os resultados dos mesmos, gerando-se uma falsa sensação de 

aprendizagem. Portanto, essa tomada de responsabilidade pela aprendizagem é mais um meio 

de facilitação do ensino do que uma forma de promoção da aprendizagem. O que isso gera, na 

realidade, é uma queda no engajamento do aprendiz e, consequentemente, no 

desenvolvimento da sua aprendizagem e da sua autonomia. 

Portanto, observamos que a prática pedagógica na qual os participantes da pesquisa 

estão inseridos busca a facilitação do ensino em detrimento da promoção da aprendizagem. 

Ou seja, o foco da prática ainda é o ensino, o professor como o centro de tudo, e os aprendizes 

como meros receptores de conteúdo. Além disso, não observamos no contexto investigado o 

uso de dinâmicas semelhantes a da proposta de ensino integrada, o que justifica a realização 

desta pesquisa. 
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Trouxemos, com base na entrevista realizada com a professora colaboradora, a sua 

perspectiva sobre a proposta integrada de forma a relacioná-la com a nossa análise, buscando 

verificar um consenso, ou não, entre os pontos de vista dela e do pesquisador. 

A primeira observação feita pela professora colaboradora foi a dificuldade de aplicar 

os conhecimentos adquiridos durante a sua formação como professora no contexto real de 

ensino. Essa perspectiva da professora em relação a própria formação corrobora a nossa, que 

tem como base a teoria freireana. Se prepararmos professores a partir de teorias que não 

foram experimentadas e reformuladas com vistas ao progresso da prática, correremos o risco 

de estar ensinando teorias que não estão em harmonia com a contemporaneidade. Portanto, a 

formação da professora, por ser um processo que antecedeu a sua prática pedagógica, também 

tem tido influência direta no contexto investigado. 

Reforçando o que já havíamos frisado, não podemos continuar perpetuando uma 

prática de formação padrão, como sugere Bruner (2001), que mantém uma tradição que não 

acompanha a constante transformação da sociedade.  

Em sua análise sobre o próprio contexto de ensino-aprendizagem, a professora aponta 

falhas em relação a utilização do laboratório de informática. Na sua concepção, a instituição 

deveria selecionar, para a gestão do laboratório de informática, pessoas capacitadas para a 

utilização das ferramentas ali disponíveis. 

Corroborando com a análise feita anteriormente, na nossa perspectiva as instituições 

de ensino superior que formam professores, deveriam preparar esses profissionais para 

utilizarem de forma satisfatória as ferramentas tecnológicas da informática, pois, estas vêm se 

destacando como as ferramentas didáticas do presente e do futuro. 

Apesar de termos verificado o uso das tecnologias da informação e da comunicação no 

contexto em questão, observamos que este uso se dava de forma assistemática. Portanto, não 

sendo utilizada de forma a proporcionar um bom aproveitamento para a aprendizagem. 

A professora indica ainda que os diferentes objetivos de ambos, discentes e docentes, 

não tem favorecido os resultados obtidos pela sua prática, e afirma que uma saída para este 

problema seria a integração entre professores e alunos. 

Portanto, a falta de integração professor-aluno abre uma lacuna enorme entre os 

interesses de ambos. E a saída para isso, corroborando a afirmação da professora, seria a 
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abertura para uma prática integrada que, por meio da negociação, promoveriam trocas 

cognitivas que facilitariam todo o processo de ensino-aprendizagem. O que não acontece em 

uma prática centrada no professor, como observado no contexto investigado.  

Tendo respondido ao primeiro questionamento, passemos agora para a pergunta 

seguinte onde buscamos verificar os reflexos da integração professor-aluno no 

desenvolvimento da aprendizagem e da autonomia dos aprendizes participantes da pesquisa.  
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A integração do aprendiz no processo pedagógico pode influenciar na sua aprendizagem 

e na sua autonomia? 

 

 

Buscamos com esta indagação trazer à tona indícios da influência da integração 

professor-aluno no processo de aprendizagem e no desenvolvimento da autonomia dos 

aprendizes no contexto investigado. 

Analisando os dados IA01 e IA02, percebemos que os aprendizes estavam imersos em 

uma prática cuja dinâmica não estimulava a sua participação no processo de ensino-

aprendizagem, o que ficou evidente durante o planejamento da aula. Apesar de os aprendizes 

terem descrito outras dificuldades como principais obstáculos apresentados pela proposta de 

ensino integrada, na nossa perspectiva a maior de todas elas foi o momento de planejarem a 

aula. Além disso, em sua prática, a professora assumia toda a responsabilidade pela 

aprendizagem, o que resultava na diminuição do engajamento dos aprendizes.   

Essa iniciativa de integrar o aprendiz no processo de ensino-aprendizagem promoveu a 

divisão da responsabilidade pela aprendizagem entre os aprendizes e a professora além de 

valorizar o conjunto de conhecimentos produzidos por eles fora do contexto escolar, 

promovido pelo uso da internet. Ademais, passou-se a levar em conta as percepções do 

aprendiz sobre a própria aprendizagem, além de dar, tanto ao docente, como ao discente, a 

consciência da importância da participação do aprendiz em todas as etapas do processo de 

aprendizagem. (FREIRE, 2009; BRUNER, 2001). 

Analisando o registro IA03, percebemos que, ao substituirmos a prática atual de 

ensino por uma abordagem que busca a integração professor-aluno, provocamos um 

descontentamento na professora colaboradora. Um aspecto dessa insatisfação pode ter relação 

direta com a descentralização do controle sobre o processo de ensino-aprendizagem onde, o 

docente busca a facilitação do ensino em detrimento da promoção da aprendizagem. 

Diferentemente da professora colaboradora, os aprendizes demonstraram grande 

satisfação por terem, enfim, a oportunidade de serem ouvidos e de participarem mais 

ativamente do próprio processo de ensino-aprendizagem, como pudemos observar no registro 

IA04. 

Essa satisfação dos aprendizes, promovida pela integração, refletiu diretamente em 

dois aspectos fundamentais para a promoção da aprendizagem: a afetividade e a motivação. A 
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primeira emergiu da aproximação entre a professora colaboradora e os aprendizes, 

transformando uma relação de subordinação, em uma relação nivelada e afetiva, conforme 

mostram os registros RAT01, RAT02 e RAT03. Segundo Moura Filho (2009), a afetividade é 

considerada como um fator muito importante para o desenvolvimento da autonomia. 

A motivação, segundo a nossa análise, foi promovida pela participação dos aprendizes 

em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. Isso potencializou o interesse dos 

aprendizes pelo processo de ensino-aprendizagem. Essa motivação, consequentemente, 

refletiu diretamente no seu engajamento para a resolução da atividade proposta, conforme 

observação RM01. Segundo Bruner (2001, p. 42), o estímulo ao aprendiz para empreender em 

novos desafios pode elevar a sua autoestima e consequentemente o seu engajamento. 

Com a integração do aprendiz, atingimos alguns objetivos almejados pela pedagogia 

da integração e da autonomia. Primeiramente, a afetividade emergente da aproximação entre a 

professora colaboradora e os aprendizes, fez com que ela exercesse o papel de co-construtora 

do conhecimento dos aprendizes, promovendo a aprendizagem por meio de uma relação de 

reciprocidade entre docente e discentes. Com isso, mudou-se o foco da facilitação do ensino, 

para a promoção da aprendizagem.  

Em segundo lugar, a motivação promovida pela imersão dos aprendizes no próprio 

processo de ensino-aprendizagem e pelo uso da internet, aumentou o engajamento deles, 

abrindo espaço para a introdução, no contexto de ensino-aprendizagem investigado, dos 

conhecimentos trazidos de fora da escola, como forma de promover uma aprendizagem mais 

efetiva. 

A integração dos aprendizes participantes da pesquisa no processo de ensino-

aprendizagem também alterou a condição de subordinação vivida por eles em sala de aula, 

aproximando-os da professora colaboradora. Isso refletiu diretamente no comportamento 

deles, estimulando uma maior participação dos aprendizes no processo de ensino-

aprendizagem e, consequentemente, estimulando a tomada de parte da responsabilidade pela 

própria aprendizagem. Este aspecto é o que Benson (1997) denominou de autonomia 

psicológica. Ela se identifica com a capacidade que permite ao aprendiz assumir níveis 

maiores de responsabilidade pela própria aprendizagem.  

Essa aproximação entre os aprendizes e a professora, também, promoveu a abertura 

para uma relação informal de admiração recíproca. Segundo Freire (2009, p. 42-45) é também 



66 

 

nas relações informais que os sujeitos realizam trocas de significados que tem influência 

direta na sua aprendizagem. Segundo o autor, foi aprendendo socialmente que percebemos 

que é possível ensinar. E a relação informal ajuda nessa troca de experiências. 

Após analisarmos os dados vislumbramos um contexto pedagógico diferente do 

encontrado inicialmente. A partir da integração professor-aluno, várias mudanças surgiram. 

Dentre elas, destacaremos aquelas que consideramos mais relevantes: 

Apesar de ser um fator novo tanto para a professora colaboradora, quanto para os 

aprendizes, a aproximação promovida pela integração gerou eventos sociais que promoveram 

o aumento da autoestima dos aprendizes, estimulando-os a vencerem os desafios da disciplina 

como, sugere Bruner (2001). 

Outra observação a ser feita foi a tomada de consciência tanto dos aprendizes, quanto 

da professora colaboradora, da relevância do papel desempenhado pelo aprendiz para que o 

processo de ensino-aprendizagem se dê de forma efetiva. Após a realização do trabalho 

colaborativo, a professora colaboradora passou a considerá-los como uma parte fundamental 

do contexto pedagógico, e não como um mero elemento constituinte. Essa tomada de 

consciência também mudou o comportamento de passivo ou consumidor de ideologia, para 

um aprendiz mais ativo, participativo e mais consciente da sua parcela de responsabilidade 

pelo desenvolvimento da aprendizagem. 

Em relação aos processos metacognitivos. Observamos que ao participarem de todas 

as etapas do processo pedagógico como: a seleção do tema de estudo; a elaboração do 

questionamento ou do problema a ser solucionado; da alocação de estratégias e recursos 

didáticos para a sua solução. Os aprendizes na verdade estavam naturalmente aprimorando as 

suas habilidades de monitoração, ao passo que tomavam consciência das estratégias que 

seriam utilizadas na aula para a resolução do problema proposto e, de regulação 

metacognitiva, ao passo que poderiam utilizar essas estratégias como forma de controlar a 

própria aprendizagem. 

A partir dos dados coletados, observamos fortes indícios de que a integração do 

aprendiz no seu próprio processo pedagógico pode potencializar a sua aprendizagem e a sua 

autonomia, pois, a partir dela, pudemos perceber o desenrolar de processos importantes como: 

a afetividade, que criou laços entre a professora e os aprendizes participantes da pesquisa 

facilitando uma relação de reciprocidade; a motivação, que elevou o nível de engajamento dos 
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aprendizes e, consequentemente, a tomada de responsabilidade pela própria aprendizagem; a 

colaboração, que é um resultado conjunto entre a afetividade e a integração; e a 

metacognição, que é possibilitada pela participação dos aprendizes em todas as etapas do 

processo de ensino-aprendizagem, proporcionando-lhes a conscientização sobre os processos 

cognitivos pertinentes ao contexto investigado. Todos esses aspectos promovidos a partir da 

integração professor-aluno guiam o aprendiz em direção a sua própria autonomia. 

Como forma de reforçar os resultados obtidos com a proposta integrada de ensino em 

relação ao desenvolvimento da aprendizagem e da autonomia dos aprendizes no contexto de 

ensino-aprendizagem investigado. Relacionaremos o nosso ponto de vista, com o ponto de 

vista da professora colaboradora após participar de um contexto de ensino baseado na 

integração professor-aluno. 

Em sua análise pessoal, a professora colaboradora afirma que a experiência com a 

proposta de ensino integrado trouxe ganhos tanto para a aprendizagem, quanto para a 

autonomia dos aprendizes participantes da pesquisa. Para ela, a integração promove o trabalho 

colaborativo e, consequentemente, a construção do conhecimento de forma conjunta entre ela 

e os aprendizes. 

Essa afirmação corrobora a nossa observação em relação a tomada de responsabilidade 

da professora pela aprendizagem dos alunos antes da aplicação da proposta de ensino 

integrada. A partir dessa afirmação, a professora demonstra ter percebido a importância de 

abrir espaço para os aprendizes no processo pedagógico e, principalmente, de dividir a 

responsabilidade da aprendizagem com eles por meio do trabalho colaborativo. Essa 

conscientização, fruto da integração professor-aluno, possibilitou a negociação entre os 

objetivos e os interesses de ambos, facilitando a promoção da aprendizagem. 

Os aprendizes, segundo a professora, também se conscientizaram da importância da 

própria integração no processo de ensino-aprendizagem. Como ela indica, houve uma 

mudança significativa no comportamento dos aprendizes participantes da pesquisa em relação 

a busca pelo conhecimento. Fato que, segundo a professora, foi verificado também por 

professores de outras disciplinas. 

Essa perspectiva corrobora a nossa análise de que, após a mudança do padrão de 

ensino centrado no professor para a proposta integrada, a professora pôde perceber, assim 

como o pesquisador, uma mudança no comportamento dos aprendizes. Eles saíram de uma 

postura passiva para uma postura ativa e mais consciente da sua parcela de responsabilidade 
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no processo de ensino-aprendizagem. Além dessa conscientização, e dessa mudança de 

postura observadas pela professora colaboradora, ela indica ainda que essa aproximação com 

o aprendiz trouxe uma motivação a mais para o desenvolvimento da autonomia deles. 

No seu ponto de vista, a professora considera positivo o resultado final obtido com a 

proposta integrada de ensino. Porém, alerta para a exigência de um alto nível de dedicação 

exigido pela proposta, considerando esta exigência como uma desvantagem. 

Essa afirmação corrobora a nossa análise feita sobre a postura de insatisfação 

demonstrada pela professora colaboradora ao descentralizarmos o controle sobre o processo 

de ensino-aprendizagem. Com tal descentralização, o foco sai da facilitação do ensino, como 

já havíamos mencionado, para a promoção da aprendizagem, o que exige mais esforços do 

professor que busque trabalhar com esta proposta. 

De acordo com a nossa análise e com a perspectiva da professora colaboradora em 

relação ao resultado obtido com a aplicação da proposta de ensino integrada no contexto 

investigado. Constatou-se que esta proposta pode contribuir para o desenvolvimento tanto da 

aprendizagem quanto da autonomia dos aprendizes. Na sua aplicação o foco sai do professor 

como transmissor do conhecimento, para o processo de ensino-aprendizagem. Essa mudança 

de foco muda radicalmente os papéis da professora e dos aprendizes, fazendo-os participarem 

do processo pedagógico de forma coletiva e, principalmente, colaborativa. A construção do 

conhecimento de forma colaborativa contribui para o desenvolvimento de processos que 

potencializam o desenvolvimento da monitoração e da regulação sobre os processos 

metacognitivos, responsáveis pelo desenvolvimento da autonomia. Processos que foram 

observados durante a investigação. 

O questionamento seguinte busca verificar a efetividade da proposta integrada em 

relação ao desenvolvimento da autonomia dos aprendizes para a aprendizagem com base na 

fundamentação teórica apresentada. 
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A proposta de ensino integrado pode, com base na NEZDP, desenvolver nos aprendizes 

habilidade para a aprendizagem autônoma? 

 

 

Desenvolvemos uma base teórica que se funda em teorias diversas. Dentre elas uma se 

destaca. A Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal, que se baseia na 

promoção da aprendizagem a partir da relação entre os conhecimentos espontâneos dos 

aprendizes e os conhecimentos científicos ensinados em sala de aula. 

Este questionamento busca revelar se a proposta de ensino integrada, baseada na 

promoção da produção de conhecimentos espontâneos com o uso da internet, pode 

desenvolver a autonomia dos aprendizes participantes da pesquisa. 

Ao analisar o registro RA01, percebemos que ao participarem de todas as etapas do 

processo de ensino-aprendizagem, trocando experiências com os pares e com a professora 

colaboradora, construindo o conhecimento colaborativamente e, após a potencialização do 

conhecimento espontâneo, promovido pela reflexão individual com a utilização sistematizada 

da internet. Os aprendizes resolveram o problema proposto pela atividade de forma autônoma. 

Esse processo foi impulsionado pelo estabelecimento da relação entre a experiência da 

reflexão individual na internet, com vistas a ampliação do conjunto de conhecimentos 

espontâneos dos aprendizes, e a experiência da relação coletiva e colaborativa na construção 

do conhecimento, agindo como um catalisador no processo de ensino-aprendizagem, 

ampliando a percepção dos aprendizes sobre os próprios processos cognitivos da 

aprendizagem. Essa percepção muniu os aprendizes com habilidades que possibilitaram o 

controle metacognitivo que, de acordo com a NEZDP são responsáveis pelo desenvolvimento 

da autonomia. 

Além de ter sido um resultado promovido pela integração do aprendiz no processo de 

aprendizagem, essa autonomia observada foi também o resultado da aplicação da teoria da 

NEZDP. O uso da internet pelos aprendizes para o desenvolvimento de pesquisas por meio de 

textos, vídeos, e imagens em sites previamente selecionados pala professora colaboradora e 

pelo pesquisador, teve a intenção de ampliar o conjunto de conhecimentos espontâneos deles 

sobre o tema abordado. Na teoria, a ampliação desse conjunto de conhecimentos ajudaria na 

solução autônoma do problema proposto pela atividade, pois, aumentou a possibilidade do 

estabelecimento de uma relação de biunivocidade entre o sistema de conceitos do 
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conhecimento ensinado e o conjunto de conhecimento dos aprendizes. Em outras palavras, 

entre os conhecimentos espontâneos e o conhecimento científico ensinado em sala de aula. 

Ao analisar o registro RA02, percebemos uma grande diferença na forma como os 

aprendizes utilizam as próprias estratégias de aprendizagem. Essa característica individual de 

aprendizagem foi amparada pelo uso da internet, pois, nesta etapa da aprendizagem o 

aprendiz teve a oportunidade de pesquisar o conteúdo de acordo com a sua individualidade, 

ou seja, de acordo com o seu próprio leque de estratégias de aprendizagem para, em seguida, 

em conjunto com o grupo submeter-se às trocas de significados.  

Os dados RA03, RA04 e RA05, demonstraram a tentativa dos aprendizes de 

construírem sentenças utilizando a língua alvo sem o auxílio do tradutor online. De acordo 

com a NEZDP, esta tentativa é um forte indício de que o aumento do conjunto de 

conhecimentos espontâneos dos aprendizes, promovido pelo engajamento deles nas reflexões 

individuais por meio do uso da internet, foi o responsável pelo desenvolvimento de tal 

aprendizagem, pois, ampliou o conjunto de conhecimentos individuais sobre o tema proposto, 

estabelecendo uma relação análoga com o sistema hierárquico de conceitos que constitui o 

conhecimento científico ensinado. 

De acordo com os dados RA06 e RA07, percebemos que a aplicação da proposta 

integrada, com base na NEZDP, pode transcender os limites do ensino de língua estrangeira. 

Ao engajarem-se na composição do seu conjunto de conhecimentos espontâneos para a 

solução da tarefa proposta, os aprendizes se apropriaram de conhecimentos oriundos de outras 

disciplinas, o que lhes propiciou novos conhecimentos além daqueles referentes ao estudo do 

idioma em questão. Isso demonstra o caráter interdisciplinar da proposta. 

Com base no registro PE01, percebemos que os aprendizes tiveram uma boa aceitação 

da proposta apresentada. Conforme a perspectiva deles, a individualização da aprendizagem 

promovida pelo uso da internet, a motivação, e a facilidade na aprendizagem, são os fatores 

considerados positivos. Em contrapartida, eles citaram a mudança de foco do conteúdo para o 

processo de ensino-aprendizagem como um obstáculo, conforme os registros PE02 e PE03. 

Indo contra aos princípios da abordagem por tarefas. 

Conforme revelam os dados PE04, PE05 e PE06, os aprendizes chamaram a atenção 

para pontos fundamentais da proposta de ensino integrado. Na perspectiva deles, a proposta é 

motivadora, é mais produtiva e facilita a aprendizagem. O que é mais interessante pontuar é 
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que os aprendizes declararam que por meio desta proposta, eles conseguiram solucionar o 

problema proposto pela atividade de forma autônoma.  

Porém, temos que ter em mente que o grupo observado era pequeno, e que esses 

resultados devem ser considerados como indícios, e não como afirmações categóricas da 

promoção da autonomia por meio da integração e da ampliação dos conhecimentos 

espontâneos dos aprendizes. 

Ao analisar as observações UT01, UT02 e UT03, percebemos que a boa aceitação 

dessa proposta de ensino pelos aprendizes tem relação direta com o contexto atual no qual os 

eles encontram-se inseridos. Um contexto atravessado pelas tecnologias da informação e da 

comunicação. O uso das tecnologias pelos aprendizes como meio de impulsionar a 

aprendizagem é muito mais comum do que o uso feito pelos professores com o mesmo 

objetivo. Portanto, utilizar em uma proposta de ensino-aprendizagem uma ferramenta que já é 

parte do cotidiano dos aprendizes, tornou a proposta de ensino mais atrativa e motivadora para 

eles, além de promover resultados positivos no desenvolvimento da autonomia. 

Ao analisar as observações SZ01, SZ02 e SZ03, percebemos que além de estimular a 

aprendizagem autônoma por meio do uso das tecnologias da informação e da comunicação, a 

proposta integrada também foi capaz de promover o suporte à ZDP entre os aprendizes. 

Promovendo, dessa forma, a colaboração, um aspecto da aprendizagem que ajuda no 

desenvolvimento da autonomia como indica Little (1991).  Para o autor, é por meio da 

interdependência que o indivíduo alcança a sua autonomia. 

A colaboração, que já faz parte da relação entre os aprendizes na realização de 

trabalho escolares, por exemplo, apenas foi potencializada pela integração professora-alunos. 

Isso reforça a visão de Little (1999) que indica que em uma pedagogia da integração, o 

aumento da autonomia do aprendiz é suportado pela sua interdependência. Ou seja, é por 

meio da interação e da colaboração que o aprendiz desenvolve a sua autonomia. 

Ao analisar a observação DCE01, percebemos que os resultados finais da atividade, e 

a avaliação dos aprendizes sobre a proposta apresentada, revelaram a importância da 

construção dos conhecimentos espontâneos para o sucesso na aprendizagem. Apesar de ter 

tido desenvolvido apenas uma atividade com esta proposta de ensino, pudemos perceber que a 

sua utilização em conjunto com a NEZDP, tem a possibilidade de promover processos 
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relevantes para o desenvolvimento da autonomia do aprendiz como a afetividade, a 

motivação, a colaboração e a metacognição. 

Ao analisar a observação RM01, percebemos no desenrolar da atividade, um 

comportamento muito tranquilo dos aprendizes em relação à sua resolução. O baixo índice de 

solicitação de ajuda, o bom desempenho na atividade e o resultado final alcançado, são 

indícios de que eles tinham total controle sobre quais estratégias alocar para cumprirem a 

tarefa proposta. Isso demonstra uma relativa consciência e controle sobre os próprios 

processos cognitivos. 

Este comportamento se deve, além do uso das tecnologias da informação e da 

comunicação, a integração do aprendiz no processo pedagógico. A partir dessa integração, ele 

começou a compreender como funciona o processo de ensinar que, consequentemente, o 

ajudou a compreender o funcionamento do processo de aprender.  

Portanto, o foco dispensado pela abordagem no processo de ensino-aprendizagem, fez 

com que, naturalmente, o aprendiz fosse tomando consciência dessa relação entre ensinar e 

aprender, desenvolvendo, dessa forma, habilidades metacognitivas que possibilitaram a 

resolução da atividade de forma autônoma. 

Com base na análise dos dados já temos argumentos suficientes para responder a 

terceira questão de pesquisa. 

A NEZDP baseia-se na relação de interdependência existente entre os conhecimentos 

espontâneos e os conceitos científicos pregando que, para a aprendizagem de um conceito 

científico de forma consciente, é necessário que o aprendiz tenha assimilado um conjunto de 

conhecimentos espontâneos, análogo ou maior do que o sistema hierárquico de conceitos 

subjacente ao conceito apresentado. 

Portanto, uma abordagem de ensino com base nessa proposta teórica, deve ser 

desenvolvida buscando a promoção de aspectos como: o estímulo ao engajamento do 

aprendiz, com o objetivo de promover a ampliação dos conhecimentos espontâneos por meio 

da reflexão individual, e a promoção da construção do conhecimento por meio do trabalho 

colaborativo, como forma de potencializar a metacognição. Isso levaria o aprendiz para níveis 

mais altos de aprendizagem individuais e coletivos, possibilitando o desenvolvimento da 

consciência e do controle sobre a metacognição. 
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Após pormos em prática a proposta de ensino integrada, observarmos que a integração 

professora-alunos no processo de ensino-aprendizagem com base na Noção Expandida da 

Zona de Desenvolvimento Proximal, estimulou todos os aspectos necessários para o 

desenvolvimento da aprendizagem e da autonomia dos aprendizes. Ao longo da nossa análise, 

verificamos que o uso da internet foi responsável pela promoção do engajamento do aprendiz 

no processo pedagógico, promovendo a ampliação dos seus conhecimentos espontâneos, 

estabelecendo relações com o sistema hierárquico de conceitos subjacentes ao conhecimento a 

ser ensinado, promovendo a percepção e o controle dos aprendizes sobre os processos 

metacognitivos. 

Após respondermos à terceira pergunta de pesquisa, relacionaremos a perspectiva da 

professora sobre a proposta de ensino integrada, com a nossa análise dos dados de forma a 

estabelecermos pontos de interseção que a reforcem. 

A análise da professora em relação à efetividade da promoção da aprendizagem e da 

autonomia promovida pela proposta integrada de ensino está de acordo com a nossa em vários 

aspectos. Inicialmente ela afirma que a sua participação na pesquisa modificou a sua visão em 

relação ao aprendiz não o vendo mais como um mero receptor de conteúdo. Isso Corrobora a 

nossa análise de que a integração do aprendiz no projeto de aprendizagem, em conjunto com a 

teoria da Noção Expandida da ZDP, possibilitou a aquisição de novos conhecimentos tanto 

em relação ao conteúdo, quanto m relação ao processo pedagógico, promovendo aspectos 

relacionados com a metacognição como a monitoração e a regulação da aprendizagem, 

fazendo com que o aprendiz pudesse desenvolver a sua capacidade autônoma. 

A professora enfatiza que a aproximação dela com os aprendizes no desenvolvimento 

da proposta integrada propiciaram-lhe uma experiência colaborativa de construção do 

conhecimento. Corroborando com a nossa análise de que a troca de informações significativas 

entre os aprendizes, e entre eles e a professora, culminaram no desenvolvimento da 

aprendizagem e, consequentemente, da autonomia. 

A professora afirma que ter observado mudanças no comportamento dos aprendizes 

participantes da pesquisa. Aponta ainda que professores de outras disciplinas também 

observaram esta mudança de comportamento, no sentido de os aprendizes buscarem 

informações extras e trazerem para sala de aula para o compartilhamento com os colegas.  



74 

 

Por fim, a professora afirma que era cética em relação ao resultado da aplicação de 

uma proposta de ensino integrada devido ao contexto de sala de aula não permitir a aplicação 

de determinadas metodologias. Porém, a experiência prática mostrou que esta proposta 

poderia realmente ser aplicada e que seus resultados poderiam trazer benefícios para todos. 

Neste sentido, ela também acredita que para atingir um bom resultado com esta proposta de 

ensino, é necessária muita dedicação. 

Assim como a professora, também acreditamos na efetividade desta proposta. 

Acreditamos também que não existem receitas milagrosas para os problemas do processo de 

ensino-aprendizagem, e esse não é nosso objetivo. A própria dinâmica da proposta de ensino 

integrada, traçando um percurso sinuoso que vai da tória à prática, para esta regressar e 

evoluir para novamente ser aplicada, demonstram a dedicação necessária para a realização de 

um trabalho desta natureza. Um trabalho de evolução constante, que busca beneficiar o 

processo como um todo. 

Após respondermos à terceira pergunta de pesquisa, traçaremos agora, como sugere a 

pesquisa-ação integral e sistêmica, o percurso a ser perseguido. 
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5.1 O PERCURSO A SER PERSEGUIDO 

 

Após a experiência com a aplicação da proposta de ensino integrada, tivemos a 

oportunidade de promover nos participantes do contexto investigado, a reflexão sobre o 

próprio desempenho e sobre o desempenho da professora colaboradora no processo de ensino-

aprendizagem de forma democrática. 

A aproximação entre a professora colaboradora e os aprendizes fez com que ela 

passasse a enxergá-los não mais como receptores passivos de informação, mas sim, como uma 

parte importante do processo pedagógico. Já os aprendizes, passaram a compreender que para 

a promoção de uma aprendizagem autônoma, é necessária a tomada de parte da 

responsabilidade pela própria aprendizagem. 

Aspectos importantes também puderam ser observados no desenrolar da pesquisa 

como: os processos de monitoração e regulação metacognitivas, a afetividade, a colaboração, 

o engajamento e a mudança de comportamento dos aprendizes. Outro aspecto relevante desta 

proposta é a possibilidade de evoluir constantemente por meio do aprimoramento do ator 

coletivo. 

Observamos que a participação dos aprendizes em todas as etapas do processo 

pedagógico cumpriu com o objetivo de promover o seu desenvolvimento metacognitivo; que 

o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, com base na NEZDP, como forma 

de ampliar o conjunto de conhecimentos espontâneos dos aprendizes em suas reflexões 

individuais, influenciou diretamente na forma autônoma como os aprendizes solucionaram o 

problema proposto pela atividade desenvolvida durante a pesquisa. 

Portanto, o resultado da pesquisa desenvolvida sugere que a integração do aprendiz no 

processo pedagógico, em conjunto com a NEZDP e o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, apresentou indícios de que a proposta de ensino integrada pode promover o 

desenvolvimento da aprendizagem autônoma, indicando um percurso inicial, não engessado, a 

ser perseguido pelo pesquisador. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não é pretensão dizer que, apesar das limitações sofridas por esta investigação, os 

resultados obtidos por esta pesquisa trazem contribuições para o universo acadêmico, 

sobretudo, no uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa. 

Buscamos um aprofundamento nos estudos sobre a Zona de Desenvolvimento 

Proximal com o objetivo de desenvolver uma proposta de ensino com uso de novas 

tecnologias de forma mais efetiva, almejando a promoção da autonomia dos aprendizes. 

Este aprofundamento trouxe novas perspectivas para os estudos relacionados ao 

processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira que usam esta base teórica. A 

expansão de um conceito bastante difundido nas pesquisas sobre a educação contribui, 

também, para os estudos relacionados às teorias da aprendizagem por estar diretamente 

relacionada a este processo. 

Concordamos também que é preciso o desenvolvimento de um estudo mais 

abrangente, mais aprofundado e mais longo, que envolva um grupo-classe completa em um 

contexto real de ensino, de forma a produzir dados mais consistentes, que possibilitem uma 

análise mais refinada da proposta e, consequentemente, o seu aprimoramento. 

Nosso trabalho abriu as portas para um novo caminho em relação às pesquisas sobre o 

uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no ensino de língua estrangeira. Um 

caminho construído pela diversidade metodológica, e por uma nova percepção teórica que tem 

como objetivo alcançar uma proposta de ensino de língua estrangeira mais efetiva, que 

promova a autonomia dos aprendizes. 

É objetivo deste pesquisador dar sequencia nos estudos sobre o processo de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira com o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação de forma a aprimorar cada vez mais esta proposta de ensino, buscando observar 

com mais precisão as consequências da sua aplicação no desenvolvimento da autonomia dos 

aprendizes. 
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Observamos que o desenvolvimento desta proposta de ensino gerou uma mudança de 

percepção tanto da professora em relação aos aprendizes, quanto dos aprendizes participantes 

da pesquisa em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Mudando de forma significativa 

os papéis de ambos, professora colaboradora e aprendizes. 

Neste sentido, o resultado confirmou nossa teoria de que o desenvolvimento de uma 

pedagogia da integração com o suporte das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

baseada na Noção Expandida da Zona de Desenvolvimento Proximal para o desenvolvimento 

da autonomia dos aprendizes pode promover resultados positivos.  

Consequentemente, esses resultados mudaram a minha percepção sobre a prática 

pedagógica. Ao final desta pesquisa percebo a necessidade da aplicação de uma prática 

pedagógica mais democrática e menos centralizada no professor e que, principalmente, 

valorize o ponto de vista dos aprendizes e o desenvolvimento da sua aprendizagem e da sua 

autonomia.  

Dessa forma, acredito que novos estudos sobre o uso das novas tecnologias na 

educação, com o objetivo de produzir propostas de ensino mais efetivas, devem levar em 

conta não só o processo de ensino-aprendizagem em si, mas também as relações interpessoais 

entre professores e aprendizes. 
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Anexo 01 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES  

PROGRAMA POS-GRADUACAO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA EM UM AMBIENTE HÍBRIDO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

CARTA DE CONSENTIMENTO 

Eu aceito participar em um trabalho de pesquisa conduzido pelo Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) com ênfase em Linguística Aplicada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O propósito do estudo é desenvolver a capacidade de aprendizagem autônoma dos 

participantes na disciplina de língua inglesa. O objetivo da pesquisa foi explicado para minha 

satisfação. 

Os dados que serão coletados serão os diários de bordo dos participantes, imagens 

gravadas em vídeo, entrevistas gravadas em vídeo. 

Ficou entendido que o nome dos participantes serão codificados para manter a sua 

confidencialidade. 

Eu entendi que posso ter uma completa descrição dos resultados do estudo após o 

seu término. 

Eu entendi que a data deste estudo deve ser publicada. 

Eu entendi que eu sou livre para abandonar este trabalho de pesquisa a qualquer 

momento sem conseqüências negativas. 

Eu entendi que se eu tiver alguma questão sobre o trabalho de pesquisa eu posso 

contatar o pesquisador efetivo no fone (84) 9917-1599. 

EU LI E ENTENDI OS TERMOS DESTA CARTA DE CONSENTIMENTO E 

CONCORDO COM A PARTICIPAÇÃO DO MEU FILHO (A) NO TRABALHO DE 

PESQUISA. 

Nome do estudante: _____________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável: ___________________________________________ 

Data: ____________________ Numero do telefone: ____________________________ 

EU LI E ENTENDI OS TERMOS DESTA CARTA DE CONSENTIMENTO E 

ACEITO PARTICIPAR DO TRABALHO DE PESQUISA. 

Nome do estudante: _____________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável: ___________________________________________ 

Data: ____________________ Numero do telefone: ____________________________ 
Formulário baseado em Malcolm Welch (1998) 

  

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/centro/portal.jsf?lc=pt_BR&id=442
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Anexo 02 

QUESTÕES NORTEADORAS – diários de bordo dos aprendizes participantes e do 

pesquisador 

 

Notas de observação (Exploração pedagógica) 

 

1 – Onde são realizadas as atividades de inglês? Se em mais de um local indicá-los? 

2 – Quais materiais didáticos são utilizados na aula? 

3 – É utilizado algum equipamento eletrônico ou de informática? 

4 - A turma parece empolgada ao trabalhar com esses materiais? 

5 – O professor utiliza muito o quadro? 

6 – O professor parece estar empolgado no momento da aula? 

7 – Você sente vontade de assistir a aula de inglês? 

8 – Você e seus colegas conversam sobre as aulas? Qual a opinião da turma sobre a aula 

de inglês na sua visão? 

9 – Como foi a aula que você mais gostou? Que materiais foram utilizados? Onde ela foi 

realizada?  

10 – Você aprende mais trabalhando em equipe ou individualmente? Por que?   

11 – O professor costuma tirar um tempo para as dúvidas da aula? 

 

Notas metodológicas (Atitudes do professor e do aluno) 

 

1 – O professor faz revisão da aula anterior? 

2 – Como o professor desenvolve as atividades? 

3 – Você costuma participar das atividades desenvolvidas pelo professor? 

4 – Seus pais ajudam na tarefa? 

5 – O professor desenvolve trabalhos em equipe? 

6 – Você costuma ajudar seus colegas nos trabalhos em equipe? 

7 – Você estuda a matéria explicada em casa? 

8 – Com quem você costuma tirar suas dúvidas? 

9 – O professor incentiva a sua participação na aula? 

10 – Como você costuma estudar em casa? 

11 – Onde você costuma pesquisar quando vai desenvolver um trabalho? 
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Notas teóricas 

 

1 – O que você acha da aula de inglês atualmente? 

2 – Que tipo de material ou equipamento poderia ser utilizado na aula? 

3 – Que tipo de assunto você acha que deveria ser trabalhado na aula? 

4 – Como você gostaria que fosse a aula? 

5 – Como você gostaria que as atividades fossem trabalhadas? 

6 – Que tipos de atividades você gostaria de realizar nas aulas? Por que? 
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Diário de bordo do aprendiz Élisson 
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Diário de bordo da aprendiz Larissa 
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Diário do bordo do aprendiz Henrique 
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Diário de bordo do aprendiz Paulo Roberto 
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Diário de bordo do pesquisador 
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Anexo 03 

Sites selecionados pela professora colaboradora e pelo pesquisador 

Animals extinction http://www.ypte.org.uk/environmental/extinction/27 HENRIQUE 

Animals extinction 
http://www.youtube.com/watch?v=NNmTLLmhxFQ&feat

ure=related 

HENRIQUE 

Biodiversidade marinha http://marinebio.org/Oceans/Creatures.asp ELISSON 

Biodiversidade marinha http://www.youtube.com/watch?v=kXXzvGJCVAc ELISSON 

Biodiversidade marinha http://www.guardian.co.uk/environment/marine-life ELISSON 

global warming 
http://www.youtube.com/watch?v=hvG2XptIEJk&feature=

related 

PAULO 

global warming 
http://www.youtube.com/watch?v=hvG2XptIEJk&feature=

related 

PAULO 

global warming 
http://www.climatechangechallenge.org/Resource%20Centr

e/Climate-Change/3-what_causes_climate_change.htm 
PAULO 

global warming 
http://www.buzzle.com/articles/causes-of-climate-

change.html 

PAULO 

Water pollution http://www.youtube.com/watch?v=QqNUTlY5foQ LARISSA 

Water pollution http://www.water-pollution.org.uk/causes.html LARISSA 

Tradutor do Google http://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&tab=wT# TODOS 

Dicionario Babylon http://www1.uol.com.br/babylon/ TODOS 

http://www.youtube.com/watch?v=NNmTLLmhxFQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NNmTLLmhxFQ&feature=related
http://marinebio.org/Oceans/Creatures.asp
http://www.youtube.com/watch?v=hvG2XptIEJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hvG2XptIEJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hvG2XptIEJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hvG2XptIEJk&feature=related
http://www.buzzle.com/articles/causes-of-climate-change.html
http://www.buzzle.com/articles/causes-of-climate-change.html
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Anexo 04 

 

Avaliação dos aprendizes sobre a proposta com o ensino híbrido 

 

1 – O que você achou do modelo de aula idealizado? 

Elisson: Bom, poderia ter algumas modificações para que a aula pudesse ficar mais divertida. 

Paulo: proveitoso 

Henrique: Eu gostei, apesar de 2 plenárias,eu consegui aprender e distinguir a língua 

portuguesa 

 

2 – Quais são os pontos fortes? 

Elisson: A pesquisa em casa, porque eu pesquisava como quisesse. 

Paulo: o modo diferente de como é passada as aulas 

Henrique: aprendizagem foi boa, consegui apreender coisas que nem imaginava descobrir 

 

3 – Quais são os pontos fracos? 

Elisson: A música poderia ter sido outra ou até então não ter tido.  

Paulo: poucas pessoas para muito conteúdo 

Henrique: tem palavras que eu não conseguia distinguir, pois era um pouco complicado, as 

vezes eu não conseguia entender o assunto, por falta de experiência 

 

4 – Qual foi a sua maior dificuldade? 

Elisson: Acho que foi planejar a aula. 

Paulo: foi fazer um slide  

Henrique: escrever inglês sem o Google tradutor. 

 

5 – Compare com o modelo de aula que você tem em sala de aula. Qual você acha mais 

produtivo, isto é, em qual modelo você acredita aprender mais? 

Elisson: Acho que o da pesquisa, porque ele é estimulante. 

Paulo: sim. 

Henrique: com certeza nesse modelo, pois além de voce diferenciar uma aula, voce consegue 

aprender mais com vídeos, fotos, sem precisar de muito contexto. 

 

6 – Você gostaria de trabalhar com o modelo apresentado? 
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Elisson: Sim, porque ele é mais produtivo 

Paulo: sim. 

Henrique: sim, é mais fácil de aprender 

 

7 – Você acha que participar do projeto trouxe algum benefício para você? Qual? 

Elisson: Sim, hoje já consigo aprender sozinho, opinar nas aulas e me estimulou a aprender 

inglês. 

Paulo: Benefícios como o maior aproveitamento do uso da língua como também o uso da 

informática. 

Henrique: sim 

 

8 – Após o término do projeto você continua o mesmo ou mudou alguma coisa na sua 

visão sobre o ensino de língua? 

Elisson: Completamente mudada a minha visão aprendi muitas coisas boas sobre o ensino de 

línguas. 

Paulo: mudei no sentido de dar maior atenção a língua inglesa. 

Henrique: mudou algo, hoje eu posso escrever palavras sem precisar do google tradutor antes 

eu não tinha essa capacidade. 
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Anexo 05 

Slides desenvolvidos pelos aprendizes durante a atividade 

Slides desenvolvidos pelo aprendiz Elisson 
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Slides desenvolvidos pelo aprendiz Paulo 
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Slides desenvolvidos pelo aprendiz Henrique 
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Anexo 06 

Imagem da primeira plenária 
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Anexo 07 

Imagem da segunda plenária 
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Anexo 08 

Imagem da terceira plenária 
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Anexo 09 

Entrevista com a professora colaboradora 

Pesquisador: Daremos início a mais uma entrevista do trabalho de pesquisa do 

mestrado em Estudos da Linguagem com a professora colaboradora Simone. Professora 

Simone, qual a sua perspectiva sobre a sua prática pedagógica? 

Professora Colaboradora: Ao ingressar na universidade, temos a concepção de que 

ensinar é apenas repassar os conteúdos. Então, quando fazemos um curso de graduação, uma 

licenciatura, nos deparamos com metodologias de ensino que queremos pôr em prática e 

muitas vezes não é possível. O que entendemos é que, quando vamos para a sala de aula e 

temos acesso a outras metodologias, a condição de ensino e a clientela atendida não permitem 

o seu desenvolvimento. Após ingressar nos cursos de graduação e pós-graduação, depois de 

muitas leituras, da troca de experiências com outros professores, tanto a minha prática de 

ensino, como também a forma de pensar mudaram bastante. Após a realização dessa pesquisa 

na escola, mudou até a forma de ver o aluno, de como ele passou a fazer parte, não só durante 

a execução da aula, mas também na sua elaboração. Dessa forma, mudou-se o objetivo 

pedagógico de ensino, para uma prática mais voltada para a aprendizagem do aluno.  

Pesquisador: Você acredita que a forma como você conduz a sua aula tem levado a 

um resultado positivo na aprendizagem dos alunos?  

Professora Colaboradora: No momento da elaboração do planejamento das aulas, eu 

busco atender as necessidades dos alunos, muito embora, na prática, o professor tenha que ser 

flexível porque há momentos em que não conseguimos dar conta dos objetivos, porque eles 

são muitos, não só da parte do aluno como também do professor, que conta com o suporte dos 

recursos tecnológicos, que as vezes nos deixam na mão. Hoje eu vejo que a forma de ensinar e 

de aprender depende da autonomia de ambos, professor e aluno. O professor para buscar 

coisas novas de forma a aproximar mais o aluno da realidade, e o aluno para se motivar e 

buscar mais do que o conhecimento ofertado em sala de aula, adequando essa rotina ao seu 

cotidiano. 

Pesquisador: Você acredita que a forma como você vem conduzindo as aulas tem 

guiado tanto você, quanto os alunos para essa autonomia? 

Professora Colaboradora: Há algum tempo atrás acredito que não. Porque o sistema 

da instituição de ensino não permitia essa integração do aluno com o professor no 
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planejamento das aulas. Mas as novas práticas educacionais vêm mudando com o tempo, e 

hoje o aluno tem mais espaço na sala de aula, além de contar com laboratórios de informática 

dentro da escola, fazendo com que o professor busque utilizar esses recursos tecnológicos 

para dar suporte em suas aulas. Acredito que essa abertura motiva o aluno a buscar a sua 

autonomia. 

Pesquisador: Profª Simone, quais os pontos que interferem diretamente na sua prática 

pedagógica tanto negativa, quanto positivamente? 

Professora Colaboradora: Como ponto negativo acredito que a falta de compromisso 

de alguns professores, que faltavam deixando os alunos com horários vagos, fazendo com que 

a diretoria exigisse que estas lacunas fossem preenchidas por mim e que, na maioria das vezes 

assumia duas turmas simultaneamente, atrapalhando o meu desempenho e comprometendo 

bastante a aprendizagem, pois, eu não conseguia desenvolver o meu plano de aula com 

eficácia. A falta de pessoas preparadas para administrar a sala de multimídia, o que dificultava 

um pouco no momento de apresentação de trabalhos ou até mesmo de algumas aulas que 

careciam de suporte. 

E os pontos positivos, basicamente, é que são turmas comprometidas e que realmente 

querem alguma coisa. A própria metodologia propiciava esse comprometimento, pois, a 

escola dispõe de um laboratório de informática que, apesar do número reduzido de 

computadores, facilita um pouco o trabalho, pois, dá uma opção a mais para o aluno. 

Pesquisador: Como você avalia a integração do aprendiz no projeto de 

aprendizagem? Que benefícios essa integração pode trazer para a aprendizagem? 

Professora Colaboradora: Acredito que no momento em que o aluno é envolvido no 

processo, ele se sente e se torna parte dele como um todo. Não é mais aquela metodologia 

focada apenas no professor. Hoje nós vivemos num mundo em que cada um tem que 

contribuir com a sua parcela de conhecimento. Como diz Paulo Freire “há vários saberes” e 

acredito que quando há integração aluno-professor no momento da aprendizagem, aumenta-se 

a possibilidade de que realmente eles aprendam e que o professor consiga obter êxito na sua 

prática pedagógica. 

Pesquisador: Na sua perspectiva, de que forma a proposta com o ensino híbrido pode 

promover, ou não, o engajamento do aprendiz e consequentemente a aprendizagem 

autônoma? 
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Professora Colaboradora: Eu acredito que o aluno tem que desenvolver a motivação 

necessária para buscar algo a mais, mas não de forma isolada. Acho que é esse o objetivo da 

proposta, unir o aluno e o professor no processo de ensino-aprendizagem, para que não fique 

centralizado apenas no professor e, para que o aluno não espere apenas vir do professor o 

conhecimento, de modo que ele possa acreditar que ele também pode construir o seu próprio 

conhecimento. O fato de eles usarem as ferramentas tecnológicas para ocupar o tempo vago 

com entretenimento, que eles possam agora direcionar ao estudo autônomo. Acredito que essa 

proposta facilita bastante a aprendizagem. 

Pesquisador: Você observou alguma mudança na aprendizagem em relação aos 

demais aprendizes que não participaram da pesquisa? 

Professora Colaboradora: Sim, uma diferença significativa. Os alunos que 

participaram da pesquisa passaram a agir de maneira mais independente. Eles traziam o 

conteúdo de casa para a sala de aula para discutir com os colegas e participavam mais das 

aulas. Eu senti um maior interesse por parte deles, tanto que em reuniões e em conversas 

informais com outros professores, surgiam alguns comentários como: “um dos alunos que 

está participando daquela pesquisa mudou o comportamento”. Até mesmo nas outras 

disciplinas eles estão participando mais. Foi uma mudança que todo o corpo docente da escola 

percebeu, e não foi só na aula de inglês. Além disso, os outros alunos acabavam se espelhando 

no comportamento daqueles que participaram da pesquisa. 

Pesquisador: Você considera positiva a proposta desenvolvida com o ensino híbrido? 

Professora Colaboradora: Considero. Mesmo tendo obtido bons resultados, uma 

coisa que me entristeceu foi a resistência de alguns alunos em não querer participar. Por outro 

lado, é compreensível essa resistência porque não é um tipo de metodologia que é fácil de 

aplicar nas escolas. É um trabalho que requer muita dedicação, um trabalho que requer 

preparação do professor, doação mesmo. Vontade de querer fazer algo diferente, de querer 

que as coisas aconteçam. Então como essa metodologia não é muito difundida nas escolas, os 

alunos tendem a resistir a esse tipo de proposta. Mas depois dessa pesquisa realizada e os 

alunos percebendo que os resultados foram realmente positivos, houve uma maior aceitação 

dos que não participaram, e uma mudança no comportamento deles como reflexo da troca de 

experiências com aqueles que participaram da pesquisa. 
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Pesquisador: Profª Simone, vou falar aqui sobre três aspectos importantes da pesquisa 

e gostaria que você relatasse a sua opinião em relação a eles e, se você os adotaria na sua na 

sua prática pedagógica e por que? A integração do aprendiz? 

Professora Colaboradora: Acredito que no momento em que o aluno participa do 

processo de ensino-aprendizagem, ele aprende mais porque ele é envolvido, ele se sente capaz 

de produzir. E a autonomia que foi desenvolvida no aluno durante o estudo dessa pesquisa, 

faz com que ele possa ir mais longe e, permite que ele divida com os outros os conhecimentos 

que eles trazem consigo. Eu adotaria esse essa metodologia. 

Pesquisador: Trabalhar com o suporte da internet. 

Professora Colaboradora: A internet é uma ferramenta muito positiva que pode ser 

usada na escola. No entanto o laboratório da escola, onde foi realizada a pesquisa, só conta 

com apenas cinco computadores funcionando. Então para uma turma de vinte e cinco ou trinta 

alunos torna-se inviável desenvolver uma aula baseada nestes recursos. Então, trabalhar a 

autonomia do aluno para que ele realize esse trabalho em casa talvez funcione, mas o ideal 

seria que fosse trabalhado na escola também. Dessa forma, o aluno poderia tirar dúvidas com 

o professor ou ter um momento de integração com os alunos, já que estão no mesmo 

ambiente. Eu acredito que facilita bastante, que não tem outra forma de promover essa 

interação e desenvolver essa autonomia, senão com base nesses recursos tecnológicos que 

levam o aluno a pesquisar e a descobrir outros horizontes. 

Pesquisador: O ensino híbrido como forma de promover a autonomia do aprendiz. 

Professora Colaboradora: Acredito que o ensino híbrido pode ser resumido, na 

minha concepção, como força de vontade. Acredito que quando o aluno tem força de vontade 

para aprender, ele busca, no momento em que ele busca, ele se torna um aprendiz autônomo e, 

consequentemente, ele vai absorver mais conhecimento. Ele vai construir o conhecimento em 

conjunto com os outros e a aprendizagem acontece de fato. 

Pesquisador: Você adotaria o ensino híbrido na sua prática pedagógica? 

Professora Colaboradora: Sim. Na verdade quando nós professores fazemos um 

curso de graduação, pós-graduação, é que nós estudamos várias metodologias de ensino que 

muitas vezes são difíceis de serem aplicadas em sala de aula porque a realidade é outra. Mas a 

partir da realização dessa pesquisa muita coisa pôde ser posta em prática e eu considero hoje 
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uma mudança significativa na minha prática pedagógica, e até mesmo na forma de 

aprendizagem dos alunos. Hoje os alunos comparam como era antes da pesquisa e como é 

agora, e até reclamam muitas vezes que já era para trabalhar com essa metodologia em outras 

disciplinas, não só em língua inglesa. Eles viram que realmente deu certo. 

 


